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EDITOR’S NOTE

Η ιατρική γνώση διπλασιάζεται 

κάθε 2-2,5 χρόνια και ό,τι πρόκει-

ται να επισυμβεί τα προσεχή 5-10 

χρόνια αναγνωρίζεται ότι δεν έχει 

πραγματοποιηθεί  στα προηγού-

μενα 2.000 χρόνια. Επίσης, βιώ-

νει το πρόβλημα της «πληθώρας», 

καθόσον 6.000.000 νέες εργα-

σίες παρουσιάζονται στη διεθνή 

βιβλιογραφία κάθε χρόνο, επιπλέ-

ον των όσων γνωρίζουμε ή όσων 

απαιτούνται να γνωρίζουμε. 

Η ιατρική επιστήμη εξελίσσεται 

ανά τους αιώνες με διακριτά χα-

ρακτηριστικά την παρατήρηση και 

την καταγραφή κατά την προκλα-

σική και κλασική ελληνική περίο-

δο - Αρχιμήδης (3ος αι. π.Χ.) και 

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)-, τη 

διερεύνηση των φαινομένων κατά την Αναγέννηση, την 

αναγκαιότητα της πειραματικής διερεύνησης και επι-

βεβαίωσης κατά την περίοδο του Διαφωτισμού (18ος 

αιώνας), την επιστημονική μεθοδολογία κατά την πε-

ρίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης, για να φθάσουμε 

επί των ημερών μας στην εποχή της πληροφορικής. Η 

βιομηχανική περίοδος και η εποχή της πληροφορικής 

χαρακτηρίζονται από προηγμένες χειρουργικές και μι-

κροχειρουργικές τεχνικές, σύνθετη αλλομεταμόσχευ-

ση ιστών, καινοτόμες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης, 

νευροφυσιολογικές και γενετικές χαρτογραφήσεις και 

σωρεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων που περιλαμβά-

νουν σύγχρονες μορφές εξομοίωσης. 

Η εποχή μας, η «Εποχή της Βιοπληροφορίας  - Bio-

intellingence Age» φαίνεται να τελεί «εν απογειώσει» 

σε σχέση με τις προηγηθείσες ιστορικές περιόδους 

(Agricultural, Industrial, Information Ages), με κύριο 

χαρακτηριστικό τη διεπιστημονική και διαδραστική 

σύζευξη με τις βιολογικές και θετικές επιστήμες.  Ο 

κοινός αυτός βηματισμός υπογραμμίζει την αναγκαι-

ότητα νέων εκπαιδευτικών μοντέλων και καινοτομίες 

αιχμής, όπου εξασφαλίζονται η ασφάλεια του ασθε-

νούς και η επιστημονική τεχνολογική τελειότης [CAOS 

– Computer Assisted Orthopaedic Surgery, τρισδιά-

στατη απεικονιστική ανακατασκευή, στερεοτακτική 

απεικονιστική μεθοδολογία, τεχνολογία πλοήγησης και 

ρομποτικής χειρουργικής, CAD-

CAM (Computer-Aided Design – 

Computer-Aided Manufacturing) 

Τεχνική Ιωαννίνων, καθηγητής Α. 

Μπερής - ασθενείς με οστεονέ-

κρωση της μηριαίας κεφαλής)].

Η εποχή της βιοπληροφόρησης 

όμως εισήγαγε και την έννοια της 

μηχανικής-τεχνικής νοημοσύνης 

(Artificial Intelligence).  Η μηχα-

νική–τεχνική νοημοσύνη αποτελεί 

κλάδο της επιστήμης της πληρο-

φορικής, όπου με τη βοήθεια ηλε-

κτρονικών υπολογιστών μιμείται 

τις νοητικές, γνωσιακές και μαθη-

σιακές λειτουργίες του εγκεφά-

λου, τα συμπεράσματα της οποίας 

αντιπαραβάλλονται με την εγκε-

φαλική λειτουργία του φυσιολογι-

κού ατόμου.  Από τη συνεχή αξιολόγηση αποδεικνύεται 

ότι η μηχανική-τεχνική νοημοσύνη δεν αποτελεί μυθο-

πλασία, αλλά προηγμένη επιστημονικά τεχνογνωσία. 

Δίκαια ο σπουδαίος Νέλσον Μαντέλα ανέφερε ότι η 

εκπαίδευση και η έρευνα είναι τα πιο ισχυρά όπλα για 

να αλλάξουμε τον κόσμο. 

Με δεδομένο τον απίστευτα γοργό ρυθμό διάχυσης 

της ιατρικής γνώσης, το  πρόγραμμα εκπαίδευσης οφεί-

λει να είναι εξοπλισμένο με καινοτόμους τρόπους διδα-

σκαλίας, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν τις απαι-

τούμενες βασικές γνώσεις και ικανότητες. Επομένως, 

παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης όπως (δες, κάνε, 

δίδαξε – see one, do one, teach one) δεν είναι αρκετά 

και πρέπει να αντικατασταθούν από σύγχρονες μορ-

φές εκπαιδευτικών μοντέλων εξομοίωσης και εικονικής 

πραγματικότητας.

Ήδη τίθεται το ερώτημα κατά πόσο η μηχανική νοη-

μοσύνη μπορεί να είναι υπέρτερη της ανθρώπινης. Ένα 

επιπλέον βήμα αποτελεί η ήδη ύπαρξη κοινότητας ερευ-

νητών, στο πλαίσιο πάρκου προηγμένης τεχνογνωσίας, 

όπου προωθούνται πλήθος ιδεών για την εφαρμογή της 

τεχνικής νοημοσύνης σε μεγάλη σειρά επιστημονικών 

πεδίων. Το τεχνολογικό πάρκο (technological park) 

έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται και να διερευνά 

δεδομένα με ασυνήθιστη ταχύτητα και να καταλήγει σε 

αξιόπιστα συμπεράσματα.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΙΧΜΉΣ ΣΤΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ
Καταλύτες προόδου στη νέα εποχή  

της βιοπληροφόρησης

Παναγιώτης Ν. Σουκάκος
 Καθηγητής Ορθοπαιδικής
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Τιμώντας την πρώτη  
γυναίκα η οποία τιμήθηκε  
με Βραβείο Νομπέλ

Σ
την ελληνική γλώσσα από τις τέσσερις εποχές 

του χρόνου, η άνοιξη είναι η μονή που είναι 

γένους θηλυκού και, βέβαια, μέσα στην άνοιξη 

εορτάζονται διεθνώς η «Ημέρα της γυναίκας» και η 

«Γιορτή της μητέρας».

Tο άρθρο αυτό δεν θα είχε να προσθέσει τίπο-

τα περισσότερο μια και έχουν γραφτεί πολλά και 

θα γραφτούν ακόμα περισσότερα για το «δεύτερο 

φύλο».

Με αφορμή, όμως, τη συμπλήρωση των 150 χρό-

νων από τη γέννηση της Μαρίας Κιουρί (1867-2017) 

αναδεικνύεται η αναγκαιότητα απόδοσης τιμής σε 

όλες αυτές τις γυναίκες επιστήμονες που χάραξαν 

νέους ορίζοντες στην έρευνα και πρόσθεσαν λιθα-

ράκια ή και ακρογωνιαίους λίθους στο οικοδόμημα 

της επιστήμης.

Το 2017 έγιναν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό 

πολλαπλές εκδηλώσεις από επιστημονικές κοινότη-

τες και πανεπιστήμια προς τιμήν της.

Άλλωστε, η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει 

καθιέρωσει την 7η Νοεμβρίου, ημέρα γέννησής της, 

ως Παγκόσμια Ημέρα Ιατρικής Φυσικής. Μια επιστή-

μη που γεφυρώνει την ιατρική πράξη με τη φυσική και 

οφείλει την ύπαρξή της σε αυτή τη γυναίκα.

 Η Μαρία Κιουρί είναι μία από τις σημαντικότερες 

γυναίκες στην ιστορία και με το έργο της έχει προ-

τα νέα μας

Γράφει  η:

15O χρόνια  
από τη γέννηση  
της Μαρίας 
Κιουρί 

Γεωργία Παππά
Ακτινοφυσικός,
Τμήμα Διαχείρισης 
Ποιότητος
Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
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τα νέα μας

άγει τις επιστήμες της Χημείας, της Φυσικής και της 

Ιατρικής.

Υπήρξε υπέρμαχος των ίσων δικαιωμάτων για τα δύο 

φύλα και μάλιστα ήταν η πρώτη γυναίκα που έγινε κα-

θηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

 Η Μαρία Κιουρί άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στην 

επιστήμη.

 Τα δύο Βραβεία Νομπέλ δεν είναι ικανά να δείξουν 

τον θαυμασμό και την εκτίμηση που έτρεφαν γι’ αυτή 

οι συνάδελφοί της.

Από το 1894, που συνδέθηκε με τον Πιερ Κιου-

ρί, συνέδεσε το όνομά της με την ανακάλυψη του 

ραδίου, προσφέροντας τη δυνατότητα στην επι-

στήμη να μετρήσει τις τιμές του ραδίου και να 

συμβάλει στην αποτροπή των βλαβών στον αν-

θρώπινο οργανισμό εξαιτίας της ραδιενέργειας.  

«Αισθάνομαι την ανάγκη να σας πω πόσο πολύ 

θαυμάζω το πνεύμα σας, την ενέργειά σας και 

την τιμιότητά σας. Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυ-

χή που είχα την ευκαιρία να σας γνωρίσω προ-

σωπικά στις Βρυξέλλες», έγραφε ο Άλμπερτ Αϊν-

στάιν στη Μαρία Κιουρί τον Νοέμβριο του 1911.  

Επίσης ο Έρνεστ Ράδερφορντ , ο μεγάλος Βρετανός 

φυσικός, αποφάσισε να καθυστερήσει την έκδοση 

του δικού του βιβλίου για τη ραδιενέργεια γιατί, μετά 

την έκδοση σχετικού βιβλίου της Μαρίας Κιουρί, «δεν 

υπήρχε πια λόγος».

Παρευρέθηκε στο πρώτο συνέδριο Φυσικής του 

Solvay και μοιράστηκε τις γνώσεις της με άλλους συ-

ναδέλφους της.

«Μου έμαθαν ότι ο δρόμος της προόδου δεν είναι 

ούτε γρήγορος ούτε εύκολος» θα πει η Μαρία Σαλώμη 

Σκουοντόβσκα, όπως είναι το πραγματικό όνομα της 

Κιουρί,  η οποία γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1867 

στη Βαρσοβία της Πολωνίας.

Το μικρότερο από τα πέντε παιδιά της οικογένειας, 

από μικρή ηλικία έδειξε έφεση στις Θετικές Επιστήμες. 

Στα 11 έχασε τη μητέρα της από φυματίωση. 

Με την επιτήρηση του πατέρα της, που ήταν δάσκα-

λος, μελετούσε φυσική και μαθηματικά, για να συνε-

χίσει στην ενηλικίωσή της τις σπουδές της στο Παρίσι, 

συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης. 

Τα πενιχρά οικονομικά την οδηγούν πολλές φορές 

ακόμα και στη λιποθυμία από την ασιτία, εκείνη όμως 

συνεχίζει, για να αποφοιτήσει τελικά με δίπλωμα φυ-

σικής, χημείας και μαθηματικών.

 Σε ένα εργαστήριο της Σορβόννης γνωρίζει τον 

μελλοντικό σύζυγό της, Πιερ Κιουρί, και για το υπό-

λοιπο της ζωής της η αγάπη της μοιράζεται μεταξύ της 

δουλειάς της, του άνδρα της και των δύο παιδιών της. 

Μαζί με τον  Πιερ Κιουρί, η Μαρία μελέτησε το φαινό-

μενο της ακτινοβολίας και απομόνωσε δύο νέα χημικά 

στοιχεία, το ράδιο και το πολώνιο. 

Το 1903 το ζεύγος Κιουρί μοιράστηκαν το Νόμπελ 

Φυσικής μαζί με τον Αντουάν Ανρί Μπεκερέλ για τη 

μελέτη τους στο φαινόμενο της ακτινοβολίας και της 

ραδιενέργειας. Μάλιστα, οι Κιουρί θεωρούνται και οι 

πρώτοι επιστήμονες που εκτέθηκαν στη ραδιενέρ-

γεια, χωρίς να γνωρίζουν τις βλαβερές επιπτώσεις 

του ράδιου στον ανθρώπινο οργανισμό. 

Το 1910, περίπου τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο 

του συζύγου της Πιερ σε τροχαίο, η γαλλική κοινω-

νία φαίνεται να μην της συγχωρεί την ερωτική σχέση 

που συνάπτει, όμως το ήθος της και η ακεραιότητα του 

Solvay Conference, 1911

«Ο δρόμος  
της προόδου 
δεν είναι  
ούτε γρήγορος 
ούτε εύκολος»
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χαρακτήρα της ήταν αυτά που τη βοήθησαν να αντε-

πεξέλθει στις δύσκολες ημέρες του σκανδάλου και 

να την οδηγήσουν στη διαπίστωση ότι η ανθρώπινη 

φύση είναι σαν τον φυσικό κόσμο, που «είναι κάτι που 

δεν πρέπει να φοβόμαστε, μόνο να προσπαθούμε να 

κατανοήσουμε». 

Το 1911 κέρδισε ακόμη ένα Βραβείο Νόμπελ, αυτή τη 

φορά στη Χημεία, για την ανακάλυψη δύο νέων χημι-

κών στοιχείων, του πολωνίου και του ράδιου. Έγινε η 

πρώτη επιστήμονας που κέρδιζε δύο Βραβεία Νόμπελ.

Το 1903 και το 1911 αποτελούν ορόσημο έναρξης για 

μια σειρά από ειδικότητες της Ιατρικής, όπως η Ακτι-

νολογία, η Ακτινοθεραπεία και η Πυρηνική Ιατρική, 

καθώς και άλλες σχετικές επιστήμες, όπως η Ραδιο-

βιολογία και η Ιατρική Φυσική. 

Τα ραδιοϊσότοπα, που χρησιμοποιούνται σήμερα 

στην Πυρηνική Ιατρική σε θεραπευτικές εφαρμογές, 

και οι διαγνωστικές εφαρμογές ΙΝ VIVO και IN VITRO 

είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας επιστημονικής δου-

λειάς που οι ρίζες της φτάνουν σε αυτούς τους επι-

στήμονες.

Οι πιο σύγχρονες ανακοινώσεις μεγάλων ερευνη-

τικών οργανισμών, όπως είναι το CERN, αναφέρονται 

στην παραγωγή των πρώτων ραδιοϊσοτόπων που 

βοηθούν στη μάχη κατά του καρκίνου και άλλων 

ασθενειών.

Η νέα εγκατάσταση MEDICIS του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) παρή-

γαγε για πρώτη φορά ραδιοϊσότοπα που προορί-

ζονται για νοσοκομεία και ερευνητικά κέντρα της 

Ευρώπης.

Τα παραγόμενα ισότοπα στοχεύουν να βοηθήσουν 

τους επιστήμονες και τους γιατρούς να βρουν νέους 

τρόπους για τη χρήση των ραδιοϊσοτόπων σε απεικονι-

στικούς, διαγνωστικούς και ραδιοθεραπευτικούς σκο-

πούς, ιδίως για την καταπολέμηση του καρκίνου και τη 

διάγνωση των καρδιοπαθειών.

Η Μαρία Κιουρί είναι η πρώτη μητέρα βραβευμέ-

νη με Νομπέλ που είδε να λαμβάνει το ίδιο βραβείο 

η μεγαλύτερη κόρη της, Ιρέν Ζολιό-Κιουρί, η οποία 

τιμήθηκε με το Νομπέλ Χημείας.

Όσοι τη γνώρισαν διηγούνται ότι η ίδια ήταν τόσο πα-

θιασμένη με το έργο της ώστε ποτέ δεν είδε τον εαυτό 

της ως διασημότητα. 

Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν έλεγε: «Η Μαρία Κιουρί είναι το 

μόνο διάσημο πλάσμα του οποίου το ήθος δεν έχει δι-

αφθαρεί από τη φήμη». 

Το 1921 δημιούργησε το Ίδρυμα Κιουρί ως μέρος του 

Ινστιτούτου Ραδίου, αρμόδιο για θεραπευτικές και ια-

τρικές εφαρμογές.

Η Μαρία πέθανε στις 4 Ιουλίου του 1934 από απλα-

στική αναιμία. Η μακρόχρονη έκθεσή της στη ραδιε-

νέργεια της κόστισε τη ζωή. Η Γαλλία της απέδωσε τιμή 

μεταφέροντας τα οστά της στο «Πάνθεον των Μεγά-

λων Ανδρών». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι πάντοτε στην τσέπη της ια-

τρικής της ρόμπας κουβαλούσε φιαλίδια με ράδιο.

Μέχρι και σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Πα-

ρισιού, όποιος επιθυμεί μπορεί να διαβάσει τις σημει-

ώσεις της, αρκεί να υπογράψει δήλωση, αναφέροντας 

ότι με δική του ευθύνη θα τα διαβάσει, επειδή τα σημει-

ωματάρια εκπέμπουν μικρή ποσότητα ραδιενέργειας! 

τα νέα μας
Τα παραγόμενα 

ισότοπα στοχεύουν 
να βοηθήσουν τους 

επιστήμονες και τους 
γιατρούς να βρουν νέους 

τρόπους για τη χρήση 
των ραδιοϊσοτόπων 
σε απεικονιστικούς, 
διαγνωστικούς και 

ραδιοθεραπευτικούς 
σκοπούς, ιδίως για την 

καταπολέμηση του 
καρκίνου και τη διάγνωση 

των καρδιοπαθειών

Παραγωγή ραδιοφαρμάκων CERN
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Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 

2018 πραγματοποιήθηκαν 

στα Κεντρικά Γραφεία του 

Ομίλου, παρουσία της δι-

οίκησης, η κοπή της πίτας 

και η κλήρωση των δώρων 

«για το καλό του έτους».

Ακολούθησαν η κοπή της 

πίτας και η αντίστοιχη κλή-

ρωση των δώρων στη Βιο-

κλινική Πειραιά (5 Φεβρου-

αρίου 2018), στη Βιοκλινική 

Αθηνών (7 Φεβρουαρίου 

2018) και στη Θεσσαλονίκη 

(12 Φεβρουαρίου 2018).

Συγχαρητήρια σε όλους 

στους τυχερούς συναδέλ-

φους μας.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Κοπή πίτας, Oμίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Θεσσαλονίκης

τα νέα μας
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Κατά τη διάρκεια 

της κοπής της πίτας 

(31 Ιανουαρίου 

2018), τιμήθηκαν με 

αναμνηστικά δώρα 144 

εργαζόμενοι (121 Αθήνα 

και 23 Θεσσαλονίκη), 

οι οποίοι συμπλήρωσαν 

εντός του 2017 10 

χρόνια εργασίας στον 

Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

Συνολικά, στον όμιλό 

μας μέχρι σήμερα έχουν 

συμπληρώσει 10ετία,  

630 εργαζόμενοι.

Ευχαριστούμε τους 

συναδέλφους για την 

προσφορά και την 

αφοσίωσή τους όλα  

αυτά τα χρόνια 

και ευχόμαστε να 

συνεχίσουν να έχουν μαζί 

μας μια μακροχρόνια, 

επιτυχημένη 

επαγγελματική πορεία.

Συμπλήρωση 10ετίας  
στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

τα νέα μας
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Θέμα της ημερίδας η οποία διοργανώθηκε το 

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2018 στο Συνεδριακό 

Κέντρο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, από το τμήμα 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής του 

Ομίλου, σε συνεργασία με την Εμπορική Δι-

εύθυνση, ήταν: «Γονιδιακός έλεγχος φορέων 

στους γονείς και μη επεμβατική πρόγνωση χρω-

μοσωματικών ανωμαλιών στο έμβρυο (NIPT): Η 

χρησιμότητά τους κατά τη διαδικασία εξωσωμα-

τικής γονιμοποίησης».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γονιδιακός έλεγχος φορέων στους 
γονείς και μη επεμβατική πρόγνωση 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών στο έμβρυο 
(NIPT): Ή χρησιμότητά τους κατά  
τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης

τα νέα μας
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Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν ο Δρ. Μιχάλης 

Πελεκάνος, Κλινικός Εμβρυολόγος, ο οποίος 

ανέπτυξε την αναγκαιότητα του ελέγχου φορέων 

γονιδιακών νοσημάτων (carrier screening) στα 

ζευγάρια που επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, προ-

κειμένου να μην αποκτήσουν παιδί με σοβαρό γε-

νετικό νόσημα. 

Στη συνέχεια, ο κ. Ευστάθιος Τσιτσόπουλος, 

Υπεύθυνος της Μοριακής Γενετικής, παρουσίασε 

την πρωτοποριακή εξέταση ανίχνευσης φορέων 

γονιδιακών νοσημάτων και υπολογισμού του κιν-

δύνου απόκτησης παθολογικού παιδιού, η οποία 

πραγματοποιείται σε αποκλειστική συνεργασία με 

την αμερικανική εταιρεία Gene Peeks. 

Τέλος, η Δρ. Βούλα Βελισσαρίου, Επιστημονική 

Διευθύντρια της Κυτταρογενετικής και Μοριακής 

Κυτταρογενετικής, παρουσίασε το νέο διευρυμένο 

τεστ μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου των 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών του εμβρύου στο 

αίμα της εγκύου, Veracity. 

Το νέο διευρυμένο Veracity προσφέρει τη δυ-

νατότητα ασφαλούς πρόγνωσης, εκτός των τρι-

σωμιών 13, 18, 21 και ανευπλοειδιών του φύλου 

Χ και Υ, τεσσάρων συνδρόμων μικροελλειμ-

μάτων (di George, 1p36, Smith-Magenis, Wolf-

Hirschorn).

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
μαιευτήρες–γυναικολόγοι  

με ειδικό ενδιαφέρον  
στον προγεννητικό έλεγχο και  

στην εξωσωματική γονιμοποίηση

 Δρ. Μιχάλης Πελεκάνος, Κλινικός Εμβρυολόγος Εμπορική Διεύθυνση Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ευστάθιος Τσιτσόπουλος, Υπεύθυνος της Μοριακής 

Γενετικής Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Δρ. Βούλα Βελισσαρίου, Επιστημονική Διευθύντρια  

του Τμήματος Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυττα-

ρογενετικής Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

τα νέα μας



Οριστική λύση  
στην κυτταρίτιδα  
και στο τοπικό πάχος
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Γράφει  ο:

Σπυρίδων  
Γεωργόπουλος
Ειδικός Πλαστικός  
Χειρουργός, 
Διδάκτωρ Ιατρικής 
Σχολής Πανεπ/μίου 
Αθηνών, Επιστημονικός 
Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

PROMELTER HD

Στη Βιοκλινική φροντίζουμε πάντα  
να διαθέτουμε στους χειρουργούς 
μας υπερσύγχρονα μηχανήματα, 
ώστε να μπορούν να κάνουν τη 
δουλειά τους πιο εύκολα, αλλά 
και να μπορούν να επιτυγχάνουν 
τα καλύτερα αποτελέσματα. 

Πρόσφατα φέραμε στις κλινικές μας 
το Promelter HD, ένα μηχάνημα 
που χρησιμοποιεί την καινοτόμο 
τεχνολογία High Definition 
Ultrasound, που δίνει οριστική λύση 
στην κυτταρίτιδα και  
στο τοπικό πάχος.

τα νέα μας



Ποια είναι τα ιδιαίτερα  

χαρακτηριστικά  

του Promelter και  

τι το κάνει τόσο μοναδικό;

Το Promelter HD είναι αποτέ-

λεσμα έρευνας χρόνων της ευ-

ρωπαϊκής εταιρείας Promoitalia 

για τον επανακαθορισμό και την 

αναδιαμόρφωση του σώματος. 

Η τεχνολογία-κλειδί που διασπά 

και καταστρέφει τα λιποκύτταρα 

είναι εκείνη των υψηλής συχνό-

τητας υπερήχων. 

Το Promelter HD είναι το μονα-

δικό μηχάνημα στον κόσμο που 

χρησιμοποιεί χαμηλή θερμοκρα-

σία (26 βαθμούς Κελσίου) για να 

το επιτύχει. Αυτό οφείλεται στην 

τεχνολογία cold lipoemulsion ή 

γαλακτωματοποίηση - παράγεται 

ένα ειδικό κύμα υπερήχων που 

προκαλεί απελευθέρωση ενδοκυτ-

ταρικού λίπους και διάσπαση των 

κυτταρικών λοβίων, αφήνοντας 

ανέπαφα το δέρμα και τα αγγεία. 

Με αυτό τον τρόπο έχουμε 

πάρα πολλά οφέλη: 

1Το πρώτο είναι ότι ο χρόνος 

ανάρρωσης είναι γρήγορος, 

σχεδόν ο μισός από την κλασική 

λιποαναρρόφηση και οι μελανιές 

ελαχιστοποιούνται. Και αυτό για-

τί στο σημείο εφαρμογής μετά 

την επέμβαση οι συνδετικοί ιστοί 

δεν έχουν υποστεί ζημιά, με απο-

τέλεσμα να επανέρχονται πολύ 

γρήγορα. 

2Ακόμα η παραγωγή κολλαγό-

νου που δημιουργείται, βάσει 

μελετών, είναι τύπου 3, που είναι 

ο καλύτερος τύπος κολλαγόνου 

που μπορεί να παράγει το σώμα 

μας. Αυτό σημαίνει ότι μετά την 

επέμβαση βελτιώνονται και η 

υφή και η όψη στην περιοχή. 

3Το τρίτο, και πιο σημαντικό 

για εμάς και τους ασθενείς, 

είναι ότι το λίπος που λαμβάνου-

με είναι εξαιρετικής ποιότητας 

και μπορούμε να έχουμε τα μέ-
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γιστα αποτελέσματα σε πιθανή 

λιπομεταφορά σε άλλα σημεία 

του σώματος.

Πολύ σημαντικό όμως είναι και 

η ασφάλεια. Υπάρχει κάποια  

ειδική τεχνολογία για την 

ασφάλεια του ασθενούς;

Το Promelter HD φέρει ειδική 

παγκόσμια πατέντα βαθμονόμη-

σης υπερήχου που μεταβάλλει 

συνεχώς τη συχνότητα του κύ-

ματος υπερήχων, ανάλογα με τη 

συνοχή τού υπό θεραπεία ιστού. 

Με πιο απλά λόγια, λειτουργεί 

με εξαιρετικό τρόπο, μόνο μέσα 

στο λίπος καταστρέφοντάς το 

με άριστο τρόπο, αλλά δεν επη-

ρεάζει κανένα άλλο όργανο του 

σώματος, καθώς, όταν ανιχνεύσει 

την απουσία λίπους, παύει να λει-

τουργεί. Αυτό είναι που το κάνει 

μοναδικό για την ασφάλεια του 

ασθενούς.

Ακόμα οι κάνουλες που χρησι-

μοποιούνται είναι πολύ μικρές μι-

κρότερες των 2 χιλιοστών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι τομές είναι πάρα 

πολύ μικρές, που τα σημάδια που 

δημιουργούνται σε πολύ σύντο-

μο χρονικό διάστημα εξαφανί-

ζονται.

Σε ποια σημεία του σώματος  

μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Σε όλα τα σημεία που υπάρχει 

λίπος. Θα λέγαμε από τα χέρια 

μέχρι τα γόνατα. Είναι εξαιρετικό 

στην αφαίρεση συγκέντρωσης 

λίπους σε μεγάλες περιοχές, 

όπως η κοιλιά, οι γλουτοί, οι μη-

ροί κ.λπ., αλλά και καταπληκτικό 

στην ινώδη κυτταρίτιδα, όπου 

εκεί αλλάζει πραγματικά την όψη 

της περιοχής. Γενικώς, για τη λι-

πογλυπτική είναι ό,τι καλύτερο 

υπάρχει αυτή τη στιγμή.

Eνδείκνυται και για θεραπείες 

που είναι για άνδρες όπως η γυ-

ναικομαστία, το περίφημο six pack 

και η διαμόρφωση κοιλιακών. 

Εκεί μπορούμε να δώσουμε την 

όψη ενός γυμνασμένου σώματος 

με ειδικές τεχνικές και με πολύ 

μεγάλη διάρκεια.

Παράλληλα, η συσκευή περι-

λαμβάνει μια ειδική κάνουλα για 

την εξάλειψη της κυτταρίτιδας 

στις γυναίκες, πράγμα το οποίο 

δεν μπορεί να προσφέρει κανέ-

να άλλο μηχάνημα.

Συνοψίζοντας, λοιπόν, 
θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι τα 
πλεονεκτήματα  
του Promelter HD 
είναι ότι δεν βλάπτει 
τον δερματικό ιστό, 
ελαχιστοποιούνται  
οι μώλωπες και  
ο μετεγχειρητικός 
πόνος, δεν απαιτούνται 
τομές μεγαλύτερες  
των 2 mm, έχει  
γρήγορη ανάρρωση.  
Τα χαρακτηρίστηκα 
αυτά το καθιστούν 
μοναδικό  
στο είδος του.

τα νέα μας



Π
ρόκειται για το πρώτο 

στον κόσμο εμφυτεύσιμο 

καρδιακό μόνιτορ που λει-

τουργεί με μια απλή εφαρμογή 

στο κινητό τηλέφωνο.

Η συσκευή ConfirmRx διαθέτει 

αισθητήρες για να καταγράφει 

συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό 

και μέσω μιας εφαρμογής του κι-

νητού τηλεφώνου μεταδίδει άμε-

σα τα δεδομένα. Η διαδικασία 

της επέμβασης είναι απλή και 

πρακτικά «αναίμακτη», καθώς η 

μικροσυσκευή τοποθετείται με 

ένεση μέσω μιας πολύ μικρής 

τομής (~4 χιλιοστών) αριστερά 

του στέρνου.

Ο Eπιστημονικά Yπεύθυνος 

του Τμήματος Καρδιακής Ηλε-

κτροφυσιολογίας και Βηματο-

δότησης, Παναγιώτης Ιωαννίδης, 

τονίζει: «Η συσκευή Confirm εί-

ναι ένα εμφυτεύσιμο Ηolter, που 

μας επιτρέπει τη διάγνωση δια-

ταραχών του καρδιακού ρυθ-

μού που δεν συμβαίνουν συχνά 

και απαιτούν μακροχρόνια και 

συνεχή παρακολούθηση. Χρη-

σιμοποιούμε τις συσκευές αυ-

τές στη διάγνωση της αιτίας των 

συγκοπτικών επεισοδίων, που 

πολλές φορές δεν είναι δυνατόν 

να αποκαλυφθεί με τον αρχικό, 

έστω και ενδελεχή, έλεγχο. Η 

ανίχνευση επεισοδίων κολπικής 

μαρμαρυγής που δεν προκα-

λούν συμπτώματα, αλλά πιθανόν 

προκαλούν σοβαρές επιπλοκές 

-αγγειακά εγκεφαλικά επει-

σόδια- και χρήζουν κατάλλη-

λης θεραπείας, είναι μία ακόμα 

χρησιμότητα της διαγνωστικής 

αυτής μεθόδου. Η συμβατότη-

τα με το κινητό τηλέφωνο είναι 

πραγματικά μια καινοτομία που 

απλουστεύει τη διαδικασία ελέγ-

χου. Εισάγει, δε, μια τεχνολογία 

που, ενδεχομένως στο μέλλον, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

συνδυασμό με άλλες εμφυτεύ-

σιμες συσκευές -βηματοδότες, 

απινιδωτές- και να επιτρέψει τον 

έλεγχο εξ αποστάσεως με τον 

πιο απλό και ανέξοδο τρόπο». 

Στη Βιοκλινική Αθηνών η πρώτη εμφύτευση  
στην Ελλάδα της μικροσυσκευής ConfirmRx  
της εταιρείας SJM - Abbott 

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ  
ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΚΏΝ ΑΡΡΥΘΜΙΏΝ

15Bionews  Μάρτιος - Μάιος 2018

τα νέα μας



16 Bionews  Μάρτιος - Μάιος 2018          

Τ
ο «Fortune», για τέταρτη συνεχή χρονιά, 

κατήρτισε τη λίστα «Fastest Growing Com-

panies», σε συνεργασία με την Infobank 

Hellastat, εταιρεία οικονομικής και εμπορικής 

πληροφόρησης με ειδίκευση στην Πιστοληπτική 

Αξιολόγηση.

Η λίστα καταρτίζεται από το 2013 με τα κριτήρια που 

εγκαθίδρυσε η αμερικανική έκδοση, λαμβάνοντας 

υπόψη επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας -εξαιρουμένων των τραπεζών 

και των ασφαλιστικών- με κύκλο εργασιών άνω των 

50 εκατ. ευρώ. Από αυτές επιλέγονται κάθε χρόνο 

εταιρείες που την τελευταία τετραετία εμφανίζουν 

θετικό ΕΒΙΤDA, ενώ εξαιρούνται οι ζημιογόνες σε 

μία ή περισσότερες χρήσεις.

Η εταιρεία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. αναδείχτηκε φέτος στη 

λίστα 30 Fastest Growing Companies στην 29η θέση.

Σε μια περίοδο όπου προτεραιότητα των 

Αρχών αποτελεί η βραχυπρόθεσμη λογική της 

είσπραξης φόρων, μέσω ενός μεταβαλλόμενου 

φορολογικού πλαισίου που αποθαρρύνει a priori 

την επιχειρηματική πρωτοβουλία, και παράλληλα 

συρρικνώνεται η κατανάλωση, η ανάδειξη της 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. στην έγκυρη και αξιόπιστη 

λίστα του «Fortune» στη λίστα «Fastest Growing 

Companies 2017» αποδεικνύει ότι υπάρχουν 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα που συνεχίζουν την 

ανοδική τους πορεία, παρά τους εξωτερικούς 

κλυδωνισμούς που αντιμετωπίζουν, καθιστώντας 

ακόμα πιο αξιοσημείωτη την επίδοσή τους.

Η λίστα δημοσιεύτηκε στο 500ό τεύχος του 

«Fortune», που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο. 

Επίσης, πραγματοποιήθηκε το Fortune Dinner στο 

Golden Hall στις 30 Νοεμβρίου. Τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Α.Ε. εκπροσώπησε ο κ. Απόστολος Τερζόπουλος, 

Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

H BIOIAΤΡΙΚΉ στις 30 
ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα

τα νέα μας
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H BIOIATΡΙΚΗ Α.Ε. στις 21  
πιο δυναμικές εταιρείες στην Ελλάδα

H BIOIATΡΙΚΗ Α.Ε. 
αναδείχθηκε  
στις είκοσι μία 
πιο δυναμικές 
επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο 
των Βραβείων 
Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας 
«GrowthAwards», 
που διοργανώθηκαν 
για δεύτερη  
συνεχή χρονιά  
από την 
Eurobank και την 
GrantThornton

Η τελετή βράβευσης  

«Growth Awards», που  

διοργάνωσαν από κοινού 

η Eurobank και η Grant 

Thornton, πραγματοποιήθηκε  

σε εκδήλωση που  

έλαβε χώρα στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών

Growth Awards    

τα νέα μας
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H BIOIATΡΙΚΗ Α.Ε. αποτελεί 

μία από τις είκοσι μία εταιρίες 

οι οποίες έφτασαν στην τελική 

φάση αξιολόγησης των βρα-

βείων «Growth Awards» και 

διακρίθηκε για τις εξαιρετικές 

επιδόσεις της. Η διάκριση αυτή 

επισφραγίζει μια σταθερά ανοδι-

κή πορεία της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ που 

συνεχίζει τη δυναμική πορεία 

της, παρά τις δύσκολες οικονο-

μικές συνθήκες της χώρας.

Η τελετή βράβευσης «Growth 

Awards», που διοργάνωσαν από 

κοινού η Eurobank και η Grant 

Thornton, πραγματοποιήθηκε σε 

εκδήλωση που έλαβε χώρα στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018. Η τε-

λετή στέφθηκε με επιτυχία, έχο-

ντας περισσότερους από 2.000 

προσκεκλημένους.

Τα «Growth Awards» αποτε-

λούν μια πρωτοβουλία με στόχο 

την ανάδειξη και επιβράβευση 

των ελληνικών επιχειρήσεων 

που συνδύασαν ισχυρές οικο-

νομικές επιδόσεις με μια επιτυ-

χημένη σύγχρονη επιχειρηματι-

κή ιστορία, συμβάλλοντας στη 

διαμόρφωση ενός νέου τοπίου 

επιχειρηματικότητας και εργα-

σιακής κουλτούρας στη χώρα. 

Η διαδικασία αξιολόγησης για 

την ανάδειξη των επιχειρήσεων 

που ξεχώρισαν για την ανάπτυ-

ξη, την αριστεία και τη δυναμική 

τους πραγματοποιείται χρησι-

μοποιώντας ειδικές αναλύσεις 

βασικών χρηματοοοικονομικών 

μεγεθών και δεικτών, καθώς και 

συγκεκριμένων ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών σε σύνολο περίπου 

8.000 επιχειρήσεων. 

Τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. εκπροσώ-

πησε ο κ. Απόστολος Τερζόπου-

λος, Σύμβουλος Διοίκησης του 

Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων  
που ξεχώρισαν για την ανάπτυξη, την αριστεία και τη δυναμική τους 

πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ειδικές αναλύσεις βασικών 
χρηματοοοικονομικών μεγεθών και δεικτών, καθώς και συγκεκριμένων 

ποιοτικών χαρακτηριστικών σε σύνολο περίπου 8.000 επιχειρήσεων

τα νέα μας
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Ο  Όμιλος ΒΙΟIΑΤΡΙΚΗ συμμε-

τείχε με χορηγία στη 2η ημε-

ρίδα που διοργάνωσε το Ινστι-

τούτο Μοριακής Ιατρικής και 

Βιοϊατρικής Έρευνας (ΙΜΒΕ), 

υπό την αιγίδα του Πανεπι-

στημίου Αθηνών, με τίτλο «Η 

Μοριακή Ιατρική από το εργα-

στήριο στην πράξη». 

Η συγκεκριμένη ημερίδα 

διεξήχθη στις 26 & 27 Ιανου-

αρίου 2018 στην Αίγλη του 

Ζαππείου στην Αθήνα και 

συμπεριέλαβε προσκεκλημέ-

νους ομιλητές από τις ΗΠΑ, 

την Ευρώπη και την Ελλάδα 

αναφορικά με τις κατευθύν-

σεις διεθνώς και τις μελλο-

ντικές προοπτικές από την 

εφαρμογή της Μοριακής Ια-

τρικής στην κλινική πράξη, για 

τη βέλτιστη θεραπευτική δια-

χείριση ασθενών με κακοήθη 

νεοπλάσματα.

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμ-

μετείχε ως χορηγός του 8ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου της 

ελληνικής εταιρείας έρευνας 

και αντιμετώπισης του ιού των 

Θηλωμάτων (HPV) με τίτλο 

«HPV λοίμωξη και σχετιζόμενες 

παθήσεις». 

Η θεματολογία του συνε-

δρίου αφορούσε πολλαπλούς 

τομείς και ειδικότητες, όπως 

Ανοσολογία, Στοματολογία-Ο-

δοντιατρική, Δημόσια Υγεία 

Γαστρεντερολογία, Ουρολο-

γία-Ανδρολογία, Κυτταρολο-

γία-Παθολογοανατομία, ανα-

φορικά με τη συσχέτιση της 

HPV λοίμωξης με την πρό-

κληση καλοήθων νοσημά-

των και καρκίνων σε διάφο-

ρα όργανα του σώματος. Το 

συνέδριο έλαβε χώρα στις 26 

& 27/2/2018 στο ξενοδοχείο 

«Makedonia Palace» στη Θεσ-

σαλονίκη. Στους ομιλητές του 

συνεδρίου περιλαμβάνονταν: 

 Ο διευθυντής του Τμήματος 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετι-

κής των Εργαστηρίων του Ομί-

λου κ. Ευστάθιος Τσιτσόπου-

λος, Μοριακός Βιολόγος M.Sc.  

in Human Genetics/PgDiplBA, 

υπεύθυνος τμήματος Μοριακής 

Γενετικής, με θέμα «Γενετικός 

έλεγχος ανίχνευσης του HPV: 

Σύγχρονες δυνατότητες».

 Ο οδοντίατρος του Βιο- 

Οδοντιατρείου Θεσσαλονίκης 

Ευάγγελος Παρχαρίδης, με 

θέμα «Συσχέτιση συχνότητας 

εμφάνισης HPV στα γεννητι-

κά όργανα και στη στοματική 

κοιλότητα: Επιδημιολογικά και 

ερευνητικά δεδομένα».

   ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ    

Συμμετοχή με χορηγία στη 2η ημερίδα με τίτλο  
«Η Μοριακή Ιατρική από το εργαστήριο στην πράξη»

Συμμετοχή με χορηγία στο 8ο συνέδριο με τίτλο  
«HPV λοίμωξη και σχετιζόμενες παθήσεις»

τα νέα μας
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Στο πλαίσιο των εκ-

θέσεων HealthLab, 

EcoLink, Chem17, που 

πραγματοποιήθηκαν 

από 24 έως 26 Νοεμ-

βρίου στο MEC Παιανί-

ας, η ΠΕΒ διοργάνωσε 

επιστημονική ημερίδα 

με θέμα «Ο προγεννητι-

κός έλεγχος γενετικών 

νοσημάτων: Παρόν και 

μέλλον».

Διακεκριμένοι γενετι-

στές από το δημόσιο και 

τον ιδιωτικό τομέα πα-

ρουσίασαν τη σύγχρονη 

πρακτική που εφαρμό-

ζεται στον έλεγχο των 

γενετικών νοσημάτων 

πριν ή κατά τη διάρκεια 

της εγκυμοσύνης. 

Η Διευθύντρια του 

Τμήματος Κυτταρογενε-

τικής και Μοριακής Κυτ-

ταρογενετικής του Ομί-

λου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Βούλα 

Βελισσαρίου, ήταν προ-

σκεκλημένη ομιλήτρια, 

με θέμα «Προγεννητική 

διάγνωση χρωμοσωμι-

κών ανωμαλιών του εμ-

βρύου».

Ομιλία στην επιστημονική ημερίδα με θέμα  
«Ο προγεννητικός έλεγχος γενετικών νοσημάτων: 
Παρόν και μέλλον»

Η Διευθύντρια του Τμήματος Αξο-

νικού και Μαγνητικού Τομογράφου, 

Δέσποινα Σαββίδου, συμμετείχε 

με την ομιλία «Ο ρόλος της πολυ-

παραμετρικής MRI στη διάγνωση 

του καρκίνου του προστάτη» σε 

στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Γε-

νικά στοιχεία, πρόληψη, διάγνωση, 

screening», στο πλαίσιο ημερίδας 

με θέμα «Καρκίνος του προστά-

τη». Η ημερίδα διοργανώθηκε από 

την Επιστημονική Εταιρεία ΑΚΟΣ 

- Καρκίνος Θεραπεία Σώματος 

και Ψυχής, σε συνεργασία με την 

Ουρολογική Κλινική του ΓΝΑ «Γ. 

Γεννηματάς» και διεξήχθη στις 20 

Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο 

«Royal Olympic», στην Αθήνα.

Συμμετοχή του Ομίλου σε ημερίδα  
με θέμα «Καρκίνος του προστάτη»

τα νέα μας
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Ο Διευθυντής της Βιοκλινικής Αθηνών κ. Αθανάσι-

ος Βλάχος μαζί με τη διευθύνουσα κυρία Ουρανία 

Σερέτη, εργαζόμενοι της Βιοκλινικής, καθώς και η 

Εμπορική Διεύθυνση του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρέ-

θηκαν δίπλα στα παιδιά του «ΜΗΤΕΡΑ», μοιράζοντας 

δώρα και αγκαλιές τις γιορτινές μέρες των Χριστου-

γέννων. Αυτή η πράξη αγάπης αποκτά μεγάλη σημα-

σία όταν απευθύνεται σε παιδιά που στερούνται ομα-

λού οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως τα παιδιά 

που προστατεύει το Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Πράξη Αγάπης  
της Βιοκλινικής Αθηνών  
στο Κέντρο Προστασίας 
Παιδιού «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
του Αναρρωτηρίου Πεντέλης

τα νέα μας
EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ



ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

37 χρόνια δίπλα σας  
δεσμευτήκαμε για τη βελτίωση  

της ποιότητας της ζωής σας, μέσα  
από την προσφορά καινοτόμων  

και εύκολα προσβάσιμων υπηρεσιών 
υγείας για όλους
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H
24η Μαρτίου έχει καθιε-

ρωθεί ως Παγκόσμια Ημέ-

ρα κατά της Φυματίωσης, 

ασθένεια που αποτελεί παγκόσμιο 

πρόβλημα δημόσιας υγείας με τε-

ράστιο κοινωνικό και οικονομικό 

κόστος.

 Η φυματίωση είναι μεταδοτι-

κή νόσος που προκαλείται από 

μόλυνση με μυκοβακτηρίδια του 

Mycobacterium tuberculosis 

complex (M. tuberculosis, M. bovis 

and M. africanum) και είναι διεθνώς 

το συχνότερο αίτιο θανάτου από 

λοιμώδες νόσημα, προκαλώντας 

περισσότερους θανάτους από την 

HIV λοίμωξη και την ελονοσία. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Ορ-

γανισμό Υγείας (WHO), το 1/3 του 

πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί 

από το μυκοβακτηρίδιο της φυμα-

τίωσης και σύμφωνα με την τελευ-

ταία ετήσια έκθεσή του, το 2015, 

εκτιμάται ότι οι νέες περιπτώσεις 

φυματίωσης σε παγκόσμιο επίπε-

δο ανήλθαν στα 10,4 εκατομμύρια. 

Πάνω από το 95% των περιπτώσε-

ων ΤΒ και των θανάτων από ΤΒ 

συμβαίνουν σε αναπτυσσόμενες 

χώρες. Ο κίνδυνος εμφάνισης 

ενεργού φυματίωσης είναι επίσης 

μεγαλύτερος σε πάσχοντες από 

παθήσεις που διαταράσσουν τη 

λειτουργία του ανοσοποιητικού 

συστήματος. Eτσι, άνθρωποι με 

καταστολή του ανοσοποιητικού 

συστήματος, όπως ασθενείς με HIV 

λοίμωξη, με υποσιτισμό, σακχαρώ-

δη διαβήτη ή καπνιστές, έχουν πολύ 

υψηλότερο κίνδυνο νόσησης από 

φυματίωση από τους υπόλοιπους.

Όσον αφορά την παιδική φυματί-

ωση, τουλάχιστον 500.000 βρέφη 

και παιδιά νοσούν με φυματίωση 

κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο, ενώ 

εκτιμάται ότι περί τα 70.000 πεθαί-

νουν από τη νόσο, σύμφωνα με την 

τελευταία ετήσια έκθεση του ΠΟΥ 

κατά το έτος 2015.

Είναι πολύ σημαντικό να διαγι-

γνώσκονται έγκαιρα τα άτομα που 

νοσούν από φυματίωση και να ακο-

λουθούν με συνέπεια την αντιφυ-

ματική αγωγή για το χρονικό διά-

στημα που είναι αναγκαίο.

Η ανάπτυξη ανθεκτικών μορφών 

της φυματίωσης στα αντιφυματι-

κά φάρμακα αποτελεί παγκόσμιο 

πρόβλημα με τεράστιο οικονομικό 

κόστος.

Ενας τρόπος ανάπτυξης πολυ-

ανθεκτικών μορφών φυματίωσης 

(MDR-TB) είναι μέσω κακής χρή-

σης των αντιφυματικών φαρμάκων 

ή πρόωρης διακοπής της θεραπεί-

ας, με συνέπεια να εμφανίζουν 

αντοχή στην ισονιαζίδη και τη ρι-

φαμπικίνη, δύο από τα πλέον ισχυ-

ρά αντιφυματικά φάρμακα πρώτης 

γραμμής.

Μία άλλη πολύ σοβαρή πολυαν-

θεκτική μορφή της νόσου είναι η 

εκτεταμένα ανθεκτική φυματίω-

ση (XDR-TB), αντοχή στο σύνολο 

σχεδόν των αντιφυματικών φαρ-

μάκων πρώτης και δεύτερης γραμ-

μής. Η πιθανότητα νόσησης από 

εκτεταμένα ανθεκτική φυματίωση 

αυξάνεται όταν γίνεται κακή χρή-

ση των αντιφυματικών φαρμάκων 

δεύτερης γραμμής. 

Στην Ευρώπη, σύμφωνα με το 

ECDC, το ποσοστό των πολυανθε-

κτικών μορφών της νόσου (MDR-

TB) ανέρχεται περίπου στο 4,1% 

του συνόλου των κρουσμάτων, με 

τα μεγαλύτερα ποσοστά πολυαν-
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θεκτικής φυματίωσης να καταγρά-

φονται στις Βαλτικές Χώρες.

Η φυματίωση (TB) προκαλείται 

από μυκοβακτηρίδια, κυρίως από 

το Mycobacterium tuberculosis, τα 

οποία προσβάλλουν συνήθως τους 

πνεύμονες. Είναι νόσημα ιάσιμο και 

μπορεί να προληφθεί. Η φυματίω-

ση μεταδίδεται από άνθρωπο σε 

άνθρωπο μέσω του αέρα (αερο-

γενώς). Η μόλυνση απαιτεί συστη-

ματική, στενή και παρατεταμένη 

επαφή με τον πάσχοντα. Η λανθά-

νουσα φυματίωση αναφέρεται στα 

άτομα που έχουν μολυνθεί από τα 

βακτήρια που προκαλούν ΤΒ αλλά 

δεν νοσούν από ενεργό νόσο και 

δεν μεταδίδουν τη φυματίωση. Οι 

άνθρωποι που έχουν μολυνθεί 

διατρέχουν κίνδυνο 10% να νοσή-

σουν κάποια στιγμή της ζωής τους 

από ΤΒ.

Διάγνωση
Η μικροβιολογική διάγνωση της 

φυματίωσης αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο για τον έλεγχο της νόσου 

και επιτυγχάνεται είτε με τη κλασι-

κή μεθοδολογία (μικροσκοπική 

εξέταση, καλλιέργεια, βιοχημική 

ταυτοποίηση) είτε με σύγχρονες 

μοριακές μεθόδους, που στηρίζο-

νται στον πολλαπλασιασμό του γε-

νετικού υλικού (ΝΑΑΤs), και είναι 

σε θέση να δώσουν αποτέλεσμα 

σε μία ή δύο μέρες από τη λήψη του 

δείγματος στο εργαστήριο. 

Επιπλέον, η ανάγκη για έγκαιρη 

ανίχνευση της αντοχής στα αντι-

φυματικά φάρμακα οδήγησε στην 

ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων 

μεθόδων που ανιχνεύουν την πα-

ρουσία μεταλλάξεων που συνδέο-

νται με αυτή. Η αντοχή στα κυριότε-

ρα αντιφυματικά φάρμακα μπορεί 

εύκολα να ελεγχθεί με μοριακό 

τρόπο, μια και η συντριπτική πλειο-

νότητα των μεταλλάξεων εντοπίζε-

ται σε περιορισμένες περιοχές του 

γονιδιώματος του βακίλου. 

Στην καθημερινή κλινική πρα-

κτική, ως διαγνωστικές εξετάσεις 

πρώτης γραμμής χρησιμοποιούνται 

η φυματινοαντίδραση Mantoux και 

η ανίχνευση της κυτταρικής ανο-

σιακής απάντησης στη φυματίνη 

QuantiFERON-ΤΒ Gold Plus.

Φυματινοαντίδραση 
Mantoux
Η φυματινοαντίδραση Mantoux 

δεν είναι εμβόλιο. Αποτελεί μέ-

θοδο εκλογής στη διάγνωση της 

φυματικής λοίμωξης, για την ανα-

ζήτηση της δερματικής υπερευαι-

σθησίας έναντι της φυματίνης, η 

οποία αναπτύσσεται μετά την επα-

φή με το μυκοβακτηρίδιο της φυ-

ματίωσης. 

Πολλές κατευθυντήριες οδηγίες 

συνιστούν η δοκιμασία Mantoux να 

γίνεται 8- με 10 εβδομάδες από την 

πιθανή μόλυνση.

 Η μέθοδος συνίσταται στην έγ-

χυση με σύριγγα ινσουλίνης στην 

έσω επιφάνεια του πήχεως, ενδο-

δερμικά, καθορισμένης ποσότητας 

φυματίνης (κεκαθαρμένη φυματίνη 

PPD - Purified Protein Derivative) 

και αναμένεται η τυχόν απάντηση 

του οργανισμού. Το ποσό της φυ-

ματίνης που χορηγείται σε κάθε 

δοκιμασία είναι 0,1 ml. Η ανάγνωση 

γίνεται σε 48-με 72 ώρες. Κριτήριο 

θετικής αντίδρασης είναι κυρίως 

η σκληρία και όχι η ερυθρότητα. 

Ιστολογικά, η σκληρία αποτελείται 

από διήθηση των μονοπύρηνων - 

λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Η 

διάμετρος της σκληρίας, που κα-

θορίζεται με ψηλάφηση, μετράται 

σε mm κάθετα προς τον επιμήκη 

άξονα του πήχεως. Στο ίδιο σημείο 

του άλλου χεριού και ως επιβεβαί-

ωση (control) της διαδικασίας γίνε-

ται έγχυση φυσιολογικού ορού με 

τον ίδιο τρόπο όπως και η φυματίνη. 

Δεν αναμένεται θετική αντίδραση, 

μπορεί όμως να παρατηρηθεί ελα-

φριά ερυθρότητα στο σημείο έγχυ-

σης. Απαιτείται μεγάλη προσοχή, 

ώστε η έγχυση της φυματίνης να 
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γίνει ενδοδερμικά, άλλως επανα-

λαμβάνεται η όλη διαδικασία. 

Εκτίμηση του αποτελέσματος: 

 Διάμετρος σκληρίας <5 mm 

αρνητική φυματινοαντίδραση 

Mantoux 

 Διάμετρος σκληρίας 5- 9 mm 

αμφίβολη φυματινοαντίδραση 

Mantoux

 Διάμετρος σκληρίας >10 

mm θετική φυματινοαντίδραση 

Mantoux 

Αρνητική φυματινοαντίδραση 

Mantoux υποδηλώνει ότι δεν υπάρ-

χει επαφή του ατόμου με το μυκο-

βακτηρίδιο της φυματίωσης και δεν 

έχει αναπτυχθεί δερματική υπερευ-

αισθησία έναντι της φυματίνης. Επί-

σης, αρνητική αντίδραση, παρά την 

παρουσία φυματίωσης, μπορεί να 

υπάρξει σε ανοσοκαταστολή.

Αμφίβολη φυματινοαντίδραση 

δυνατόν να υποδηλώνει πιθανή 

μόλυνση από τυπικό ή άτυπο μυκο-

βακτηρίδιο. 

Σε ηλικιωμένα άτομα συνιστάται 

επανάληψη της αμφίβολης φυματι-

νοαντίδρασης έπειτα από μια εβδο-

μάδα. Ωστόσο, είναι δυνατόν η επα-

νάληψη να αποβεί θετική λόγω της 

ενεργοποίησης των λεμφοκυττά-

ρων, φαινόμενο το οποίο είναι γνω-

στό ως «φαινόμενο ενδυνάμωσης» 

(booster effect).

Θετική φυματινοαντίδραση θεω-

ρείται ειδική και σημαίνει μόλυνση 

από το M. tuberculosis, αλλά όχι 

απαραίτητα και νόσηση. 

Ψευδοθετικές αντιδράσεις οφεί-

λονται κυρίως στα κοινά αντιγόνα 

που εμπεριέχονται στη φυματίνη 

με άλλα μυκοβακτηρίδια, δίνοντας 

διασταυρούμενες αντιδράσεις, οι 

οποίες είναι ασθενέστερες από τις 

ειδικές. Ετσι η διαγνωστική αξία της 

φυματινοαντίδρασης Mantoux είναι 

περιορισμένη σε άτομα που έχουν 

εμβολιαστεί με BCG ή σε άτομα που 

έχουν μολυνθεί με άλλα μυκοβα-

κτηρίδια. Η αντίδραση Mantoux μετά 

τη χορήγηση BCG μπορεί να διατη-

ρηθεί θετική έως και 10 χρόνια.

Η ένταση της φυματινοαντίδρα-

σης δεν συσχετίζεται με την πορεία 

και τη δραστηριότητα της νόσου.

Οταν τίθεται υποψία φυματίωσης, 

θα πρέπει οι ασθενείς να υποβάλ-

λονται σε πλήρη κλινικοεργαστηρι-

ακό έλεγχο. 

QuantiFERON-ΤΒ Gold 
Plus: Ανίχνευση κυτταρικής 
ανοσιακής απάντησης για τη 
διάγνωση φυματίωσης (ΤΒ)
Το QuantiFERON-TB Gold Plus 

(QFT Plus) είναι μια καινοτόμος δο-

κιμασία ολικού αίματος που μετρά 

την κυτταρική ανοσιακή απάντηση 

(cell-mediated immune response) 

διά της παραγωγής ιντερφερόνης 

των ατόμων που έχουν μολυνθεί 

από το μυκοβακτηρίδιο της φυμα-

τίωσης (ΤΒ). Οπως και η δοκιμασία 

Mantoux (TST), μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση 

φυματίωσης, ωστόσο δεν μπορεί 

να διακρίνει την ενεργό φυματίω-

ση από τη λανθάνουσα φυματίωση. 

Η λανθάνουσα φυματίωση 

(Latent TB infection - LTBI) είναι 

μια μη μεταδοτική, ασυμπτωματική 

κατάσταση που επιμένει για πολ-

λά χρόνια σε άτομα και μπορεί να 

εξελιχθεί σε ενεργό φυματίωση. Ο 

κύριος σκοπός της διάγνωσης της 

λανθάνουσας φυματίωσης είναι η 

χορήγηση θεραπείας για την πρό-

ληψη της εκδήλωσης ενεργού νό-

σου. Μέχρι πρόσφατα, η δοκιμασία 

Mantoux στο δέρμα ήταν η μόνη δι-

αθέσιμη μέθοδος για τη διάγνωση 

της λανθάνουσας φυματίωσης. Η 

δοκιμασία Mantoux μπορεί να εί-

ναι «ψευδώς θετική » για τα άτομα 

που έχουν εμβολιαστεί με βάκιλο 

Calmette-Guerin (BCG) ή έχουν 

μολυνθεί με άλλα μυκοβακτηρίδια 

από το σύμπλεγμα Mycobacterium 

tuberculosis ή οφείλεται σε άλλους 

παράγοντες. 

Σήμερα οι μέθοδοι ανίχνευ-

σης παραγωγής ιντερφερόνης 

(Interferon-Gamma Release 

Assays - IGRAs), όπως είναι το 

QFT Plus, αποτελούν εργαλεία 

διάγνωσης της λανθάνουσας φυ-

ματίωσης. Πρόκειται για εξετάσεις 

ολικού αίματος, οι οποίες προσδιο-

ρίζουν την παρουσία ειδικών Τ-λεμ-

φοκυττάρων ευαισθητοποιημένων 

Mantoux

«Η φυματινοαντίδραση 
Μantoux ΔΕΝ είναι 
εμβόλιο»

QuantiFERON
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στα αντιγόνα του M. tuberculosis.

Τα άτομα που έχουν μολυνθεί με 

Mycobacterium tuberculosis (συ-

μπεριλαμβανομένων tuberculosis, 

bovis και africanum) συνήθως 

έχουν λεμφοκύτταρα στο αίμα τους 

που αναγνωρίζουν αυτά τα ειδικά 

αντιγόνα. Η διαδικασία αναγνώρι-

σης περιλαμβάνει την παραγωγή 

και έκκριση της κυτοκίνης, ιντερφε-

ρόνη-γ (ΙFΝ-γ). Η ανίχνευση και η 

ποσοτικοποίηση της ΙFΝ-γ με τη μέ-

θοδο ELISA χρησιμοποιούνται για 

την αναγνώριση in vitro ανοσιακής 

απάντησης σε αντιγόνα της φυμα-

τίωσης που σχετίζονται με όλο το 

σύμπλεγμα Mycobacterium.

Το QFT Plus μετρά την κυτταρική 

ανοσιακή απόκριση σε ειδικά αντιγό-

να που ερεθίζουν τις πρωτεΐνες μυ-

κοβακτηριδίου ESAT-6 και CFP-10. 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει 

ότι τα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και 

CFP-10 διεγείρουν αποκρίσεις ΙFΝ-γ 

σε T κύτταρα σε άτομα μολυσμένα 

με μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, 

αλλά συνήθως όχι από μη μολυσμέ-

να ή BCG εμβολιασμένα άτομα. 

Το QFT Plus χρησιμοποιείται στις 

ίδιες κλινικές περιπτώσεις όπου 

χρησιμοποιείται η Mantoux. Τέτοιες 

περιπτώσεις περιλαμβάνουν τη δι-

άγνωση ΤΒ, τον έλεγχο διασποράς 

φυματίωσης, τον τακτικό έλεγχο 

ομάδων υψηλού κινδύνου, όπως 

νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς 

και τον έλεγχο φυλακισμένων και 

μεταναστών.

Σε σύγκριση με τη δερμοαντίδρα-

ση Mantoux, το QFT Plus δεν επη-

ρεάζεται από προηγηθέντα εμβο-

λιασμό με BCG ή έκθεση στα άτυπα 

μυκοβακτηρίδια, λόγω των επιλεγ-

μένων αντιγόνων-στόχων για τη 

διέγερση της κυτταρικής ανοσίας. 

Η εφαρμογή του QFT στον έλεγχο 

των ανοσοκατεσταλμένων πριν από 

την έναρξη χορήγησης anti-TNFa 

(anti-Tumor Necrosis Factor) θε-

ραπείας των ασθενών με HIV, των 

ογκολογικών ή μεταμοσχευμένων 

ασθενών προσφέρει εμφανή πλεο-

νεκτήματα σε σχέση με τη Mantoux.

Οι μέθοδοι ανίχνευσης παρα-

γωγής ιντερφερόνης δεν αντικα-

θιστούν τις κλασικές διαγνωστικές 

μεθόδους διάγνωσης της ενεργού 

νόσου, καθώς ένα αρνητικό αποτέ-

λεσμα δεν αποκλείει την ενεργό φυ-

ματίωση. Οσον αφορά τη διάγνωση 

της λανθάνουσας φυματίωσης, οι 

μέθοδοι αυτές θα πρέπει να χρη-

σιμοποιούνται σε συνδυασμό με τη 

συνολική εκτίμηση κινδύνου για την 

αναγνώριση των ατόμων που πρέ-

πει να λάβουν προφυλακτική αγωγή 

(π.χ., παιδιά, ανοσοκατασταλμένοι, 

στενές επαφές ασθενών, πρόσφατη 

έκθεση στη νόσο κ.λπ.).

Η ειδικότητα του QuantiFERON-

TB Gold Plus έχει αποδειχθεί ότι 

είναι > 99% σε ομάδες χαμηλού 

κινδύνου και έχει μεγαλύτερη ειδι-

κότητα από τη δοκιμασία Mantoux.

Η ευαισθησία του QuantiFERON-

TB Gold Plus φθάνει στο 92% σε 

άτομα με ενεργό φυματίωση, αλλά 

ποικίλλει ανάλογα με τη δραστηρι-

ότητα της νόσου και το είδος.

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να 

δείχνουν ότι μια προηγούμενη δοκι-

μή Mantoux μπορεί να προκαλέσει 

ένα θετικό QFT Plus αποτέλεσμα σε 

ένα μη μολυσμένο άτομο. 

Ωστόσο, η εξέταση QFT Plus θα 

πρέπει να προηγείται της δοκιμής 

Mantoux ή θα πρέπει να γίνεται 8 

με 10 ημέρες αργότερα.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του 

CDC σχετικά με τη χρήση του QFT 

Plus συστήνουν έπειτα από έκθε-

ση σε ΤΒ και με αρνητικό QFT Plus 

επανεξέταση σε 8 έως 10 εβδομά-

δες αργότερα. 

Ε ν α  θ ε τ ι κ ό  α π ο τ έ λ ε σ μ α 

QuantiFERON-TB Gold Plus υπο-

δηλώνει πιθανή μόλυνση από M. 

tuberculosis. Δεν μπορεί να γίνει 

διαφοροποίηση πρόσφατης ή πα-

λαιάς λοίμωξης ή μεταξύ λανθά-

νουσας και ενεργούς φυματίωσης.

Ενα αρνητικό  αποτέλεσμα 

QuantiFERON-TB Gold Plus υπο-

δηλώνει ότι η μόλυνση από M. 

tuberculosis δεν είναι πιθανή.

Σε σπάνιες περιπτώσεις τα απο-

τελέσματα δεν μπορούν να ερμη-

νευτούν. Αυτά τα αποτελέσματα 

ονομάζονται «απροσδιόριστα» και 

υποδηλώνουν ότι το ανοσοποιητι-

κό σύστημα του ασθενούς σε επα-

φή με τα αντιγόνα ΤΒ δεν παράγει 

ανοσιακή απόκριση. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις, η μόλυνση από τη φυ-

ματίωση δεν μπορεί να αποκλειστεί 

ούτε να επιβεβαιωθεί. Στα άτομα 

αυτά η δοκιμασία Mantoux συνή-

θως είναι αρνητική.

Οταν τίθεται υποψία φυματίωσης, 

οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει 

να υποβάλουν τους ασθενείς σε 

πλήρη κλινικοεργαστηριακό έλεγ-

χο (ακτινολογικό έλεγχο, μικροβι-

ολογικές εξετάσεις κ.λπ.).

Η πιστή συμμόρφωση στη φαρ-

μακευτική αγωγή και στις οδηγίες 

του γιατρού είναι ο καλύτερος τρό-

πος για τη θεραπεία της νόσου και 

για την αποφυγή της μετάδοσης της 

νόσου σε άλλα άτομα.

Συμπερασματικά, οι μέθοδοι ανί-

χνευσης παραγωγής ιντερφερόνης 

αποτελούν σημαντικό διαγνωστικό 

εργαλείο στη διάγνωση της φυμα-

τίωσης και δεν επηρεάζονται από 

προηγούμενο εμβολιασμό με BCG. 

Η διάγνωση και η θεραπεία της 

φυματίωσης και των ανθεκτικών 

μορφών της είναι σημαντικές για 

τον έλεγχο της νόσου, όπως έχει 

θέσει και ως στόχο ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας στο τελευταίο 

πρόγραμμα που εξέδωσε για τον 

έλεγχο της φυματίωσης (The Global 

Plan to Stop TB post-2015):

«Μέχρι το 2050 η φυματίωση 
να έχει πάψει να αποτελεί 
πρόβλημα δημόσιας υγείας, 
δηλαδή η επίπτωση της νόσου 
να είναι μικρότερη από ένα 
κρούσμα ανά ένα εκατομμύριο 
πληθυσμό.». WHO 2015
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Τ
ο φύλο αποτελεί τη σημα-

ντικότερη διαφορά μεταξύ 

των ατόμων στο ανθρώπινο 

είδος. Η σχέση μεταξύ ανδρών και 

γυναικών έχει επηρεάσει βαθύτα-

τα  τον ανθρώπινο πολιτισμό, προ-

καλώντας πολέμους και κοινωνικές 

αναταραχές, ενώ έχει αποτελέσει  

πηγή αστείρευτης έμπνευσης για 

την τέχνη, τη μουσική και τη λογο-

τεχνία. Στο παρόν κείμενο θα πα-

ρουσιαστούν, με όσο  το δυνατό πιο 

κατανοητό τρόπο, οι βιολογικοί-γε-

νετικοί  παράγοντες που ευθύνο-

νται για τις διαφορές μεταξύ των 

δύο φύλων. Δηλαδή, οι παράγοντες 

που επηρεάζουν το βιολογικό, όχι 

το κοινωνικό φύλο. Το βιολογικό 

φύλο είναι ένα ορατό και συνήθως 

μόνιμο χαρακτηριστικό, το οποίο 

αποκτά κανείς με τη γέννησή του 

και αναφέρεται στα αναπαραγωγι-

κά όργανα και στις λειτουργίες του 

άνδρα και της γυναίκας, δηλαδή 

στις ορμόνες και στα φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά που καθορίζονται 

με τη γέννηση. Το κοινωνικό φύλο 

αναφέρεται σε κοινωνικά, πολιτι-

σμικά και ψυχολογικά χαρακτηρι-

στικά, στερεότυπα και ρόλους των 

φύλων, οι οποίοι θεωρούνται τυπι-

κοί και επιθυμητοί γι’ αυτούς που η 

κοινωνία καθορίζει πλέον ως «γυ-

ναίκες» ή «άνδρες». Η μελέτη του 

κοινωνικού φύλου αποτελεί αντι-

κείμενο μελέτης των επιστημών 

πρόληψη

Βιολογικός 
καθορισμός του φύλου

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D

Κλινική Κυτταρογενετίστρια,  
Επιστημονική Διευθύντρια Τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενετικής

Γράφει η:
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της Ψυχιατρικής και Ψυχολογίας.

Η ζωή αρχίζει όταν το ωάριο γο-

νιμοποιείται από το σπερματοζωά-

ριο και σχηματίζεται το ζυγωτό, το 

οποίο ευθύς αμέσως διαιρείται και 

στη συνέχεια τα θυγατρικά κύττα-

ρα διαιρούνται με τον ίδιο τρόπο 

για να μεγαλώσει το έμβρυο. Μια 

βασική αναπτυξιακή επιλογή του 

γονιμοποιημένου ωαρίου είναι ο 

καθορισμός του φύλου. Η ύπαρξη 

δύο διαφορετικών τύπων διασταύ-

ρωσης, δύο φύλων (ενός αρσενι-

κού και ενός θηλυκού), μέσα στο 

κάθε είδος είναι κοινό χαρακτη-

ριστικό όλων των ευκαρυωτικών 

οργανισμών από τους μύκητες ως 

τον άνθρωπο. Και ενώ σε κατώτε-

ρους οργανισμούς το περιβάλλον 

παίζει τον ρόλο του για τη διαμόρ-

φωση του φύλου, όπως, λ.χ., σε με-

ρικές σαύρες, όπου ανάλογα με τη 

θερμοκρασία επώασης των αυγών 

διαμορφώνεται και το φύλο, ο γε-

νετικός καθορισμός του φύλου, ο 

οποίος παρατηρείται και στον άν-

θρωπο, είναι προϊόν εξέλιξης για 

να μειώνονται οι περιβαλλοντικές 

επιδράσεις και να περιορίζεται η 

φαινοτυπική ποικιλότητα. 

Γενετικοί παράγοντες  
και ορμόνες
Οι φαινοτυπικές διαφορές με-

ταξύ των δύο φύλων οφείλονται 

σε γενετικούς παράγοντες, στην 

επίδραση ορμονών και σε εξω-

τερικούς παράγοντες. Κάθε άν-

θρωπος χαρακτηρίζεται από το 

χρωμοσωματικό, το γοναδικό, 

το ανατομικό, το ορμονικό και το 

ψυχολογικό φύλο. Το χρωμοσω-

ματικό φύλο καθορίζεται κατά τη 

σύλληψη. Το γοναδικό φύλο απο-

κτάται στα αγόρια την 7η εβδομά-

δα της κύησης, όπου σχηματίζο-

νται οι όρχεις, και στα κορίτσια την 

9η εβδομάδα, όπου σχηματίζονται 

οι ωοθήκες. Το ορμονικό φύλο 

καθορίζεται από τα ανδρογόνα 

στους άνδρες και τα οιστρογόνα 

στις γυναίκες. Το ανατομικό φύλο, 

από τα εξωτερικά γεννητικά όρ-

γανα, πέος και όρχεις στα αγόρια 

και κόλπο στα κορίτσια. Τέλος, το 

ψυχολογικό φύλο σχετίζεται με τη 

διαφορετική δράση των ορμονών 

στον εγκέφαλο στις γυναίκες και 

στους άνδρες. Στα πρώτα στάδια 

της ανάπτυξης των θηλαστικών, το 

έμβρυο έχει το δυναμικό να  εξε-

λιχθεί σε άρρεν ή θήλυ. Οι αδια-

φοροποίητες γονάδες μπορούν να 

εξελιχθούν σε  όρχεις ή ωοθήκες, 

ανάλογα με το γενετικό κώδικα που 

αναπαρίσταται στα χρωμοσώματα 

καθορισμού του φύλου - ΧΧ για τα 

θηλυκά και ΧΥ για τα αρσενικά.  Το 

φύλο καθορίζεται αρχικά από δύο 

γενετικά στοιχεία, τα χρωμοσώ-

ματα και τα γονίδια. Στη συνέχεια 

οι διαφορές είναι αποτέλεσμα της 

επίδρασης των ορμονών και σε 

κάποιες περιπτώσεις εξωτερικών 

περιβαλλοντικών παραγόντων. 

Η πρώτη ανάπτυξη των γονάδων 

στους ανθρώπους συμβαίνει πε-

ρίπου από την 6η  εβδομάδα της 

κύησης, όταν κάτω από την επή-

ρεια του γενετικού κώδικα στα 

αρσενικά εκκρίνονται οι ορμόνες 

της αρρενοποίησης. Αν το χρω-

μοσωματικό φύλο είναι θηλυκό, 

η διαφοροποίηση των ωοθηκών 

ξεκινά την 9η εβδομάδα της κύη-

σης. Η διαφοροποίηση της γονά-

δας ακολουθεί την κατεύθυνση 

της θηλεοποίησης ανεξάρτητα 

από το γενετικό προγραμματισμό, 

εκτός και εάν υπάρχουν επαρκή 

επίπεδα τεστοστερόνης, ορμόνης 

η οποία παράγεται στους όρχεις. 

Δηλαδή, ακόμα και αν ο γενετικός 

κώδικας κωδικοποιεί άρρεν φύλο, 

μη επαρκή επίπεδα τεστοστερόνης 

οδηγούν στην ανάπτυξη θηλυκών 

σεξουαλικών χαρακτηριστικών.

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΙΚΟ ΦΥΛΟ

ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ 
 Χ

ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΟ
Υ

ΩΑΡΙΟ
Χ

ΧΧ ΧΥ

ΩΑΡΙΟ
Χ

ΧΧ ΧΥ
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Χρωμοσωματικό φύλο
Στον άνθρωπο, όπως και στα θη-

λαστικά γενικά, καθοριστικό ρόλο 

παίζει η χρωμοσωματική σύσταση 

του ζυγωτού. Σε όλα τα σωματικά 

κύτταρα του ανθρώπου, ο αριθ-

μός των χρωμοσωμάτων είναι 46, 

σε 23 ζευγάρια. Τα 22 ζευγάρια 

χρωμοσωμάτων είναι ίδια στα δύο 

φύλα. Το 23ο ζευγάρι αφορά τα 

χρωμοσώματα του φύλου Χ και Υ. 

Τα θήλεα άτομα έχουν δύο Χ χρω-

μοσώματα, ενώ τα άρρενα ένα Χ 

και ένα Υ. Στις ωοθήκες παράγο-

νται τα ωάρια και στους όρχεις τα 

σπερματοζωάρια. Οι γαμέτες (ωά-

ρια και σπερματοζωάρια) περιέ-

χουν 23 χρωμοσώματα, έτσι ώστε 

κατά τη γονιμοποίηση ο αριθμός 

των χρωμοσωμάτων στο ζυγωτό 

να είναι 46. 

Η αποφασιστική επίδραση του 

(αρσενικού) χρωμοσώματος Υ 

φαίνεται από το γεγονός ότι άτο-

μα που έχουν μόνο ένα Χ, χωρίς 

Υ (σύνδρομο Turner), αναπτύσσο-

νται προς στείρα θηλυκά με εκφυ-

λισμένες ωοθήκες, ενώ άτομα με 

γονότυπο ΧΧΥ (τα οποία κατατάσ-

σονται στο σύνδρομο Klinefelter) 

αναπτύσσονται σε άρρενες με 

όρχεις, χωρίς όμως σπερματογέ-

νεση, όπως συμβαίνει και με πιο 

περίπλοκες περιπτώσεις του συν-

δρόμου αυτού (ΧΧΧΧΥ). Υπενθυ-

μίζουμε ότι το φυσιολογικό κορίτσι 

έχει δύο Χ (46,ΧΧ) χρωματοσώμα-

τα και το φυσιολογικό αγόρι ένα Χ 

και ένα Υ (46,ΧΥ).

Γοναδικό και ανατομικό φύλο
Δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί 

όλα τα γονίδια τα οποία εμπλέκο-

νται στον καθορισμό του φύλου 

στον άνθρωπο. Το πρωταρχικό και 

καθοριστικό γονίδιο για τον σχη-

ματισμό των όρχεων στα άρρενα 

είναι το SRY (sex-determining 

region Y). Το γονίδιο SRY εδρά-

ζεται στο χρωμόσωμα Υ και εκ-

φράζεται στις 6 με 8 εβδομάδες 

της κύησης, προκειμένου οι αδια-

φοροποίητες γονάδες να αναπτυ-

χθούν σε όρχεις. Αν δεν εκφρα-

στεί το γονίδιο σε αυτή τη φάση 

λόγω μετάλλαξης, οι γονάδες θα 

αναπτυχθούν σε ωοθήκες. Παρ’ 

όλα αυτά, στη διαδικασία εμπλέ-

κονται  και πολλά άλλα γονίδια, 

καθώς και ορμόνες. Η έκκριση 

της ορμόνης τεστοστερόνης  εί-

ναι το δεύτερο βήμα για να απο-

κτήσει το έμβρυο την ταυτότητα 

του αγοριού, ενώ το πρώτο, όπως 

έχει ήδη τονιστεί, είναι το να έχει 

το χρωμόσωμα Υ. Η τεστοστερόνη 

παράγεται από τους όρχεις και η 

παραγωγή της ελέγχεται από την 

υπόφυση, έναν αδένα που βρί-

σκεται στον εγκέφαλο. Ωστόσο, η 

δράση της τεστοστερόνης ελέγχε-

ται από το θηλυκό χρωμόσωμα Χ, 

το οποίο έχει ένα γονίδιο, το Tfm+, 

το οποίο κωδικοποιεί τη σύνθε-

ση μιας πρωτεΐνης - υποδοχέα, η 

οποία ενεργοποιείται από την ορ-

μόνη τεστοστερόνη. Το σύμπλοκο 

υποδοχέας - τεστοστερόνη εισέρ-

χεται στον πυρήνα των κυττάρων 
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στους όρχεις για να ενεργοποι-

ήσει τα υπεύθυνα γονίδια  για τη 

διαφοροποίηση προς το αρσενι-

κό. Θα αναπτυχθεί το πέος και ο 

σάκος των όρχεων και το έμβρυο 

θα αποκτήσει όλα τα δευτερογενή 

χαρακτηριστικά του.  Αν όμως δη-

μιουργηθεί μετάλλαξη στο γονίδιο, 

το οποίο ελέγχει τον υποδοχέα της 

τεστοστερόνης, και υπάρχουν τέ-

τοιες μεταλλάξεις στον άνθρωπο, 

τότε προκαλείται το σύνδρομο θη-

λεοποίησης των όρχεων. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις δεν πραγματοποι-

είται η αρρενοποιητική επίδραση 

της τεστοστερόνης, αφού δεν αντι-

δρά με τον μεταλλαγμένο υποδο-

χέα της και το έμβρυο αναπτύσσει 

όλα τα δευτερογενή χαρακτηριστι-

κά του θηλυκού (στήθος κ.λπ.) αντί 

του αρσενικού. Αντίστοιχα, υπάρ-

χει ένα πλήθος γονιδίων τα οποία 

εμπλέκονται στον σχηματισμό 

ωοθηκών, τα οποία, όμως, είναι 

λιγότερο μελετημένα. Η διαφορο-

ποίηση, λοιπόν, των γονάδων, σε 

ωοθήκες ή όρχεις, είναι το απο-

τέλεσμα της έκφρασης πολλών 

γονιδίων τα οποία αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους. 

Ορμονικό φύλο
Οι φυλετικές ορμόνες, τα αν-

δρογόνα στους άνδρες και τα 

οιστρογόνα στις γυναίκες, πα-

ράγονται από τις γονάδες και τα 

επινεφρίδια και είναι απαραίτητες 

για τη σύλληψη, την ωρίμανση του 

εμβρύου και την ανάπτυξη των 

πρωτογενών και δευτερογενών 

χαρακτηριστικών του φύλου κατά 

την εφηβεία. Τα οιστρογόνα, η 

προγεστερόνη και η τεστοστε-

ρόνη είναι οι πιο γνωστές ορμό-

νες και αυτές που επηρεάζουν την 

αναπαραγωγή και την ανάπτυξη. 

Τα οιστρογόνα και η προγεστε-

ρόνη σχετίζονται πιο συχνά με 

τις γυναίκες, ενώ η τεστοστερό-

νη με τους άνδρες. Αυτές είναι οι 

πρωτογενείς ορμόνες του φύλου 

και είναι παρούσες τόσο στα αρ-

σενικά όσο και στα θηλυκά. Τα 

οιστρογόνα και η προγεστερόνη 

απλώς βρίσκονται σε υψηλότερα 

επίπεδα στο γυναικείο σώμα, ενώ 

η τεστοστερόνη είναι η κυρίαρχη 

ορμόνη στους άνδρες. Οι όρχεις 

παράγουν τα ανδρογόνα και ένα 

παράγοντα αναστολής του σχη-

ματισμού των πόρων του Muller, 

ο οποίος διεθνώς ονομάζεται 

MIF από τα αρχικά των λέξεων 

«Mullerian Inxibitor Factor». Στη 

συνέχεια τα ανδρογόνα συντε-

λούν στην ανάπτυξη των πόρων 

του Wolf και στην αρρενοποίηση 

των έξω γεννητικών οργάνων, 

ενώ ο MIF αναστέλλει την ανάπτυ-

ξη των πόρων του Muller. Στην πε-

ρίπτωση που δεν υπάρχει το Υ φυ-

λετικό χρωμόσωμα δεν υπάρχουν 

όρχεις, απουσιάζουν τα ανδρογό-

να και ο MIF, δεν αναπτύσσονται 

οι πόροι του Wolf, δεν γίνεται αρ-

ρενοποίηση των έξω γεννητικών 

οργάνων και δεν αναστέλλεται η 

ανάπτυξη των πόρων του Muller, 

οι οποίοι στη συνέχεια εξελίσσο-

Διαφοροποίηση του φύλου

Γονιμοποίηση

ΧΥ  
άρρεν

Όρχεις

ΧΧ  
θήλυ

 Ωοθήκες

γονίδιο
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νται σε μήτρα και κόλπο. Το άτομο 

επομένως θα έχει γεννητικά όρ-

γανα θήλεος τύπου. 

Κάτω από την επίδραση των 

κυκλοφορούντων εμβρυϊκών ορ-

μονών συμβαίνει διμορφική ανά-

πτυξη ορισμένων περιοχών του 

εγκεφάλου κατ’ αντιστοιχία με τη 

διαφοροποίηση των εσωτερικών 

και εξωτερικών γεννητικών ορ-

γάνων. Ο εγκέφαλος είναι κατ’ 

αρχήν αμφιτυπικός και επικρατεί 

η ανάπτυξη των θηλυκών χαρα-

κτηριστικών, εκτός και αν υπάρ-

χουν επαρκή επίπεδα κυκλοφο-

ρούντων ανδρογόνων. Σε αυτό 

το στάδιο της διαφοροποίησης 

καθορίζονται ειδικές υποθαλαμι-

κές και υποφυσιακές λειτουργίες, 

οι οποίες θα διαφοροποιηθούν σε 

κυκλικότητα στις γυναίκες και μη 

κυκλικότητα στους άνδρες. Η δι-

αφοροποίηση αρσενικού - θηλυ-

κού στον εγκέφαλο συμβαίνει στο 

τρίτο τρίμηνο της κύησης, αφού 

διαφοροποιηθούν τα εξωτερικά 

γεννητικά όργανα και πιθανόν 

συνεχίζεται έως και το πρώτο τρί-

μηνο μετά τη γέννηση. 

Τα δευτερογενή χαρακτηριστικά 

του φύλου τα οποία προκύπτουν 

στην εφηβεία, όπως η κατανο-

μή του σωματικού λίπους και της 

τριχοφυΐας, η αλλαγή της φωνής, 

η ανάπτυξη του στήθους και η ση-

μαντική ανάπτυξη των γεννητικών 

οργάνων, όλα πυροδοτούνται 

από συστημικούς παράγοντες και 

ελέγχονται από σημαντική αύξη-

ση των κυκλοφορούντων ανδρο-

γόνων και οιστρογόνων. Ορμο-

νικές ανισορροπίες είναι δυνατό 

να μεταβάλλουν τα δευτερογενή 

σεξουαλικά χαρακτηριστικά, προ-

καλώντας γυναικομαστία στους 

άνδρες, όταν υπάρχει έλλειψη 

ανδρογόνων, και υπερτρίχωση, 

βάθυνση της φωνής και υπερτρο-

φία της κλειτορίδας στις γυναίκες, 

όταν υπάρχουν αυξημένα επίπεδα 

ανδρογόνων. 

Διαταραχές ανάπτυξης  
φύλου (Disorder of  
sex development - DSD)
Διαταραχές χρωμοσωμάτων, γο-

νιδίων, ορμονών ή μεταβολικών 

μηχανισμών έχουν ως αποτέλε-

σμα διαταραχές ανάπτυξης του 

φύλου (DSD). Αποτελούν συγγε-

νείς παθήσεις με άτυπη ανάπτυξη 

του χρωμοσωμικού, γοναδικού ή 

ανατομικού φύλου. Ο όρος αυτός 

πρόσφατα αντικατέστησε τους 

παλαιότερους όρους «ψευδερ-

μαφροδιτισμός» και «ερμαφρο-

διτισμός». Ένα στα 4.000 νεογνά 

γεννιέται με αμφίβολα γεννητικά 

όργανα, που σημαίνει ότι πάσχει 

από DSD. Η αιτία γι’ αυτές τις δι-

αταραχές είναι δυνατό να είναι η 

μη διαφοροποίηση της γονάδας, η 

διαταραχή παραγωγής ανδρογό-

νων, η διαταραχή του υποδοχέα 

των ανδρογόνων ή η έκθεση θή-

λεος εμβρύου σε ενδογενή ή εξω-

γενή ανδρογόνα. Όπως έχει ήδη 

περιγραφεί, η βλάβη είναι δυνατό 

να είναι σε επίπεδο χρωμοσωμά-

των, γονιδίων ή ορμονών. Προκει-

μένου να διερευνηθούν τα αίτια σε 

ένα νεογνό ή έφηβο η με διαταρα-

χές ανάπτυξη φύλου απαιτείται η 

συνεργασία του παιδιάτρου με ερ-

γαστηριακό και κλινικό γενετιστή, 

ενδοκρινολόγο, αναπτυξιολόγο 

και στην περίπτωση νεαρών κορι-

τσιών με γυναικολόγο εξειδικευ-

μένο στην εφηβική γυναικολογία. 

Η επιστήμη της Μοριακής Γενετι-

κής έχει κάνει σήμερα τεράστια 

άλματα στην ταυτοποίηση των 

γονιδίων, τα οποία ευθύνονται για 

πολλές από τις διαταραχές φύλου.

Ταξινόμηση DSD
H ταξινόμηση γίνεται με βάση τη 

χρωμοσωματική σύσταση του ατό-

μου σε DSD φυλετικών χρωμοσω-

μάτων, DSD 46,XY και DSD 46,XX.

DSD φυλετικών 
χρωμοσωμάτων 
Σε αυτή την ομάδα ανήκουν τα κο-

ρίτσια με ένα χρωμόσωμα Χ και 

καρυότυπο 45,Χ,  το γνωστό σύν-

δρομο Turner. Η συχνότητα υπολο-

γίζεται σε 1/2.500 γεννήσεις. Βασι-

κά χαρακτηριστικά αποτελούν το 

χαμηλό ανάστημα και η γοναδική 

δυσγενεσία, η οποία έχει ως απο-

τέλεσμα τη στειρότητα. Στα αγόρια 

η παρουσία ενός  υπεράριθμου 

χρωμοσώματος Χ, με καρυότυπο 

δηλαδή 47,ΧΧΥ, οδηγεί στο γνωστό 

σύνδρομο Klinefelter.  Η συχνότη-

τα του συνδρόμου υπολογίζεται 

σε 1/1.000 γεννήσεις.  Βασικά χα-

ρακτηριστικά αποτελούν οι μικροί 

όρχεις και η στειρότης. Σπανιότε-

ρες είναι οι περιπτώσεις ατόμων 

με δύο ή περισσότερες κυτταρικές 

σειρές, γνωστά ως μωσαϊκά, όπως, 

για παράδειγμα, 45,Χ/46,ΧΥ, όπου 

ο φυλετικός φαινότυπος ποικίλλει 

ευρέως και κύριο χαρακτηριστικό 

αποτελεί η στειρότης.

DSD 46,XY 
Πρόκειται για θηλεοποίηση άρρε-

νος εμβρύου. Αποτελεί σπάνια πά-

θηση, με συχνότητα  6,4/100.000 

γεννήσεις. Τα άτομα με DSD 46,XY 

έχουν μεγάλο εύρος φαινοτύπου, 

όσον αφορά τόσο τα έξω γεννητικά 

όσο και τα έσω γεννητικά όργανα, 

και είναι δυνατό να παρουσιάζουν 

Τα οιστρογόνα,  
η προγεστερόνη  

και η τεστοστερόνη  
είναι ορμόνες που 

επηρεάζουν  
την αναπαραγωγή  
και την ανάπτυξη. 
Τα οιστρογόνα και 
η προγεστερόνη 

σχετίζονται πιο συχνά  
με τις γυναίκες,  

ενώ η τεστοστερόνη  
με τους άνδρες
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μεμονωμένες ανωμαλίες των γεν-

νητικών οργάνων. Tα αίτια μπορεί 

να είναι η ανώμαλη ανάπτυξη των 

όρχεων, η διαταραχή σύνθεσης ή 

δράσης των ανδρογόνων ή η δια-

ταραχή του υποδοχέα των ανδρο-

γόνων. Κάποια DSD 46,XY είναι 

γνωστό ότι οφείλονται σε μεταλλά-

ξεις σε γονίδια, όπως στο γονίδιο 

SRY στο σύνδρομο Swyer και στο 

γονίδιο ΑR (androgen receptor) 

στο σύνδρομο μη ευαισθησίας στα 

ανδρογόνα.

DSD 46,XX
Πρόκειται για αρρενοποίηση θή-

λεος εμβρύου. Αποτελεί σπάνια 

πάθηση όπου τα εξωτερικά γεν-

νητικά όργανα είναι άρρενος ενώ 

ο καρυότυπος είναι 46,ΧΧ. Η συ-

χνότητα είναι 1/20.000 άτομα με 

φαινότυπο άρρενος. Οφείλεται 

σε διάφορα αίτια, όπως στη συγ-

γενή υπερπλασία των επινεφριδί-

ων, στην έλλειψη αρωματάσης του 

πλακούντα (αρρενοποίηση μητέ-

ρας και εμβρύου), στην παρουσία 

αρρενοπαραγωγού όγκου ωοθή-

κης, καθώς και στη λήψη αρρενο-

ποιητικών ουσιών κατά την κύηση. 

Η συγγενής υπερπλασία των επινε-

φριδίων (CAH: congenital adrenal 

hyperplasia), όπου υπάρχει έλλει-

ψη του ενζύμου στεροειδούς 21- 

υδροξυλάσης, είναι γονιδιακό νό-

σημα κληρονομούμενο από υγιείς 

γονείς φορείς. H συχνότητα είναι 

1/10.000 γεννήσεις, ενώ η συχνό-

τητα των φορέων 1/60. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις στους 

τομείς της μελέτης της δράσης 

των γονιδίων και των βιοχημικών 

διαδικασιών των κυττάρων, που 

οδηγούν στην καλύτερη γνώση 

της φυσιολογίας του ανθρώπου, 

υπόσχονται τη δυνατότητα οι πα-

ραπάνω διαταραχές να διαγιγνώ-

σκονται και να αντιμετωπίζονται 

έγκαιρα. Σε κάποιες περιπτώσεις 

οι διαταραχές φύλου διαγιγνώ-

σκονται προγεννητικά και κατόπιν 

γενετικής συμβουλής οι γονείς 

μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις 

τους σχετικά με την κύηση. Στις 

δύσκολες περιπτώσεις νεογνών 

με DSD, όπου οι γονείς πρέπει να 

αποφασίσουν για την ανατροφή 

ως αγοριού ή κοριτσιού, συνυπο-

λογίζονται η κλινική εικόνα, η  δι-

άγνωση, η δυνατότητα μελλοντι-

κής γονιμότητας και σεξουαλικής 

λειτουργίας. Κατόπιν της γενετι-

κής, ανατομικής και ορμονικής 

διερεύνησης, απαραίτητη είναι η 

καθοδήγηση από ομάδα ειδικών, 

προκειμένου το άτομο με τη διατα-

ραχή φύλου να αναπτυχθεί όσο το 

δυνατό πιο ομαλά.

Όλες οι γενετικές και ορμονο-

λογικές εργαστηριακές εξετά-

σεις, οι οποίες αφορούν τις διατα-

ραχές φύλου, πραγματοποιούνται 

στα σύγχρονα διαπιστευμένα 

κατά ΙSO 15189 εργαστήρια της 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.

ΠΡΟΛΗΨΗ



Έ
να από τα πιο σημαντικά 

ερωτήματα που έχουν 

τα νεαρά ζευγάρια είναι 

εάν το παιδί που θα γεννηθεί θα 

είναι υγιές. Η αυξημένη αναπα-

ραγωγική ηλικία των ζευγαριών, 

οι οικονομικές δυσκολίες και η 

υπογενετικότητα μεγεθύνουν 

την αγωνία τους για το συγκε-

κριμένο ερώτημα, διότι η κάθε 

εγκυμοσύνη είναι μοναδικά πο-

λύτιμη. 

Η πλειονότητα των ζευγαριών 

αυτών θα ρωτήσουν τον γυναι-

κολόγο τους, τι εργαστηριακές 

επιλογές υπάρχουν και διατί-

θενται για να γίνει ο γενετικός 

έλεγχος, έτσι ώστε να απαντήσει 

στο ερώτημα εάν το παιδί που θα 

γεννηθεί θα πάσχει από κάποια 

γενετική ασθένεια την οποία τη 

φέρουν οι γονείς στο γενετικό 

υλικό τους, χωρίς να νοσούν και 

ο συνδυασμός τους θα μεταδο-

θεί στο παιδί και θα εκφραστεί 

ως γενετική ασθένεια; Η απάντη-

ση σε αυτό το ερώτημα δίνεται 

πια από τον γενετικό έλεγχο φο-

ρέων ζεύγους GenePeeks.

Τι κάνει ο γενετικός έλεγχος 
φορέων ζεύγους GenePeeks;
Ο γενετικός έλεγχος φορέων 

ζεύγους GenePeeks αναλύει το 

γενετικό υλικό των δύο γονέων, 

ελέγχοντας 990 γονίδια τα οποία 

αντιστοιχούν σε περισσότερα από 

1.100 υπολειπόμενα και φυλοσύν-

δετα γενετικά σύνδρομα, τα οποία 

μπορεί είτε να οδηγήσουν σε θά-

νατο είτε δεν υπάρχει ιατρική αντι-

μετώπισή τους. 

Στη συνέχεια, με τη χρήση δύο 

διεθνώς πατενταρισμένων αλ-

γορίθμων μπορούν να ελέγχουν 

και να συνδυάζουν τις συχνότη-

τες των γονιδίων των γονέων που 

μπορεί να έχουν γενετική αλλαγή 

με τις συχνότητες των γενετικών 

ασθενειών που ελέγχουν, την πο-

λυπλοκότητα των συνδυασμών 

που μπορεί να προκύψουν από 

τους γαμέτες του κάθε γονέα, 

την πολυγονιδιακή βάση της κάθε 

ασθένειας στον τελικό φαινότυπο 

-δηλαδή, από πόσα γονίδια μπορεί 

να προκύψει μια ασθένεια και τη 

βαρύτητα του κάθε γονιδίου στην 

τελική έκφραση της ασθένειας-, 

την καταγωγή των γονέων, την 

καταγραφή και την ενημέρωση 

όλων των γενετικών βάσεων δε-

δομένων,- για να καταλήξουν σε 

μια προγνωστική απάντηση που 

αφορά την πιθανότητα το μελλο-

ντικό παιδί που θέλει να αποκτή-

σει το ενδιαφερόμενο ζεύγος να 

πάσχει από μια γενετική ασθένεια, 

που μπορεί να υποβόσκει στο γε-

νετικό υλικό του.

Ποια ζευγάρια μπορούν  
να ελεγχθούν με  
τον έλεγχο GenePeeks;
Μπορούν να ελεγχθούν ΟΛΑ τα 

ζευγάρια γόνιμα και υπογόνιμα. 

Τα γόνιμα μπορούν να ελεγ-

χθούν στο επίπεδο του οικογε-

νειακού προγραμματισμού και τα 

οποία θέλουν να γνωρίζουν εάν 

το παιδί που θα γεννήσουν θα έχει 

πιθανότητα να πάσχει από κάποια 

γενετική ασθένεια που ελέγχει το 

τεστ και την οποία δεν εμφανίζουν 

οι γονείς αλλά είναι φορείς.

Τα υπογόνιμα ζευγάρια τα οποία 

θα προχωρήσουν σε εξωσωματι-

κή υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
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Θα είναι το παιδί μου

γενετικά
υγιές

πρόληψη
Ευστάθιος Τσιτσόπουλος

Μοριακός Βιολόγος M.Sc.  
in Human Genetics/PgDiplBA,
Υπεύθυνος Τμήματος Μοριακής Γενετικής

Γράφει ο:
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και θα χρησιμοποιήσουν σπέρμα 

δότη ή ωάρια δότριας και θέλουν 

να γνωρίζουν εάν ο συνδυασμός 

του γενετικού υπόβαθρου του 

δότη ή της δότριας συνδυαζόμενο 

με το δικό τους θα δώσει παιδί με 

κάποια γενετική ασθένεια. Στην 

περίπτωση δε, που δοθεί πιθανό-

τητα γενετικής ασθένειας, υπάρχει 

η δυνατότητα ελέγχου άλλου δότη 

ή δότριας χωρίς παραπάνω οικο-

νομική επιβάρυνση, μέχρι να βρε-

θεί ο κατάλληλος / κατάλληλη έτσι 

ώστε το μελλοντικό παιδί να είναι 

υγιές για τις γενετικές ασθένειες 

που ελέγχει το τεστ. 

Πώς γίνεται ο έλεγχος 
φορέων ζεύγους GenePeeks;
Ο έλεγχος είναι πολύ απλός. Γίνε-

ται από το σάλιο των δύο γονέων 

και τα αποτελέσματα είναι έτοιμα 

σε 5-6 εβδομάδες. Το εξεταζόμε-

νο ζεύγος ενημερώνεται διεξοδικά 

από το τμήμα Γενετικής της ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗΣ πριν και μετά τα αποτελέ-

σματα του γενετικού ελέγχου από 

τους έμπειρους γενετιστές και μο-

ριακούς βιολόγους.

Ο έλεγχος φορέων ζεύγους 

GenePeeks ακολουθεί τις διεθνείς 

οδηγίες των American College of 

medical Genetics and Genomics, 

American College of Obstetrician 

and Gynecologists, National 

Society of Genetic Counselors, 

Perinatal Quality Foundation 

and Society of Maternal - Fetal 

Medicine και έχει ενσωματώσει τα 

προτεινόμενα γονίδια των παρα-

πάνω ειδικών ενώσεων στο πάνελ 

των γονιδίων που συνολικά ελέγ-

χει, καθιστώντας το ένα πραγματι-

κά διεθνές τεστ ελέγχου φορέων 

υπολειπόμενων και φυλοσύνδε-

των γενετικών ασθενειών για όλα 

τα ζευγάρια που θέλουν να γνω-

ρίζουν την πιθανότητα να αποκτή-

σουν μελλοντικό παιδί με κάποια 

γενετική ασθένεια που ελέγχεται 

από το συγκεκριμένο τεστ.

Ανδρας

Εικονικό
σπέρμα

Δείγμα 
σάλιου

Δείγμα 
σάλιου

Εικονικό
ωάριο

Έκθεση αναπαραγωγικού κινδύνου

Εικονικά γενετικά απογόνων

Γυναίκα

ΠΡΟΛΗΨΗ



Ο
ι γυναικολογικοί κακοή-

θεις όγκοι οφείλονται σε 

ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και 

διασπορά παθολογικών κυττάρων 

που προέρχονται από τα όργανα 

του αναπαραγωγικού συστήματος. 

Ο κίνδυνος ανάπτυξης γυναικολογι-

κού καρκίνου αυξάνεται με την ηλι-

κία, αλλά όταν η νόσος βρεθεί πρώ-

ιμα, η θεραπευτική αντιμετώπιση 

μπορεί να έχει καλύτερα αποτελέ-

σματα. Στο άρθρο που ακολουθεί θα 

αναφερθεί ο ρόλος της σύγχρονης 

απεικονιστικής μεθόδου 18F-FDG 

PET/CT στην απεικόνιση του καρκί-

νου του ενδομητρίου, του τραχήλου 

της μήτρας και των ωοθήκων.

18F-FDG PET/CT  
στον καρκίνο  
του ενδομητρίου
Ο καρκίνος του ενδομητρίου ανα-

πτύσσεται στο εσωτερικό τμήμα της 

μήτρας, στο ενδομήτριο. Είναι ο πιο 

συχνός καρκίνος του γυναικείου 

αναπαραγωγικού συστήματος και 

σε ποσοστό 75% εμφανίζεται στις 

μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, κυ-

ρίως μεταξύ 55 και 65 ετών. 

1. Αρχική διάγνωση  
και πρόγνωση
Η πρωτοπαθής βλάβη στον καρ-

κίνο του ενδομητρίου προσλαμ-

βάνει εντόνως 18F-FDG και ο 

βαθμός πρόσληψης φαίνεται ότι 

μπορεί να δώσει σημαντικές προ-

γνωστικές πληροφορίες, καθώς 

υπάρχει στατιστικά σημαντική συ-
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Ο ρόλος της απεικόνισης  
στο γυναικολογικό καρκίνο  
είναι πολύ σημαντικός τόσο  
στην προεγχειρητική  
αξιολόγηση όσο και στη διάρκεια  
της μετεγχειρητικής παρακολούθησης

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT  
στην απεικόνιση του  

γυναικολογικού  
καρκίνου

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

πρόληψη
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σχέτιση μεταξύ του βαθμού πρό-

σληψης 18F-FDG (όπως μετράται 

με τον παράγοντα SUVmax) και 

του σταδίου της νόσου, τη διαφο-

ροποίηση, το βάθος της διήθησης 

του μυομητρίου, τις λεμφαδενι-

κές μεταστάσεις και το μέγεθος 

του όγκου. Επίσης, φαίνεται ότι 

ασθενείς με υψηλή τιμή SUVmax 

έχουν υψηλό κίνδυνο υποτροπής 

και χαρακτηρίζονται από χειρό-

τερη πρόγνωση και χαμηλότερη 

συνολική επιβίωση. 

2. Αρχική σταδοποίηση
Στην αρχική, προθεραπευτική στα-

διοποίηση, για την ανίχνευση διη-

θημένων λεμφαδένων, η 18F-FDG 

PET/CT φαίνεται να έχει σχετικά 

χαμηλή ευαισθησία, αλλά υψηλή 

ειδικότητα και πολύ υψηλή αρνη-

τική προβλεπτική αξία (96%-98%). 

Έτσι, ο συνδυασμός της υψηλής 

ειδικότητας και της υψηλής αρνη-

τικής προβλεπτικής αξίας δείχνει 

ότι μια αρνητική 18F-FDG PET/CT 

ουσιαστικά αποκλείει σε μεγάλο 

βαθμό την παρουσία υπερμεταβο-

λικών λεμφαδενικών μεταστάσεων. 

Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η 

ευαισθησία της μεθόδου είναι πιο 

χαμηλή για την ανίχνευση μικρο-

σκοπικών μεταστάσεων. Μελέτη 

έδειξε ότι στην ανίχνευση μετα-

στατικών λεμφαδένων βραχείας 

διαμέτρου ≤4 mm η ευαισθησία της 

18F-FDG PET/CT είναι 12,5%, για δι-

άμετρο 5-9 mm είναι 66,7% και για 

διάμετρο ≥10 mm είναι 100%. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της 

18F-FDG PET/CT, συγκριτικά με τις 

άλλες μεθόδους, είναι η ικανότητά 

της να αξιολογεί την ύπαρξη απομα-

κρυσμένων μεταστάσεων σε όλο το 

σώμα σε ασθενείς με νόσο προχω-

ρημένου σταδίου.

3. Υποτροπή
Αντίθετα από τις συμβατικές απει-

κονιστικές μεθόδους που δίνουν 

μορφολογικές πληροφορίες, η 

18F-FDG ΡΕΤ/CT ανιχνεύει βιώ-

σιμες καρκινικές βλάβες, βασιζό-

μενη στον αυξημένo μεταβολισμό 

αυτών και για τον λόγο αυτό μπορεί 

να ανιχνεύσει βλάβες υποτροπής 

που δεν φάνηκαν στην απεικόνιση 

με τη συμβατική απεικόνιση (CT ή 

MRI) (Εικόνα 1). 

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση 

διάφορων μελετών έδειξε ότι η ευ-

αισθησία και η ειδικότητα της με-

θόδου στην ανίχνευση υποτροπής 

ήταν 91%-100% και 83%-100%, αντί-

στοιχα. Αναλυτικότερα, η ευαισθη-

σία και η ειδικότητα της 18F-FDG 

PET/CT για την ανίχνευση υπο-

τροπής στην πύελο ήταν 92,3% και 

97,3%, ενώ για εξωπυελική υποτρο-

πή τα ποσοστά ήταν 100%.

4. Συμπέρασμα
Στον καρκίνο του ενδομητρίου, η 

18F-FDG PET/CT έχει έναν περιο-

ρισμένο ρόλο για την αρχική τοπική 

σταδιοποίηση της πρωτοπαθούς μι-

τωτικής εξεργασίας, αλλά αποτελεί 

χρήσιμη τεχνική για την απεικόνιση 

λεμφαδενικών κι απομακρυσμένων 

Εικόνα 1: Ασθενής 72 ετών με ιστορικό καρκίνου του ενδομητρίου, με 

ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων (προ ενάμισι έτους) και λήψη 

ακτινοθεραπείας. Πραγματοποίηση 18F-FDG PET/CT για διερεύνηση πι-

θανής υποτροπής λόγω αυξημένων δεικτών και αρνητικό τον υπόλοιπο 

απεικονιστικό έλεγχο. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε υπερμεταβολικές αλλοι-

ώσεις στην περιτοναϊκή κοιλότητα (SUVmax 5.4 και SUVmax 3), συμβατές 

με μεταστατική νόσο (περιτοναϊκές εμφυτεύσεις)

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT  
στην απεικόνιση του  

γυναικολογικού  
καρκίνου

ΠΡΟΛΗΨΗ
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μεταστάσεων σε όλο το σώμα, σε 

μια μόνο εξέταση, σε ασθενείς με 

προχωρημένη νόσο. Όμως, ο κύρι-

ος ρόλος της είναι στην ανίχνευση 

υποτροπής της νόσου.

18F-FDG PET/CT  
στον καρκίνο τραχήλου 
της μήτρας
Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

είναι από τους συχνότερους καρκί-

νους στις γυναίκες, ενώ έχει κατα-

γραφεί ως η δεύτερη αιτία θανάτου 

από καρκίνο σε παγκόσμιο επίπεδο 

σε γυναίκες κάτω των 45 ετών.

1. Αρχική διάγνωση  
και πρόγνωση
Η απεικόνιση με 18F-FDG PET/CT 

δεν χρησιμοποιείται ως ρουτίνα 

στην αρχική διάγνωση του καρκίνου 

του τραχήλου της μήτρας. Όμως ο 

βαθμός πρόσληψης της 18F-FDG 

στην πρωτοπαθή καρκινική βλάβη 

(δηλαδή, η τιμή του SUVmax) προ-

σφέρει πολύτιμες προγνωστικές 

πληροφορίες για την πρόβλεψη 

της λεμφαδενικής συμμετοχής, της 

ανταπόκρισης στη θεραπεία και τη 

συνολική επιβίωση, ενώ όγκοι τρα-

χήλου της μήτρας με υψηλότερη 

τιμή SUVmax είναι πιθανό να είναι 

φτωχά διαφοροποιημένοι και να συ-

νοδεύονται από μεταστατική λεμφα-

δενοπάθεια. 

2. Αρχική σταδιοποίηση  
(πριν από τη λήψη οποιασδήποτε 
θεραπείας)
Τα τελευταία χρόνια η 18F-FDG 

PET/CT χρησιμοποιείται συνεχώς 

όλο και περισσότερο στην αρχική 

σταδιοποίηση του καρκίνου του 

τραχήλου της μήτρας, καθώς φαί-

νεται να έχει σημαντικό πλεονέκτη-

μα στην αξιολόγηση της μεταβολι-

κής ενεργότητας των καρκινικών 

εστιών. Σε πρόσφατες μελέτες, η 

18F-FDG PET/CT φαίνεται να έχει 

την υψηλότερη ευαισθησία και ει-

δικότητα (79%-84% και 95%-99%) 

σε σύγκριση με τη CT (47%-50% και 

92%-97%) και την MRI (56%-72% και 

90%-96%). Η μέθοδος πλεονεκτεί 

ιδιαιτέρως στην αξιολόγηση της 

συμμετοχής πυελικών και παρα-

ορτικών λεμφαδένων, με οριακό 

μέγεθος και αμφίβολη μορφολο-

γία στη CT ή την MRI, ενώ έχει τη 

μεγαλύτερη ακρίβεια στην ανίχνευ-

ση απομακρυσμένων μεταστάσεων 

σε διάφορα σημεία του σώματος 

(όπως σε λεμφαδένες, ήπαρ, πνεύ-

μονες, οστά), με πολύ υψηλή ευ-

αισθησία και ειδικότητα (100% και 

94%, αντίστοιχα) (Εικόνα 2).

3. Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας
Η 18F-FDG PET/CT φαίνεται ότι μπο-

ρεί να επηρεάσει τον σχεδιασμό της 

ακτινοθεραπείας, τροποποιώντας το 

πεδίο και προσαρμόζοντας τη δόση 

ακτινοβόλησης. Αυτό κυρίως οφεί-

λεται στην ανίχνευση παραορτικών 

και βουβωνικών λεμφαδένων που 

δεν είχαν αναγνωριστεί στον προη-

γούμενο έλεγχο. Ο σχεδιασμός του 

πεδίου ακτινοθεραπείας με 18F-FDG 

PET/CT επιτρέπει την κατανομή 

υψηλότερων δόσεων ακτινοβολίας 

στον πρωτοπαθή όγκο και των μα-

κροσκοπικά διηθημένων λεμφαδέ-

νων, ενώ ελαχιστοποιεί την τοξικό-

τητα στους υγιείς ιστούς. 

 

4. Επανασταδιοποίηση  
μετά τη θεραπεία
Η σύγχρονη επιστημονική βιβλι-

ογραφία διεθνώς υποστηρίζει τη 

χρήση της 18F-FDG PET/CT για 

την αξιολόγηση της ανταπόκρισης 

μετά τη χημειο-ακτινοθεραπεία σε 

τοπικά προχωρημένο καρκίνωμα 

του τραχήλου της μήτρας. Σε αυτές 

στις περιπτώσεις, ο ιδανικός χρόνος 

για τη διενέργεια της 18F-FDG PET/

CT είναι τουλάχιστον 6 εβδομάδες 

έπειτα από τη χειρουργική επέμβα-

ση και 3 μήνες μετά τη συμπλήρωση 

της συνδυαστικής χημειο-ακτινο-

θεραπείας. Η μεταθεραπευτική με-

ταβολική ανταπόκριση φαίνεται να 

αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα 

της επιβίωσης. 

Μια μελέτη έδειξε ότι όταν ο λό-

γος του SUVmax μεταθεραπευτικά 

προς το SUVmax προθεραπευτικά 

είναι <0,33, αυτό αντιστοιχεί σε ιστο-

παθολογική ανταπόκριση του όγκου 

Εικόνα 2: Ασθενής 70 ετών με πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας. Πραγματοποίηση 18F-FDG PET/CT για αρχική σταδι-

οποίηση. Η 18F-FDG PET/CT έδειξε υπερμεταβολική χωροκατακτητική 

εξεργασία (SUVmax 21.1) στη μήτρα, υπερμεταβολικούς διογκωμένους 

λεμφαδένες στον παραορτικό χώρο, δεξιά κι αριστερά της μέσης γραμ-

μής και παρά τα λαγόνια αγγεία (SUVmax έως 18)



39Bionews  Μάρτιος - Μάιος 2018

με βελτίωση κατά 35% της 6μηνης 

επιβίωσης ελεύθερης νόσου σε 

ασθενείς προχωρημένου σταδίου. 

5. Υποτροπή του όγκου
Η 18F-FDG PET/CT, όταν πραγμα-

τοποιείται για την ανίχνευση υπο-

τροπής του καρκίνου του τραχήλου 

της μήτρας, μπορεί να επηρεάσει τη 

διαχείριση των ασθενών.

Τα αποτελέσματα μελέτης έδειξαν 

ότι η 18F-FDG PET/CT στην εκτίμη-

ση τοπικής υποτροπής είχε ευαισθη-

σία, ειδικότητα, θετική προβλεπτική 

αξία και αρνητική προβλεπτική αξία 

93%, 93%, 86% και 96%, αντίστοιχα, 

και για μεταστατική νόσο 96%, 95%, 

96% και 95%, αντίστοιχα, ενώ αποτε-

λεί ισχυρό προβλεπτικό παράγοντα 

της συνολικής επιβίωσης. Ασθενείς 

με αρνητική 18F-FDG PET/CT έχουν 

σημαντικά καλύτερη 2ετή επιβίωση 

ελεύθερη νόσου συγκριτικά με τους 

ασθενείς με θετική PET/CT (85% 

έναντι 10,9%, αντίστοιχα). 

Όσον φορά τον σχεδιασμό της θε-

ραπείας σε ασθενείς με πιθανή υπο-

τροπή της νόσου, η 18F-FDG PET/

CT μπορεί να τροποποιήσει το θερα-

πευτικό πλάνο στο 23,1% με 48% των 

περιπτώσεων. 

Λόγω της υψηλής ευαισθησίας 

και της θετικής προβλεπτικής αξίας, 

η 18F-FDG PET/CT πρέπει να απο-

τελεί απεικονιστική μέθοδο εκλογής 

για την αξιολόγηση εξωπυελικής νό-

σου πριν από την πραγματοποίηση 

πυελικής εξεντέρωσης. Φαίνεται 

να είναι χρήσιμη στην αναγνώριση 

υποτροπής του καρκίνου του τρα-

χήλου της μήτρας σε ασυμπτωματι-

κές και σε συμπτωματικές ασθενείς 

με αυξημένα επίπεδα καρκινικών 

δεικτών (squamous cell carcinoma 

antigen >1,5 ng/mL) και αρνητικά 

απεικονιστικά ευρήματα σε άλλες 

μεθόδους. Το χαμηλό ποσοστό ψευ-

δώς θετικών αποτελεσμάτων και η 

υψηλή προγνωστική αξία υποδηλώ-

νουν ότι η 18F-FDG PET/CT αποτε-

λεί ένα σημαντικό διαγνωστικό ερ-

γαλείο στην ανίχνευση υποτροπής 

του τραχήλου της μήτρας σε κλινικά 

αμφίβολα περιστατικά (Εικόνα 3).

6. Συμπέρασμα
Στον καρκίνο του τραχήλου της μή-

τρας, η 18F-FDG PET/CT προθερα-

πευτικά προσφέρει προγνωστικές 

πληροφορίες που αφορούν την επι-

θετικότητα του όγκου και μπορεί να 

συμβάλει στη βελτιστοποίηση και 

την εξατομίκευση της θεραπείας. 

Επίσης, παίζει σημαντικό ρόλο στη 

σταδιοποίηση και βοηθά κυρίως 

στην αναγνώριση λεμφαδενικών 

και απομακρυσμένων μεταστάσε-

ων. Σε αυτό το πλαίσιο, βοηθά, επί-

σης, στον σχεδιασμό της ακτινοθε-

ραπείας. Τέλος, η 18F-FDG PET/CT 

αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό 

εργαλείο για την ανίχνευση υπο-

τροπής σε ασθενείς με καρκίνο του 

τραχήλου της μήτρας σε κλινικά αμ-

φίβολα περιστατικά.

Ο ρόλος της 18F-FDG  
στον καρκίνο  
των ωοθηκών
Ο καρκίνος των ωοθηκών έχει τη 

δυσμενέστερη πρόγνωση από 

όλους τους γυναικολογικούς καρ-

κίνους και η μέση ηλικία εμφάνισής 

του είναι το 65ο έτος.

1. Αρχική διάγνωση  
και πρόγνωση
Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT στην 

αξιολόγηση ύποπτων μορφωμά-

των στις ωοθήκες, για τη διαφορική 

διάγνωση μεταξύ κακοήθειας και 

καλοήθειας, παραμένει αμφιλεγό-

μενος, γιατί έχουν αναφερθεί ψευ-

δώς αρνητικά και ψευδώς θετικά 

αποτελέσματα.

Όσον αφορά όμως την προγνω-

στική αξία της 18F-FDG PET/CT 

σε νεοδιαγνωσθέν καρκίνο των 

ωοθηκών, μελέτες έδειξαν ότι η 

έντονη προθεραπευτική πρόσληψη 

18F-FDG (τιμές SUVmax>13,15) σχε-

τίζεται με φτωχή πρόγνωση, δηλαδή 

όταν η πρωτοπαθής βλάβη προ-

σλαμβάνει έντονα το ραδιοφάρμα-

κο 18F-FDG, η ασθενής αναμένεται 

να έχει δυσμενέστερη πορεία.

2. Αρχική σταδιοποίηση  
(πριν από τη λήψη οποιασδήποτε 
θεραπείας)
Στον καρκίνο των ωοθηκών, η 

18F-FDG PET/CT παίζει σημαντικό 

ρόλο στη σταδιοποίηση ασθενών με 

προχωρημένη νόσο, δίνοντας πλη-

ροφορίες για μεταστάσεις σε εξω-

πυελικές θέσεις, όπως υπερκλείδι-

ους και παραορτικούς λεμφαδένες, 

περιτοναϊκές εμφυτεύσεις, οστικές 

μεταστάσεις. 

Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση, 

με δεδομένα από 882 ασθενείς με 

καρκίνο των ωοθηκών, έδειξε ότι η 

18F-FDG PET/CT είναι πιο ακριβής 

για την ανίχνευση μεταστατικών 

λεμφαδένων, με ευαισθησία καλύ-

τερη από τη CT και την MRΙ, αλλά η 

πιο σημαντική συμβολή της μεθό-

δου είναι στην ανίχνευση μεταστά-

σεων έξω από την πύελο, οι οποίες 

δεν είχαν ανιχνευθεί στην προηγού-

μενη απεικόνιση με CT. Η 18F-FDG 

PET/CT είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη 

στη διαφορική διάγνωση ασθενών 

με προχωρημένη νόσο (δηλαδή, 

στάδια IIIC–IV) από εκείνες με στά-

δια I–IIIB, με ειδικότητα, ευαισθησία 

και ακρίβεια 91%, 100% και 98%, 

αντίστοιχα, συγκριτικά με 64%, 97% 

και 88%, αντίστοιχα, για τη CT. Αν και 

η 18F-FDG PET/CT φαίνεται να έχει 

υψηλή ακρίβεια στην αρχική προθε-

ραπευτική σταδιοποίηση, στην κλινι-

κή πράξη δεν εφαρμόζεται ευρέως.

3. Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας
Οι πληροφορίες που δίνει η 18F-FDG 

PET/CT για τον σχεδιασμό του πεδί-

ου της ακτινοθεραπείας μπορεί να 

αλλάξουν τον καθορισμό του μα-

κροσκοπικού όγκου-στόχου (gross 

tumor volume, GTV) στο 35% των 

περιπτώσεων. Σε αυτές τις ασθενείς, 

η ανίχνευση επιπρόσθετων λεμφα-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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δενικών μεταστάσεων και η αλλαγή 

των ορίων του όγκου συγκριτικά με 

τη CT οδήγησαν σε μέση αύξηση 

του πεδίου που χρειάζεται ακτινο-

βόληση κατά 21,6%.

4. Επανασταδιοποίηση  
μετά τη θεραπεία
Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι η 

πρόσληψη της 18F-FDG (SUVmax) 

και η ποσοστιαία αλλαγή της πρό-

σληψης μπορούν να προβλέψουν 

την ανταπόκριση στη θεραπεία των 

ασθενών με καρκίνο των ωοθηκών.

Μετά τη λήψη της θεραπείας, όταν 

η 18F-FDG PET/CT γίνεται για τη 

διάκριση ασθενών που ανταποκρί-

θηκαν από αυτούς που δεν αντα-

ποκρίθηκαν, έχει ευαισθησία 90% 

και ειδικότητα 63,6% όταν χρησιμο-

ποιείται ως όριο πρόσληψης η τιμή 

SUVmax 3,8, ενώ τα ποσοστά είναι 

ακόμα καλύτερα (90% και 81,8%), 

όταν ως όριο ανταπόκρισης στη 

θεραπεία χρησιμοποιείται η μείωση 

του SUVmax κατά 65%.

5. Υποτροπή της νόσου
Η χρήση της 18F-FDG PET/CT στην 

ανίχνευση υποτροπής καρκίνου 

των ωοθηκών πλεονεκτεί ένα-

ντι των υπόλοιπων τεχνικών γιατί 

μπορεί να ανιχνεύει τον αυξημέ-

νο μεταβολισμό και να οδηγήσει 

αποτελεσματικά στη διαφορική 

διάγνωση καρκινικών εστιών από 

μετεγχειρητικές/μεταθεραπευτι-

κές αλλοιώσεις, ενώ μπορεί να αξι-

ολογήσει ολόκληρο το σώμα σε μια 

μόνο εξέταση μέσα σε λίγα λεπτά 

(στα σύγχρονα μηχανήματα, όπως 

αυτό που διαθέτει η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ο 

απαιτούμενος χρόνος της απεικόνι-

σης είναι μόλις 10 min). 

Υπάρχουν πολλές μελέτες που 

αφορούν τη χρησιμότητα της 

18F-FDG PET/CT στην ανίχνευση 

καρκίνου των ωοθηκών και όλες 

δείχνουν υψηλή διαγνωστική ακρί-

βεια, όμως οφείλουμε να γνωρίζου-

με ότι η ευαισθησία της μεθόδου 

είναι μικρότερη στην ανίχνευση 

μικροσκοπικών αλλοιώσεων (<6 

mm).  Μελέτες σύγκρισης απεικο-

νιστικών μεθόδων στην ανίχνευση 

υποτροπής του καρκίνου των ωο-

θηκών έδειξαν ότι η 18F-FDG PET/

CT είναι καλύτερη (ευαισθησία 91% 

και ειδικότητα 88%) από τη CT (ευ-

αισθησία 79% και ειδικότητα 84%) 

ή την MRI (ευαισθησία 75% και ειδι-

κότητα 78%). Επιπλέον, η 18F-FDG 

PET/CT είχε την υψηλότερη θετική 

προβλεπτική αξία (89%-98%) σε 

σύγκριση με τις άλλες μεθόδους 

(Εικόνα 3).

Κύρια ένδειξη της 18F-FDG PET/

CT είναι η ανίχνευση υποτροπής 

καρκίνου των ωοθηκών μετά τη θε-

ραπεία πρώτης γραμμής σε ασθε-

νείς με αυξημένα επίπεδα CA-125 

και αρνητικά ή αμφίβολα ευρήμα-

τα στις συμβατικές απεικονιστικές 

μεθόδους. Μελέτες έδειξαν ότι σε 

αυτές τις περιπτώσεις η 18F-FDG 

PET/CT έχει ευαισθησία 96% στον 

εντοπισμό υποτροπής και ότι τα ευ-

ρήματα στη 18F-FDG PET/CT προ-

ηγούνται των ευρημάτων στη CT 

κατά έξι μήνες, επιτρέποντας έτσι 

την πρωιμότερη έναρξη της κατάλ-

ληλης θεραπείας. 

Όσον αφορά την ανίχνευση πε-

ριτοναϊκών εμφυτεύσεων, φαίνεται 

ότι η ευαισθησία και η ειδικότητα 

της 18F-FDG PET/CT είναι υψηλό-

τερες από αυτές της MRI (97,5% 

και 100% έναντι 95% και 85,7%), 

ενώ και για μικρού - μεσαίου με-

γέθους (0,5-2 cm) περιτοναϊκές 

εμφυτεύσεις η διαγνωστική ακρί-

βεια της 18F-FDG PET/CT ήταν 

σημαντικά καλύτερη από εκείνη 

της MRI. Όπως αναφέρεται στη βι-

βλιογραφία, σε ασθενείς με υπο-

τροπή καρκίνου των ωοθηκών, η 

συνολική τροποποίηση της θερα-

πευτικής απόφασης με βάση τα 

αποτελέσματα της 18F-FDG PET/

CT κυμαίνεται μεταξύ 25% και 58%.

6. Συμπέρασμα
Στον καρκίνο των ωοθηκών, η 

18F-FDG PET/CT έχει ουσιαστικό 

ρόλο στην ανίχνευση μεταστάσεων 

εκτός της πυέλου, καθώς μπορεί να 

ανιχνεύσει απομακρυσμένες μετα-

στάσεις στο ήπαρ, τον υπεζωκότα, 

τους υπερκλείδιους λεμφαδένες, 

αλλά και σε άλλες θέσεις που δεν 

είχαν απεικονιστεί στη CT. 

Σημαντική ένδειξη της μεθόδου 

αποτελεί η διερεύνηση πιθανής 

υποτροπής του καρκίνου των ωο-

θηκών μετά την πρώτης γραμμής 

θεραπεία σε ασθενείς με αυξημένα 

επίπεδα CA-125 και αρνητικά ή αμ-

φίβολα ευρήματα στις συμβατικές 

απεικονιστικές μεθόδους.

Εικόνα 3: Ασθενής 43 ετών με 

καρκίνο ωοθηκών. Προηγη-

θείσα ολική υστερεκτομή μετά 

των εξαρτημάτων και λήψη 

χημειοθεραπείας. Πραγματο-

ποίηση 18F-FDG PET/CT για 

διερεύνηση πιθανής υποτροπής. 

Η 18F-FDG PET/CT έδειξε υπερ-

μεταβολικές εστίες στο ήπαρ 

(SUVmax έως 6) και τη σπλήνα 

(SUVmax 2.8), υπερμεταβολι-

κούς λεμφαδένες στην πύλη  

του ήπατος (SUVmax 5.3) και 

υπερμεταβολικές πνευμονικές  

αλλοιώσεις (SUVmax έως 9.7)
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ΠΡΟΛΗΨΗΓράφει η:

λοιμώξεων

Ιωάννα Δημοπούλου

Ιατρός Βιοπαθολόγος,
Υπεύθυνη Μικροβιολογικού,
Κεντρικό Εργαστήριο 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων 

Η 
αποτελεσματική αντιμετώπι-

ση των λοιμώξεων προϋπο-

θέτει την απομόνωση του 

υπεύθυνου παθογόνου με καλλι-

έργεια, την ταυτοποίηση και τον 

έλεγχο ευαισθησίας στα αντιβι-

οτικά. 

Οι τεχνικές που χρησιμοποιού-

νται γενικά στα μικροβιολογικά 

εργαστήρια για την ταυτοποίηση 

των παθογόνων μικροοργανι-

σμών περιλαμβάνουν τη μικρο-

σκόπηση, τον έλεγχο βιοχημικών 

ιδιοτήτων και την αξιολόγηση 

φαινοτυπικών χαρακτήρων. Οι 

διαδικασίες αυτές για μερικές 

κατηγορίες βακτηρίων με με-

γάλο χρόνο γενεάς απαιτούν 

μακρούς χρόνους επώασης και 

επιτρέπουν το τελικό αποτέλε-

σμα σε 36 με 48 ώρες. 

ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρωτοποριακή τεχνολογία στην ταχεία 

ταυτοποίηση παθογόνων μικροοργανισμών 

και την έγκαιρη διάγνωση των
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Ο χρόνος για το τελικό αποτέ-

λεσμα επαυξάνεται κατά 24 ώρες 

τουλάχιστον όταν γίνεται ο πλήρης 

χαρακτηρισμός του παθογόνου με 

τον έλεγχο ευαισθησίας στα αντι-

βιοτικά. 

Στο Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, για την ταχεία 

ταυτοποίηση των παθογόνων μι-

κροοργανισμών που απομονώνο-

νται από τις καλλιέργειες κλινικών 

δειγμάτων χρησιμοποιείται μια νέα 

μέθοδος, η φασματομετρία μά-

ζας MALDI TOF (Matrix Assisted 

Laser Desorption Ionization Time 

of Flight). Συγκεκριμένα, χρησιμο-

ποιείται το σύστημα BioTyper (Bru-

ker Daltonics). Στη φασματομετρία 

MALDI (εκρόφηση - ιοντισμός από 

μήτρα μέσω λέιζερ) δημιουργού-

νται ιόντα πρωτεΐνης που επιτα-

χύνονται μέσω ενός ηλεκτρικού 

πεδίου. Τα ιόντα αυτά ταξιδεύουν 

μέσα από έναν σωλήνα επιτάχυν-

σης, όπου τα μικρά ιόντα ταξιδεύ-

ουν γρηγορότερα και φτάνουν 

πρώτα στον ανιχνευτή. Επομένως, 

ο χρόνος πτήσης (time of flight, 

TOF) στο ηλεκτρικό πεδίο είναι 

παράμετρος εξαρτώμενη από τη 

μάζα ή ακριβέστερα από τον λόγο 

μάζα/φορτίο. Ελάχιστες ποσότη-

τες βιομορίων λίγα picomol (pmol) 

έως femtomol (fmol) χρειάζονται 

για την ανάλυση. Το φάσμα μάζας 

που προκύπτει για τις υπό ανάλυ-

ση πρωτεΐνες ποικίλλει μεταξύ των 

διάφορων μικροοργανισμών. Για 

την τελική ταυτοποίηση γίνεται σύ-

γκριση με τα φάσματα που βρίσκο-

νται σε βιβλιοθήκες αναφοράς.

Το σύστημα BioTyper έχει τη 

δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων 

όχι μόνο από καλλιέργειες, αλλά 

και κατευθείαν από φιάλες θε-

τικών αιμοκαλλιεργειών (MBT 

Sepsityper IVD Kit), επιταχύνο-

ντας το αποτέλεσμα μέχρι 48 ώρες 

συγκριτικά με τις παραδοσιακές 

μεθόδους και, ως εκ τούτου, την 

έναρξη της πλέον κατάλληλης 

αντιμικροβιακής θεραπείας σε ση-

ψαιμικούς ασθενείς.

Επιπρόσθετα, με τη χρήση του 

MBT Compass STAR-BL IVD Kit 

είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 

δραστηριότητα της β-λακταμάσης 

σε καλλιέργειες μικροβίων ή φιά-

λες θετικών αιμοκαλλιεργειών. Με 

την έγκαιρη ανίχνευση της αντο-

χής στα β-λακταμικά αντιβιοτικά 

παρέχονται σημαντικές πληροφο-

ρίες για την ομάδα των αντιμικρο-

βιακών που δεν είναι κατάλληλα 

να χορηγηθούν για θεραπεία.

Η ταυτοποίηση βακτηριδίων και 

ζυμομυκήτων με υψηλή ακρίβεια 

και ευαισθησία σε λίγα μόνο λεπτά 

και με ένα μικρό ποσό βιομάζας 

104 μέχρι 106 CFU καθιστά δυνατή 

τη χορήγηση πλέον στοχευμένης 

εμπειρικής θεραπείας. 

Η αντοχή των μικροβίων στα 

αντιβιοτικά έχει αυξηθεί τα τελευ-

ταία χρόνια. Τα ανθεκτικά στα αντι-

βιοτικά βακτήρια καθιστούν τη θε-

ραπεία λοιμώξεων δύσκολη και σε 

νοσοκομειακούς ασθενείς αλλά 

και σε ασθενείς της κοινότητας.

Η χορήγηση πλέον στοχευμέ-

νης εμπειρικής θεραπείας που εί-

ναι αποτελεσματική αφορά τόσο 

παθογόνα στα οποία δεν έχουν 

παρατηρηθεί μηχανισμοί αντοχής, 

π.χ., Streptococcus pyogenes, όσο 

και παθογόνα που είναι δυνατόν να 

φέρουν επίκτητους μηχανισμούς 

αντοχής, όπως τα Enterobacteria-

ceae, Pseudomonas species, Staph-

ylococcus species, Enterococcus 

species και Streptococcus pneumo-

niae. Η συνεισφορά επομένως στη 

μείωση της θνησιμότητας και του 

χρόνου νοσηλείας είναι προφανής.

Επιπρόσθετα, οι διαφορές στο 

φάσμα πρωτεϊνών που προκύ-

πτουν μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

στην επιδημιολογική ανάλυση και 

στην παρακολούθηση επιδημιών.

πρόληψη
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Γράφει ο:

Μάνος Α. Αρβανιτάκης

Ποδολόγος - Ποδίατρος,  
Πρόεδρος Ελληνικού Συλλόγου Ποδολόγων - Ποδιάτρων
Επιστημονικός Συνεργάτης Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η αξία του «σωστού» 
πελματογραφήματος
Τα τελευταία χρόνια η εξέταση 

του πελματογραφήματος κερδί-

ζει όλο και περισσότερους υπο-

στηρικτές. Ο λόγος είναι απλός: 

Με μια πολύ απλή, γρήγορη και 

ανώδυνη εξέταση ο ασθενής 

μπορεί να απαλλαγεί από χρό-

νιους πόνους σε διάφορα σημεία 

του σώματός του, προλαμβάνο-

ντας την εξέλιξή τους. 

Άλλωστε, το πελματογράφη-

μα αφορά όλες τις ηλικίες ανε-

ξαρτήτως πάθησης, βοηθά στην 

ποιότητα της καθημερινότητάς 

μας και ενδιαφέρει κυριολεκτικά 

όλους μας!

Τι είναι το πελματογράφημα;
Το πελματογράφημα ή κινητική 

ανάλυση βάδισης (στατική και 

δυναμική) είναι μια διαγνωστι-

κή ηλεκτρονική συσκευή που 

λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή 

ραδιενέργεια. Αποτελείται από 

χιλιάδες αισθητήρες, οι οποί-

οι καταγράφουν και αναλύουν 

τη βάδιση σε δισδιάστατες και 

τρισδιάστατες γραφικές παρα-

στάσεις και καθιστά αναγνωρί-

σιμες τις ανατομικές παραλλα-

γές και τις παθήσεις των κάτω 

άκρων. 

Το πελματογράφημα είναι μια 

αποτελεσματική εξέταση, που 

αναλύει την κατανομή των πιέ-

σεων στα πόδια κατά τη στάση 

και τη βάδιση. Μας δίνει πλη-

ροφορίες για τις παθήσεις των 

κάτω άκρων, οι οποίες μπορεί 

να οφείλονται σε λάθος στάση 

του σώματος ή σε κακή μηχανι-

κή λειτουργία των ποδιών.

Τι μας οδηγεί στην εξέταση  
του πελματογραφήματος;
Οι απαιτήσεις της σύγχρονης 

ζωής μάς αναγκάζουν καθημε-

ρινά να πιέζουμε τον οργανισμό 

μας, προκειμένου να αντεπε-

ξέλθουμε στις όλο και πιο αυξα-

νόμενες ανάγκες. Αποτέλεσμα 

είναι να νιώθουμε πόνους στη 

μέση, στα ισχία, στα γόνατα, κα-

θώς και στα πέλματα. 

Η πλατυποδία, η κοιλοποδία, η 

ραιβοποδία, η άκανθα πτέρνας, 

ο πόνος στα μετατάρσια, οι τύλοι 

(γνωστοί σε όλους κάλοι) και η 

ανισοσκελία μπορεί να προκαλέ-

σουν αφόρητους πόνους, που θα 

μας περιορίσουν στις καθημερι-

νές δραστηριότητές μας.

Οφέλη από την εξέταση  
του πελματογραφήματος
Τα δεδομένα ενός στατικού πελ-

ματογραφήματος παρέχουν πλη-

ροφορίες σχετικά με:

 τις υψηλές πελματιαίες πιέ-

σεις που ασκούνται στο πέλμα, 

καθώς και τον μέσο όρο αυτών,

 την ισορροπία του ασθενούς 

(stabilometry) σε σχέση με το 

Η ποιότητα στην καθημερινότητα 
της ζωής όλων μας!

Πελματογράφημα

ΠΡΟΛΗΨΗ
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πρόληψη
κέντρο βάρους του σώματός του 

ή για το κάθε πόδι ξεχωριστά,

 την επιφάνεια στήριξης,

  τη θέση που βρίσκεται η πτέρνα 

(βλαισότης) σε σχέση με το πρό-

σθιο τμήμα του ποδιού, τη φόρτι-

ση της ποδικής καμάρας κ.ά.

  Ανάλογα με το λογισμικό, 

υπάρχει η δυνατότητα να με-

τρηθούν αποστάσεις ή ακόμα 

και γωνίες μεταξύ αξόνων της 

προτίμησης του εξεταστή, ενώ 

υπάρχουν δισδιάστατες και τρισ-

διάστατες απεικονίσεις.

 Πληθώρα είναι και τα δεδο-

μένα από τη δυναμική μέτρηση, 

όπου, εκτός από τα παραπάνω, 

δίνεται επιπλέον ανάλυση σχε-

τικά με:

  τον χρόνο παραμονής των πελ-

ματιαίων πιέσεων,

  την κινηματογραφική ανάλυση 

του βηματισμού,

  την κατηγοριοποίηση του βημα-

τισμού σε φάσεις (gait cycle),

  τον μέσο όρο των πελματιαίων 

πιέσεων σε γραμμή (COP line),

  την ανάλυση και σύγκριση με-

ταξύ βηματισμών,

  την επιμέρους ανάλυση για 

οποιαδήποτε ανατομική περιοχή.

 

Ευπαθείς ομάδες
Τα δεδομένα που λαμβάνονται 

από τη μέτρηση των πελματιαίων 

πιέσεων μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για την εκτίμηση καθώς και 

για τους μετέπειτα χειρισμούς 

(θεραπεία) σε ασθενείς με με-

γάλη ποικιλία διαταραχών του 

ποδιού, που συνδέονται με νευ-

ρολογικές ή και μυοσκελετικές 

δυσλειτουργίες, οι οποίες προ-

σβάλλουν παιδιά και ενήλικες.

 Τα παιδιά αποτελούν μία 

από τις πιο ευαίσθητες ομάδες. 

Οποιοδήποτε πρόβλημα και αν 

έχουν σχετικό με τη μηχανική 

των κάτω άκρων είναι αντιμε-

τωπίσιμο. Επειδή βρίσκονται σε 

στάδιο ανάπτυξης, τα οστά τους 

είναι εύπλαστα, δηλαδή δεν 

έχουν οστεοποιηθεί ακόμα, και 

έτσι υπάρχει περιθώριο να βελτι-

ωθεί η μηχανική του ποδιού τους 

και κατά συνέπεια ολόκληρου 

του σώματός τους. 

  Εξίσου ευαίσθητη ομάδα 

είναι και οι αθλητές. Οι καθημε-

ρινές προπονητικές απαιτήσεις 

οδηγούν σε υπερβολική κατα-

πόνηση των κάτω άκρων. Ειδι-

κότερα αν υπάρχει κάποιο εμ-

βιομηχανικό πρόβλημα, δηλαδή 

λανθασμένη κίνηση των κάτω 

άκρων κατά τη βάδιση, ο τραυμα-

τισμός, το διάστρεμμα ή η χαμη-

λή απόδοση είναι μερικές από τις 

συνέπειες. Εξαιτίας της σωματι-

κής καταπόνησης των αθλητών, 

είναι εύκολο να τραυματιστούν 

και να οδηγηθούν σε αναγκα-

στική αποχή από τον προπονητι-

κό στίβο. Κάτι τέτοιο θα σήμαι-

νε μείωση της απόδοσής τους. 

Κάνοντας όμως την εξέταση 

του πελματογραφήματος, μπο-

ρούν να θωρακίσουν την υγεία 

τους, βοηθώντας τα άκρα τους 

να λειτουργήσουν σωστά, ώστε 

να αποφευχθούν τραυματισμοί 

και ταυτόχρονα να δώσουν το 

μέγιστο των δυνατοτήτων τους, 

χωρίς να τους «κρατά πίσω» η 

λάθος μηχανική του ποδιού.

  Άτομα με σακχαρώδη δια-

βήτη. Μεταβολικές παθήσεις, 

όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, 

επιφέρουν επιπλοκές στον άκρο 

πόδα. Ο εντοπισμός των πελματι-

αίων πιέσεων θεωρείται ύψιστης 

σημασίας για τον περιορισμό 

των εξελκώσεων και κατ’ επέκτα-

ση των ακρωτηριασμών.

Κλινική εφαρμογή  
του πελματογραφήματος

 Στον χειρουργικό τομέα: 

Πελματογράφημα γίνεται πριν 

από την επέμβαση και κατόπιν 

αυτής (μετά το στάδιο σχετικής 
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αποκατάστασης) για ακόμη πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του θερά-

ποντος ιατρού, ιδιαίτερα όταν οι 

επεμβάσεις γίνονται στις περιο-

χές των μεταταρσίων και των δα-

κτύλων, όπου πλέον οι φορτίσεις 

θα είναι διαφορετικές.

 Στη ρευματοειδή αρθρίτιδα: 

Λόγω των δυσμορφιών που προ-

καλεί στα πέλματα.

 Στη νευρολογία: Σε παθήσεις 

που προσβάλουν την παρεγκε-

φαλίτιδα και την ισορροπία.

 Στην τραυματολογία: Έπειτα από 

κατάγματα, διαστρέμματα κ.λπ.

Ποιος «αποκρυπτογραφεί»  
το πελματογράφημα;
Εξίσου σημαντικό στοιχείο για τη 

φροντίδα των κάτω άκρων είναι 

η σωστή και έγκυρη διάγνωση 

του πελματογραφήματος. 

Η υπεύθυνη διάγνωση πρέπει 

να γίνεται μόνο από ειδικούς της 

υγείας των κάτω άκρων, δηλα-

δή από ορθοπαιδικούς, φυσιά-

τρους, φυσικοθεραπευτές και 

ποδολόγους - ποδιάτρους. 

Δεν μπορεί ο οποιοσδήποτε να 

διαβάσει και να αξιολογήσει την 

εξέταση και πολύ περισσότερο 

να αποφασίσει τι είδους πέλμα 

θα κατασκευάσει και από τι υλικό. 

Τα υλικά που χρησιμοποιού-

νται από τους ποδολόγους - 

ποδιάτρους είναι ηλεγμένα και 

πιστοποιημένα (CE) και το βα-

σικότερο είναι εξατομικευμένα. 

Τέλος, η επιμέλεια της κατα-

σκευής των ορθωτικών πελμά-

των φέρει την υπογραφή του 

ειδικού, ο όποιος υποχρεούται 

να έχει πτυχίο πανεπιστημιακού 

επιπέδου με γνώσεις πάνω στην 

ορθωτική και να υπάγεται στη 

νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης για την κατασκευή ιατροτε-

χνολογικού υλικού.

Η εξέταση του 
πελματογραφήματος 
διενεργείται στις 
μονάδες ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Αμπελοκήπων, 
Γλυφάδας, 
Περιστερίου και 
Κηφισιάς και στις 
Κλινικές του Ομίλου 
(Πειραιάς, Θεσ/νίκη).  
Η εξέταση 
πραγματοποιείται 
κατόπιν ραντεβού

Τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 

BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Αμπελοκήπων:  

 210 6966000

BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Γλυφάδας:  
 210 8981174

BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Περιστερίου:  
 210 5775588

BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Κηφισιάς:  
 210 6124592

Βιοκλινική Αθηνών:  
 210 6962600

Βιοκλινική 
Θεσσαλονίκης:  

 2310 372600

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Η 
τερηδόνα είναι η πιο ση-

μαντική αιτία οδοντικής 

καταστροφής. Η αποκα-

τάσταση της οδοντικής κατα-

στροφής, ωστόσο, απαιτεί χρό-

νο, κόπο και κόστος. Επομένως, 

είναι προτιμότερο να προλαμβά-

νουμε την εμφάνιση τερηδόνας, 

παρά να την αντιμετωπίζουμε. Η 

πρόληψη της τερηδόνας γίνεται 

αρχικά με τη μείωση των παθο-

γόνων μικροβίων που την προ-

καλούν και στη συνέχεια με 

την ενίσχυση της άμυνας 

του οργανισμού απέναντι 

σε αυτά. Η τερηδόνα προ-

καλείται από μικρόβια, τα 

οποία συσσωρεύονται στα 

δόντια έπειτα από τη λήψη 

τροφής, σχηματίζοντας ένα 

στρώμα που ονομάζεται πλάκα. 

Τα μικρόβια της πλάκας πολλα-

πλασιάζονται και παράγουν βλα-

βερά οξέα, που εισχωρούν στο 

πρόληψη

και ο ρόλος της διατροφής

Πρόληψη τερηδόνας

Αρετή Τζάνου

Χειρουργός 
Οδοντίατρος,  
DDS,  
Βιο-Οδοντιατρείο  
Κηφισιάς

Γράφει η:
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σμάλτο και το διαβρώνουν, ξε-

κινώντας την τερηδονική βλάβη.

Η μείωση των παθογόνων μι-

κροβίων και η πρόληψη της δημι-

ουργίας πλάκας γίνονται αρχικά 

με τη στοματική υγιεινή. Για τη 

στοματική υγιεινή συστήνονται 

βούρτσισμα τουλάχιστον δύο 

φορές ημερησίως και χρήση 

οδοντικού νήματος μία φορά το 

βράδυ. Επίσης, είναι σημαντικό 

η οδοντόβουρτσα και το νήμα να 

χρησιμοποιούνται σωστά. Σε κά-

ποιες περιπτώσεις χρειάζονται 

συμπληρωματικά ή εναλλακτικά 

μέσα για τον έλεγχο των μικρο-

βίων, όπως αντιμικροβιακά δια-

λύματα ή μεσοδόντια βουρτσά-

κια. Μη διστάζετε να ζητήσετε 

από τον οδοντίατρό σας να σας 

δείξει τη σωστή χρήση των μέ-

σων στοματικής υγιεινής. 

Η επόμενη μέθοδος πρόληψης 

της τερηδόνας είναι η τακτική 

επίσκεψη για επαγγελματικό 

καθαρισμό στον οδοντίατρο, 

που προτείνεται συνήθως κάθε 

έξι μήνες, εκτός αν υπάρχει κά-

ποια διαφορετική ανάγκη. Η τα-

κτική επίσκεψη στον οδοντίατρο 

μπορεί να βοηθήσει τη διάγνω-

ση μικρών τερηδονικών βλαβών, 

ώστε αυτές να αποκατασταθούν 

πριν γίνουν μεγαλύτερες. Επι-

πλέον, ο οδοντίατρος μπορεί 

να αξιολογεί την αποτελεσματι-

κότητα της στοματικής υγιεινής 

και να δίνονται κάθε φορά οι κα-

τάλληλες οδηγίες για τη βελτίω-

σή της. Σε κάποια περιστατικά, 

αναλόγως τις ανάγκες του ασθε-

νούς, μπορεί να βοηθήσουν η 

τοπική εφαρμογή φθορίου και οι 

προληπτικές καλύψεις οπών και 

σχισμών (sealants).

Τα μικρόβια της τερηδόνας 

αναπτύσσονται πολύ γρηγορό-

τερα σε περιβάλλον με πολλούς 

διαθέσιμους υδατάνθρακες. 

Έτσι, η διατροφή του ατόμου 

παίζει κι αυτή μεγάλο ρόλο στην 

πρόληψη της τερηδόνας. Ο κυρι-

ότερος ένοχος είναι η ζάχαρη. Η 

ζάχαρη, εκτός των προβλημάτων 

που προκαλεί στη γενική υγεία, 

αποτελεί εξαιρετική τροφή για 

τα μικρόβια που σχετίζονται με 

την τερηδόνα. Επιπλέον, όλες 

οι τροφές που περιέχουν πολ-

λούς ζυμώσιμους υδατάνθρα-

κες, όπως όλες οι αμυλούχες 

τροφές (ψωμί, μακαρόνια, ρύζι), 

συμβάλλουν στην αύξηση του 

μικροβιακού φορτίου στο στό-

μα. Άλλες τροφές που πρέπει να 

αποφεύγονται είναι τα γλυκά, 

οι κολλώδεις, μαλακές τροφές 

που εισχωρούν στα δόντια και 

δεν απομακρύνονται εύκολα και 

οι μεγάλες ποσότητες φρούτων 

λόγω των σακχάρων που περι-

έχουν. Επίσης, πολύ σημαντικό 

είναι να αποφεύγεται η χρήση 

αναψυκτικών, διότι περιέχουν 

μεγάλες ποσότητες οξέων που 

προκαλούν διάβρωση στην αδα-

μαντίνη των δοντιών και είναι πιο 

εύκολο να διεισδύσουν εκεί τα 

μικρόβια της τερηδόνας.

 Οι τροφές που πρέπει να προ-

τιμώνται με μεγαλύτερη συχνό-

τητα στα γεύματα είναι όσες εί-

ναι πλούσιες σε φυτικές ίνες και 

βιταμίνες, όπως τα λαχανικά, και 

οι πρωτεϊνούχες τροφές, όπως 

τα γαλακτοκομικά, το κρέας και 

τα ψάρια. 

Επίσης, το μάσημα τσίχλας 

χωρίς ζάχαρη μπορεί να βοηθή-

σει αυξάνοντας την παραγωγή 

σάλιου, που περιέχει πολλούς 

αντιμικροβιακούς παράγοντες, 

έτσι ώστε το στόμα να «ξεπλέ-

νεται» και να αυτοκαθαρίζεται. 

Ωστόσο εάν καταναλώνονται 

γεύματα που περιέχουν ζάχαρη, 

καλό είναι να καταναλώνονται 

σε συνδυασμό και χρονικά κο-

ντά με άλλες τροφές κι όχι ως 

ανεξάρτητα γεύματα, γιατί έχουν 

πολλαπλάσια καταστροφική επί-

δραση στα δόντια. 

Τα μικρόβια 
της τερηδόνας 

αναπτύσσονται πολύ 
γρηγορότερα σε 

περιβάλλον  
με πολλούς διαθέσιμους 

υδατάνθρακες.  Έτσι,  
η διατροφή του ατόμου 
παίζει κι αυτή μεγάλο 
ρόλο στην πρόληψη  

της τερηδόνας

ΠΡΟΛΗΨΗ
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πρόληψη

Μετά την κατανάλωση σακχα-

ρούχων τροφών, συστήνεται πά-

ντα καλό ξέπλυμα του στόματος 

και βούρτσισμα των δοντιών, ενώ 

αν καταναλώνονται πολύ όξι-

νες τροφές (λεμόνι, πορτοκάλι, 

γκρέιπφρουτ) συστήνεται πρώτα 

ξέπλυμα και το βούρτσισμα να γί-

νεται έπειτα από 30 λεπτά. 

Τελος, για να υπάρχει στο-

ματική υγεία πρέπει να υπάρχει 

ισορροπημένη υγεία σε όλο τον 

οργανισμό. Η αποφυγή του κα-

πνίσματος, το οποίο επηρεάζει, 

μεταξύ άλλων, και τη στοματική 

κοιλότητα, η εφαρμογή ενός υγι-

εινού προτύπου ζωής και ο τα-

κτικός αιματολογικός έλεγχος, 

ώστε να διερευνώνται τυχόν 

ελλείψεις ή νοσήματα που μειώ-

νουν την άμυνα του οργανισμού 

απέναντι στα μικρόβια, βοηθούν. 

Επάρκεια βιταμινών, μετάλλων 

και ιχνοστοιχείων συμβάλλουν 

στην ισχυρή άμυνα του οργανι-

σμού και τη γρήγορη επούλωση 

περιοχών με μολύνσεις και πλη-

γές. Για τη στοματική κοιλότητα 

και τα δόντια μάς ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα τα επίπεδα της βιταμί-

νης D, που σχετίζεται με τον με-

ταβολισμό των μεταλλικών στοι-

χείων στους σκληρούς ιστούς 

του σώματος. 

Συμπερασματικά, η πρόληψη 

της τερηδόνας γίνεται τόσο από 

το ίδιο το άτομο όσο κι από τον 

οδοντίατρο. Καθοριστικό ρόλο 

παίζουν η σωστή στοματική υγι-

εινή, ο τακτικός επαγγελματι-

κός καθαρισμός των δοντιών, 

η έγκαιρη αντιμετώπιση μικρών 

τερηδονικών βλαβών, οι σω-

στές διατροφικές συνήθειες και 

η τήρηση ενός υγιεινού τρόπου 

ζωής. Όσο περισσότεροι παρά-

γοντες κινδύνου της τερηδόνας 

ελέγχονται τόσο λιγότερες είναι 

οι πιθανότητες καταστροφής των 

δοντιών από τη νόσο αυτή. 

Η τερηδόνα  
προκαλείται από 

μικρόβια, τα οποία 
συσσωρεύονται  

στα δόντια έπειτα 
από τη λήψη τροφής, 

σχηματίζοντας  
ένα στρώμα που 

ονομάζεται πλάκα. 
Τα μικρόβια της πλάκας 

πολλαπλασιάζονται  
και παράγουν  
βλαβερά οξέα,  
που εισχωρούν  
στο σμάλτο και  
το διαβρώνουν, 

ξεκινώντας  
την τερηδονική  

βλάβη



Η καλή αισθητική εικόνα του στόματος, δηλαδή 
ένα όμορφο, υγιές και λαμπερό χαμόγελο, είναι 
απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου και ένδειξη 
Υγείας και Ευεξίας.

Στα Οδοντιατρεία του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
οι υπηρεσίες μας έχουν σκοπό να διασφαλίσουν:

• Την ομαλή λειτουργία του στόματός σας

•  Την ταχύτερη αποκατάσταση  
της υγείας και της υγιεινής του

•  Την κάλυψη των αισθητικών σας αναγκών

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνογνωσία 
και εξειδικευμένους συνεργάτες, σας 
προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στον 
χώρο της θεραπευτικής, καθώς και  
στον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής.
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email: den_athens@bioiatriki.gr
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Τηλ.: 210 9918797 
email: den_alimos@bioiatriki.gr

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Λεωφ. Κηφισίας 225-227, 145 61 Κηφισιά 
Τηλ.: 210 6129112-3 
email: den_kifisia@bioiatriki.gr

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
Μητροπόλεως 83, 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 275986
email: den_thessaloniki@bioiatriki.gr

ΒΙΟ-OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ MAΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Λ. Σουνίου & Μυρινούντος, 19003 Μαρκόπουλο 
Τηλ.: 2299 440980-81 

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
Eθνικής Αντιστάσεως 15, 551 33 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 482369
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 www.bioiatriki.gr

Ό,τι  
χρειάζεστε 

για ένα υγιές 
και όμορφο 

χαμόγελο

Τα νέα Βιο-Οδοντιατρεία θα λειτουργήσουν σύντομα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ



Αποστολή μας και στη νέα μας πορεία 
στη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη 

είναι όχι μόνο η παροχή ιατρικών 
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,  

αλλά και η συνεχής προσπάθεια  
για περαιτέρω βελτίωση και 
αναβάθμιση των υπηρεσιών  

στον χώρο της υγείας συνολικά

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Ο 
λάρυγγας ανατομικά χω-

ρίζεται σε τρία επίπεδα, το 

γλωττιδικό, το υπεργλωτ-

τιδικό και το υπογλωττιδικό, όπως 

φαίνεται στο διπλανό σχήμα.

Γλωττιδικό επίπεδο ονομάζουμε 

το επίπεδο που περιλαμβάνει τις 

δύο γνήσιες φωνητικές χορδές, το 

πρόσθιο και τον οπίσθιο σύνδεσμο.

Υπεργλωττιδικό επίπεδο ονο-

μάζουμε το ύπερθεν του γλωττιδι-

κού επιπέδου, που περιλαμβάνει 

την επιγλωττίδα και τις δύο νόθες 

φωνητικές χορδές, τις αρυταινοε-

πιγλωττιδικές πτυχές και τους δύο 

αρυταινοειδείς.

Υπογλωττιδικό επίπεδο είναι 

το επίπεδο κάτω από τις γνήσιες 

φωνητικές χορδές. Τα καρκινώ-

ματα του λάρυγγα μπορούν να 

εντοπίζονται στις γνήσιες φωνη-

τικές χορδές, οπότε ονομάζονται 

γλωττιδικά καρκινώματα, έχουν 

την πιο ευνοϊκή βιολογική συ-

μπεριφορά και αποτελούν τα συ-

χνότερα -περίπου 55%-60%- των 

καρκινωμάτων του λάρυγγα. Τα 

καρκινώματα που αναπτύσσο-

νται στην υπεργλωττιδική μοίρα 

του λάρυγγα ονομάζονται υπερ-

γλωττιδικά καρκινώματα, έχουν 

πιο επιθετική συμπεριφορά και 

Υπεργλωττιδικά καρκινώματα και  
η αντιμετώπισή τους με CO2 Laser 

Kαρκίνος  
του λάρυγγα
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

αποτελούν το 40%-45% των καρ-

κινωμάτων του λάρυγγα.

Τέλος, τα υπογλωττιδικά καρκι-

νώματα είναι σπάνια, είναι πολύ 

επιθετικά και γενικώς αμφισβητεί-

ται η αμιγής προέλευσή τους από 

την υπογλωττιδική περιοχή.

Φυσικά κάθε καρκίνωμα, σε 

όποια από τις ανωτέρω περιοχές 

και να εμφανιστεί, είναι δυνατόν 

να επεκταθεί και στις τρεις αυτές 

ανατομικές περιοχές και τότε ονο-

μάζονται διαγλωττιδικά καρκινώ-

ματα. Στο άρθρο αυτό επιλέξαμε 

να αναπτύξουμε τα υπεργλωττιδι-

κά καρκινώματα για τρεις λόγους:

1. Δεν δίνουν συμπτώματα στα 

πρώιμα στάδια.

2. Έχουν επιθετική συμπεριφορά, 

αναλόγως σε ποια ανατομική 

περιοχή της υπεργλωττιδικής 

μοίρας αναπτύσσονται.

3. Για τις εκπληκτικές δυνατότητες 

που έχουμε σήμερα τόσο στη δι-

ατήρηση του λάρυγγα όσο και 

στην επιβίωση - ίαση του ασθε-

νούς.

Γενικά χαρακτηριστικά 
των υπεργλωττιδικών 
καρκινωμάτων του λάρυγγα

  Δεν δίνουν από την αρχή σαφή 

συμπτωματολογία και έτσι η διά-

γνωσή τους γίνεται συνήθως σε 

προχωρημένο στάδιο (συνήθως 

Τ2-Τ3).

  Δεν κάνουν βραχνάδα, αλλά 

όταν αυτή εμφανιστεί σημαίνει 

εκτεταμένο πια καρκίνωμα.

  Μερικές φορές, το πρώτο σύ-

μπτωμα-σημείο είναι μια τραχη-

λική διόγκωση (που σημαίνει με-

τάσταση και στους τραχηλικούς 

λεμφαδένες).

  Επεκτείνονται πολλές φορές 

υποβλεννογόνια, και έτσι πάλι 

δεν γίνονται αντιληπτά, παρά 

μόνο από ειδικό και έμπειρο 

γιατρό.

  Η μεταστατική πιθανότητα στους 

επιχώριους τραχηλικούς λεμφα-

δένες κυμαίνεται από 20% έως 

70%, ανάλογα από τη θέση που 

εμφανίστηκε το καρκίνωμα.

  Συνήθως αφορούν ασθενείς 

που καπνίζουν πολλά χρόνια 

(δεκαετίες), καταναλώνουν αλ-

κοόλ και είναι σε μια ηλικία 60-

65 ετών. Φυσικά, συναντούμε 

ασθενείς και σε πολύ νεότερες 

ή και σε μεγαλύτερες ηλικίες. 

Μερικές φορές αποτελούν τυ-

χαίο εύρημα σε μια λαρυγγο-

σκόπηση.

Διαγνωστική μεθοδολογία
Αυτή περιλαμβάνει: 

 το ιστορικό

 την κλινική εξέταση 

 την απεικόνιση.

Ιστορικό
Λεπτομερές και προσεκτικό ιστορι-

κό. Ο γιατρός πρέπει να εκμαιεύσει 

από τον ασθενή τα συμπτώματα, για-

τί ο ασθενής δεν είναι γιατρός και 

δεν είναι σε θέση να τα αξιολογήσει. 

Αξιολογούμε όλους τους πιθανούς 

παράγοντες που μπορούν να συμ-

βάλουν στην εμφάνιση ενός υπερ-

γλωττιδικού καρκινώματος, όπως:

  Αν είναι καπνιστής και σε ποια 

ποσότητα, πόσα χρόνια καπνίζει.

  Αν κάνει ή έκανε υπερβολική κα-

τανάλωση αλκοόλ.

 Την ηλικία του.

  Αν έχει αντανακλαστική ωταλγία 

-που σημαίνει όταν καταπίνει νιώ-

θει ένα τσίμπημα, ελαφρύ πόνο 

στο αυτί του-, σύμπτωμα που μας 

βάζει σε υποψία ύπαρξης υπο-

βλεννογόνιου καρκινώματος.

Κλινική εξέταση 
Προβαίνουμε σε μια λεπτομερή 

και με ιδιαίτερη προσοχή video 

λαρυγγοσκόπηση, παρατηρώντας 

κάθε σημείο των ανατομικών πε-

ριοχών του λάρυγγα. Η εξέταση 

αυτή, με τη σύγχρονη τεχνολογία 

που διαθέτουμε σήμερα, είναι η 

πιο σημαντική συνδυαζόμενη βε-

βαίως με τη γνώση και την εμπει-

ρία του εξετάζοντος. Απαιτείται 

βεβαίως ένα σύγχρονο εξεταστή-

ριο. Επισκόπηση και ψηλάφηση 

του τραχήλου για την ύπαρξη κά-

ποιας διόγκωσης.

Εργαστηριακός έλεγχος  
(απεικόνιση)
Αφού διαγνώσουμε ένα υπερ-

γλωττιδικό καρκίνωμα, εν συνε-

χεία προχωρούμε σε απεικονι-

στικό έλεγχο, προκειμένου να 

διαπιστώσουμε την ακριβή εν τω 

βάθει επέκτασή του αλλά και την 

ύπαρξη ή μη τραχηλικών λεμφα-

δένων προκειμένου να σχεδιά-

σουμε με ακρίβεια τη χειρουργική 

επέμβαση.

Οι συνήθεις εξετάσεις είναι:

  C-T τραχήλου (υπολογιστική το-

μογραφία - αξονική)

  MRI τραχήλου (μαγνητική τομο-

γραφία)

  U/S υπέρηχος για τους τραχη-

λικούς λεμφαδένες (κυρίως εν-

δείκνυται για τη μετεγχειρητική 

παρακολούθηση των ασθενών)

Θεραπεία
Η θεραπεία αυτών των καρκινω-

μάτων είναι κυρίως η χειρουργι-

κή αλλά και η ακτινοθεραπεία. 

Τα στατιστικά αποτελέσματα της 

χειρουργικής είναι σαφώς ευνο-

ϊκότερα από της ακτινοθεραπείας 

σαν μονοθεραπεία. Εξάλλου εί-

ναι αυτονόητο ότι σε πολλές πε-

ριπτώσεις, κυρίως όταν υπάρχουν 

μεταστάσεις στους τραχηλικούς 

λεμφαδένες, εκτός από τη χει-

ρουργική, σίγουρα θα ακολουθή-

σει και ακτινοθεραπεία. 

Η κλασική χειρουργική έχει πια 

εδώ και πολλά χρόνια εγκαταλει-

φθεί λόγω των πολλών επιπλοκών 

και τα υψηλής ποσοστά νοσηρότη-

τος. Η τεχνική με robot (TRS) είναι 

υψηλού κόστους και δεν υπερέχει 

σε καμία περίπτωση από τη Laser 

(ΤLH) τεχνική.
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Διαστοματική Laser 
Μικροχειρουργική (TLM 
Transolar Laser Microsurgery)

Ενδείξεις 
 Όλα τα Τ1-Τ2-Τ3 υπεργλωττιδικά 

Ca και επιλεγμένα Τ4 

Αντενδείξεις
  Ευρεία διήθηση εξωλαρυγγικών 

δομών

  Διήθηση των δύο αρυταινοειδών 

(για λειτουργικούς λόγους)

  Ευρεία διήθηση θυρεοειδούς 

χόνδρου

 Μόνιμες εισροφήσεις

Εξοπλισμός
Πρέπει να είναι πλήρης και σύγχρο-

νος να περιλαμβάνει:

 Πολύ καλό μικροσκόπιο

 Συσκευή Laser

 Μικροχειριστήριο ακριβείας

  Όλα τα εργαλεία,  

ειδικά λαρυγγοσκόπια 

  Πύργο απεικόνισης  

και καταγραφής

  Πολύ καλή οργάνωση, πράγμα 

το οποίο είναι πολύ σημαντικό και 

έχει επιτευχθεί με τον καλύτερο 

τρόπο στη Βιοκλινική Αθηνών.

Περιεγχειρητικά - 
μετεγχειρητικά θέματα
Τραχειοτομή δεν γίνεται ποτέ, 

εκτός πολύ σπάνιων περιπτώσεων 

σε πολύ εκτεταμένους όγκους. Πα-

ραμένει ο ρινογαστρικός σωλήνας 

(Levin) μέχρι ο ασθενής να ξεπερά-

σει τελείως τις εισροφήσεις.  Ο χρό-

νος νοσηλείας εξαρτάται από την 

έκταση της πρωτοπαθούς εστίας και 

κυμαίνεται από 5-6 ημέρες το λιγό-

τερο έως ενάμιση μήνα σε ακραίες 

περιπτώσεις. Ο μέσος χρόνος όμως 

είναι 10-20 ημέρες το πολύ.

Πόνος
Πόνος πρακτικά δεν υπάρχει. Η 

επέμβαση είναι τελείως ανώδυνη.

Ποιότητα φωνής
Η φωνή δεν επηρεάζεται επειδή η 

επέμβαση αφορά τον χώρο πάνω 

από τις φωνητικές χορδές.

Επιπλοκές
 Αιμορραγίες: εξαιρετικά σπάνιες

 Οίδημα λάρυγγος

 Περιχονδρίτιδα

 Μολύνσεις τραύματος

 Εισροφήσεις

 Χημική πνευμονία

 Υποδόριο εμφύσημα

Στο κέντρο μας οι επιπλοκές είναι 

ένα σπάνιο γεγονός.

Μετεγχειρητική 
παρακολούθηση
 1ος χρόνος: κάθε 2 μήνες

 2ος χρόνος: κάθε 3 μήνες

 3ος χρόνος: κάθε 4 μήνες

  4ος – 5ος χρόνος: κάθε 6 μήνες

Η μετεγχειρητική παρακολούθη-

ση περιλαμβάνει: 

  Προσεκτική κλινική εξέταση

  video-λαρυγγοσκόπηση 

  U/S τραχηλικών λεμφαδένων 

κάθε 4 έως 6 μήνες 

  εναλλακτικά C/T –MRI

Κανόνας
Η πορεία της νόσου του ασθενούς 

θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες:

1.  Εάν ο πρώτος ιατρός που θα επισκε-

φθεί ο ασθενής είναι ο κατάλληλος.

2.  Από το στάδιο της νόσου στην 

πρώτη επαφή με τον ιατρό.

Πρόταση
Όπως πραγματοποιείται: 

  στον καρκίνο του τραχήλου  

της μήτρας pap-test, στον καρκί-

νο του προστάτη PSA 

  στον καρκίνο του μαστού  

μαστογραφία 

  στον καρκίνο του παχέος εντέρου 

κολονοσκόπηση

έτσι προτείνεται να γίνεται προ-

ληπτική εξέταση video-λαρυγγο-

σκόπηση σε όλους τους ασθενείς 

άνω των 55 ετών που καπνίζουν και 

καταναλώνουν πολύ αλκοόλ.

Δημοσίευση επιστημονικού άρθρου:

Η ύπαρξη ενός σύγχρονου 
χειρουργείου με πλήρη 
εξοπλισμό σε συνδυασμό 
με άρτια οργάνωση είναι 
απαραίτητα για την επιτυχή 
έκβαση των χειρουργικών 
επεμβάσεων

Μονάδα Μικροχειρουργικής  
Ωτορινολαρυγγολογίας  

με ακτίνες Laser



Αθηνών

Μονάδα Μικροχειρουργικής  
Ωτορινολαρυγγολογίας  

με ακτίνες Laser
Ογκολογία – καρκίνος του λάρυγγα

Καρκίνος φάρυγγα - στοματικής κοιλότητας

Εγκολπώματα οισοφάγου zenker

Αμφοτερόπλευρη παράλυση των φωνητικών χορδών

Καλοήθεις παθήσεις

Ωτοχειρουργική

Χειρουργική Κεφαλής και τραχήλου

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, Τ 210 6962600 www.bioclinic.gr



φάκελοs υγεία

H 
κατάλυση με καθετήρα 

είναι μια ελάχιστα επεμ-

βατική θεραπεία για την 

κολπική μαρμαρυγή, που πραγ-

ματοποιείται στο ηλεκτροφυσι-

ολογικό εργαστήριο και σκοπό 

έχει να απαλλάξει τον ασθενή 

από την αρρυθμία και να αποκα-

ταστήσει τον φυσιολογικό ρυθμό. 

Φέτος συμπληρώνονται 20 χρό-

νια από την ιστορική δημοσίευση 

του Γάλλου ηλεκτροφυσιολόγου 

Michel Haïssaguerre στο εγκυ-

ρότερο ιατρικό περιοδικό του 

κόσμου «New England Journal 

of Medicine», βάσει της οποίας 

αναγνωρίσθηκε η σημασία των 

πνευμονικών φλεβών για την 

έναρξη και διατήρηση της αρ-

ρυθμίας. Στην Ελλάδα είχαμε την 

ευκαιρία να ξεκινήσουμε το 2002 

και να ζήσουμε όλες τις τεχνολο-

γικές προόδους που εξέλιξαν τη 

μέθοδο από τα αρχικά χρόνια μέ-

χρι σήμερα. 

Η κατεξοχήν υπεύθυνη για την 

κολπική μαρμαρυγή καρδιακή 

κοιλότητα είναι ο αριστερός κόλ-

πος. Σ’ αυτόν εκβάλλουν οι πνευ-

μονικές φλέβες, που μεταφέρουν 

το οξυγονωμένο αίμα από τους 

πνεύμονες. Οι πνευμονικές φλέ-

βες φαίνεται ότι παίζουν σημα-

ντικό ρόλο στην κολπική μαρμα-

ρυγή, καθώς εκεί εδράζονται οι 

αρρυθμιογόνες εστίες που προ-

καλούν κολπική μαρμαρυγή.

Η κατάλυση με καθετήρα 

πραγματοποιείται στο ηλεκτρο-
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Γράφουν οι:

Παναγιώτης Ιωαννίδης

Καρδιολόγος, Επιστημονικός  
Υπεύθυνος Τμήματος Καρδιακής
Ηλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης
(Heart Rhythm Center),
Βιοκλινική Αθηνών

Χαράλαμπος Βασιλόπουλος

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος 
(Heart Rhythm Center),
Βιοκλινική Αθηνών 

Δύο δεκαετίες εμπειρίας και τεχνολογικών εξελίξεων

ablation
Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής

φάκελοs υγεία
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φυσιολογικό εργαστήριο στο νο-

σοκομείο από εξειδικευμένους 

καρδιολόγους στην επεμβατική 

αντιμετώπιση των διαταραχών 

του καρδιακού ρυθμού, σε συ-

νεργασία με τεχνικούς και εξει-

δικευμένους νοσηλευτές. Στόχος 

της θεραπείας είναι η αποκατά-

σταση και η παραμονή του φυσι-

ολογικού ρυθμού, η μείωση των 

υποτροπών της κολπικής μαρμα-

ρυγής και ο έλεγχος των συμπτω-

μάτων του ασθενούς.

Από πολυάριθμες κλινικές με-

λέτες έχει φανεί ότι η κατάλυση 

σε σύγκριση με τις διαθέσιμες 

φαρμακευτικές θεραπείες είναι 

αποτελεσματικότερη στη διατή-

ρηση του φυσιολογικού ρυθμού. 

Θα λέγαμε ότι είναι το ισχυρό-

τερο όπλο που έχουμε σήμερα 

στη θεραπευτική φαρέτρα για να 

απαλλάσσουμε τους ασθενείς 

μας από την κολπική μαρμαρυγή, 

επαναφέροντάς τους στον φυσι-

ολογικό ρυθμό.

Σε ποιους ασθενείς 
ενδείκνυται η κατάλυση;
Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο 

συχνή εμμένουσα αρρυθμία και 

συμβαίνει στο 2%-3% του γενικού 

πληθυσμού. Η συχνότητά της γί-

νεται μεγαλύτερη όσο αυξάνεται 

η ηλικία. Στην Ελλάδα υπολογίζε-

ται ότι αφορά περίπου 300.000 

άτομα. Η κατάλυση είναι μια θε-

ραπεία που σήμερα μπορεί να 

εφαρμοστεί και να έχει επωφε-

λή αποτελέσματα σ’ ένα σχετικά 

μικρό ποσοστό ατόμων που πά-

σχουν από αρρυθμία. 

Σε κατάλυση μπορούν να υπο-

βληθούν:

 Ασθενείς, συνήθως νέοι, με 

πολλαπλά επεισόδια παροξυσμι-

κής κολπικής μαρμαρυγής -όταν 

η αρρυθμία διαρκεί λιγότερο από 

7 ημέρες και σταματάει συνήθως 

χωρίς ιατρική παρέμβαση-, που 

προκαλούν συμπτώματα ακόμα 

και όταν χορηγείται αντιαρρυθ-

μική αγωγή.

Αναφορικά με την ηλικία των 

ασθενών που υποβάλλονται σε 

κατάλυση τίθεται κάποιο όριο, 

που συνήθως είναι τα 75 με 80 

έτη. Ο λόγος είναι ότι οι μεγάλοι 

σε ηλικία ασθενείς έχουν συνή-

θως λιγότερα συμπτώματα και 

είναι περισσότερο επιδεκτικοί 

στη φαρμακευτική αγωγή, κα-

θώς, επίσης, και ότι το ποσοστό 

των επεμβατικών επιπλοκών στη 

μεγάλη ηλικία ίσως είναι λίγο με-

γαλύτερο. 

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα 

ότι υποβάλλονται σε κατάλυση 

οι ασθενείς που έχουν έντονα 

συμπτώματα από την αρρυθμία. 

Οι ασθενείς που δεν αναφέ-

ρουν συμπτώματα (ασυμπτω-

ματικοί ασθενείς) κατά κανόνα 

δεν χρειάζεται να υποβληθούν 

σε κατάλυση. Ωστόσο, θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο 

αν ο ασθενής είναι πραγματικά 

ασυμπτωματικός, κάτι που μπορεί 

να διαπιστωθεί με το προσεκτικό 

ιστορικό, αλλά και με μια δοκιμή 

αποκατάστασης του φυσιολογι-

κού ρυθμού και επαναξιολόγηση 

του πώς αισθάνεται. Ειδικότερα 

για νέους ασθενείς -ηλικίας έως 

65- που παρουσιάζονται ως ασυ-

μπτωματικοί θα πρέπει να αξιο-

λογηθούν οι πιθανές δυσμενείς 

μακροπρόθεσμες επιδράσεις της 

κολπικής μαρμαρυγής. Εάν, για 

παράδειγμα, διαπιστώνεται επι-

δείνωση της καρδιακής λειτουρ-

γίας οφειλόμενη στην αρρυθμία, 

τότε ίσως θα πρέπει να επιχειρη-

θεί η κατάλυση ως το ισχυρότε-

ρο όπλο που διαθέτουμε για την 

αποκατάσταση της αρρυθμίας.

 Ασθενείς με εμμένουσα κολ-

πική μαρμαρυγή -όταν η αρρυθ-

μία διαρκεί περισσότερο από 7 

ημέρες και για να σταματήσει 

χρειάζεται ιατρική παρέμβαση-, 

που έχουν συμπτώματα από την 

αρρυθμία παρά τη φαρμακευτική 

αγωγή ή έχουν υποβληθεί στο 

παρελθόν σε ηλεκτρικές ανατά-

ξεις και η αρρυθμία συνεχίζει να 

υποτροπιάζει.

Θα πρέπει να έχουμε υπόψη 

μας ότι το ποσοστό επιτυχίας της 

κατάλυσης στους ασθενείς με 

εμμένουσα κολπική μαρμαρυ-

γή είναι μικρότερο σε σχέση με 

τους ασθενείς με παροξυσμική 

Δύο δεκαετίες εμπειρίας και τεχνολογικών εξελίξεων

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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κολπική μαρμαρυγή και πιθανόν 

χρειάζονται περισσότερες από 

μία επεμβάσεις.

 Ασθενείς με κολπική μαρμα-

ρυγή που προκαλεί συμπτώματα 

χωρίς προηγουμένως να έχει 

δοκιμαστεί φαρμακευτική αγωγή 

είτε γιατί δεν επιθυμούν τη χρονιά 

χορήγηση φαρμάκων είτε γιατί η 

φαρμακευτική αγωγή μπορεί να 

προκαλέσει ή έχει ήδη προκαλέ-

σει σημαντικές παρενέργειες.

Για παράδειγμα, ασθενείς με 

σημαντική βραδυκαρδία είτε δεν 

πρέπει να ξεκινήσουν είτε αν 

έχουν ξεκινήσει πρέπει να διακό-

ψουν τη φαρμακευτική αγωγή. Η 

επιλογή της εμφύτευσης βηματο-

δότη για δυνατότητα συνέχισης 

και ενίσχυσης της φαρμακευτικής 

αγωγής μπορεί να είναι μια συνη-

θισμένη επιλογή για υπερήλικες 

ασθενείς(>80 έτη), όμως δεν πρέ-

πει να αποτελεί την πρώτη επιλο-

γή σε νεότερους και δραστήριους 

ασθενείς, καθώς με την κατάλυ-

ση μπορεί να επιλυθεί οριστικά το 

πρόβλημα, χωρίς να είναι απαραί-

τητη η φαρμακευτική αγωγή.

 Ασθενείς με καρδιακή ανε-

πάρκεια και χαμηλό κλάσμα εξω-

θήσεως της αριστεράς κοιλίας, 

στους οποίους η κολπική μαρ-

μαρυγή κρίνεται υπαίτια για την 

κλινική τους επιδείνωση. 

Πρόσφατες κλινικές μελέτες 

έχουν δείξει ότι τέτοιου είδους 

ασθενείς ωφελούνται σε μεγάλο 

βαθμό από την κατάλυση, καθώς 

όχι μόνο έχουν λιγότερες εισαγω-

γές στο νοσοκομείο, αλλά και βελ-

τίωση στο προσδόκιμο επιβίωσης.

Ποιοι ασθενείς δεν 
 χρειάζεται να υποβληθούν  
σε κατάλυση με καθετήρα

 Ασθενείς που έχουν μόνιμη 

(για πολλά χρόνια) κολπική μαρ-

μαρυγή και oι οποίοι με φαρμα-

κευτική αγωγή έχουν καλή ρύθ-

μιση της καρδιακής συχνότητας 

και δεν έχουν συμπτώματα από 

την αρρυθμία. 

 Ασθενείς που έχουν μεγάλη 

διάταση του αριστερού κόλπου (> 

55 mm). Σε αυτές τις περιπτώσεις 

το ποσοστό επιτυχίας μειώνεται 

αρκετά και κατά συνέπεια η διε-

νέργεια κατάλυσης είναι πιθανόν 

μάταιη. 

 Ασθενείς που έχουν συνυ-

πάρχουσες σοβαρές παθήσεις. 

Προετοιμασία του ασθενούς 
για την επέμβαση
Η επέμβαση κατάλυσης δεν χρει-

άζεται ιδιαίτερη προετοιμασία 

από πλευράς του ασθενούς. Γε-

νικώς, πρέπει να δίνεται σημασία 

στα παρακάτω:

 Συνήθως ο ασθενής, εάν 

λαμβάνει αντιπηκτικά φάρμακα, 

δεν διακόπτει την αγωγή. Αν λαμ-

βάνει νεότερα αντιπηκτικά που 

χορηγούνται μία φορά ημερησί-

ως [Ριβαροξαμπάνη (Xarelto)], 

παίρνει κανονικά τη δόση του 

την προηγούμενη ημέρα. Αν 

λαμβάνει νεότερα αντιπηκτι-

κά που χορηγούνται ανά 12ωρο 

[Νταμπιγκατράνη (Pradaxa) ή 

απιξαμπάνη (Eliquis)] παίρνει κα-

νονικά τη βραδινή δόση, το προ-

ηγούμενο βράδυ, ενώ θα πρέπει 

να ακολουθήσει τις οδηγίες του 

γιατρού του σχετικά με την πρω-

ινή δόση την ημέρα της επέμβα-

σης. Αν ο ασθενής λαμβάνει κου-

μαρινικά (Sintrom, Panwarfin) 

και πάλι δεν διακόπτει την αγωγή 

και κάνει INR την ημέρα της επεμ-

βάσεως.

 Συνήθως, δεν χρειάζεται δι-

ακοπή της υπόλοιπης φαρμακευ-

τικής αγωγής, η οποία μπορεί να 

ληφθεί κανονικά και την ημέρα 

της επέμβασης, ανάλογα με τις 

οδηγίες του γιατρού. Όσον αφο-

ρά τα αντιαρρυθμικά φάρμακα, 

θα πρέπει προηγούμενα να γίνει 

συνεννόηση με τον γιατρό για το 

αν θα διακοπούν ή όχι.

Η κατάλυση 
(ablation) είναι  
το ισχυρότερο 

όπλο που έχουμε 
σήμερα  

στη θεραπευτική 
φαρέτρα για  

την απαλλαγή 
από την κολπική 

μαρμαρυγή 

φάκελοs υγεία
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 Ο ασθενής, κατά την επέμβα-

ση, πρέπει να είναι νηστικός το 

ίδιο πρωί (μπορεί να έχει πάρει 

κανονικά βραδινό).

 Συνηθέστερα, λίγο πριν από 

την επέμβαση ο ασθενής υπο-

βάλλεται σε διενέργεια διοισο-

φαγείου ηχοκαρδιογραφήματος 

που χρησιμεύει κυρίως για τον 

αποκλεισμό της ύπαρξης θρόμ-

βου στον αριστερό κόλπο. Εάν 

διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, δεν επι-

τρέπεται να γίνει η επέμβαση 

προτού χορηγηθεί εντατική αντι-

θρομβωτική θεραπεία με σκοπό 

τη διάλυση του θρόμβου.

Η διαδικασία της επέμβασης
Συνηθέστερα, η επέμβαση γίνε-

ται με ήπια καταστολή, ώστε ο 

ασθενής να μην αισθανθεί καθό-

λου ενοχλήσεις ή πόνο καθ’ όλη 

τη διάρκειά της.

Αρχικά γίνεται μέσω του φλε-

βικού συστήματος (μηριαίες 

φλέβες) η εισαγωγή στην καρδιά 

των διαγνωστικών καθετήρων. 

Πρόκειται για μικροσκοπικά εύ-

καμπτα καλώδια που συνδέονται 

με ειδικό καταγραφικό σύστημα 

και μπορούν να καταγράφουν την 

ηλεκτρική δραστηριότητα από το 

εσωτερικό της καρδιάς. Τοπο-

θετούνται ένας καθετήρας στον 

στεφανιαίο κόλπο, μια καρδιακή 

φλέβα, που περιβάλει τον αρι-

στερό κόλπο, και ένας άλλος στο 

δεμάτιο του His, το σημείο διόδου 

των ηλεκτρικών ερεθισμάτων 

από τους κόλπους στις κοιλίες 

της καρδιάς.

Εν συνεχεία, από τη δεξιά μη-

ριαία φλέβα γίνεται η εισαγωγή 

ενός μακρού θηκαριού με βελό-

να, που διαμέσου του φλεβικού 

συστήματος καταλήγει στον δε-

ξιό κόλπο της καρδιάς. Με αυτό 

το σύστημα γίνεται η παρακέντη-

ση του ωοειδούς τρήματος, μιας 

λεπτής μεμβράνης ανάμεσα στον 

δεξιό και τον αριστερό κόλπο, 

για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 

στον αριστερό κόλπο, που -όπως 

είπαμε- είναι η κοιλότητα ενδια-

φέροντος. Αμέσως μετά, προω-

θούνται στον αριστερό κόλπο οι 

καθετήρες για τη διενέργεια της 

κατάλυσης. Εάν εφαρμόζεται 

κατάλυση με υψίσυχνο ρεύμα (ή 

RF ablation ή κατάλυση σημείο 

προς σημείο), ένας κυκλοτερής 

στο άκρο του καθετήρας (τύπου 

Lasso) εισάγεται στον αριστερό 

κόλπο και τοποθετείται ώστε να 

εφαρμόζει στο στόμιο καθεμίας 

από τις τέσσερις πνευμονικές 

φλέβες, για να καταγράφει την 

ηλεκτρική δραστηριότητά της. 

Ταυτόχρονα εισάγεται και ο κα-

θετήρας κατάλυσης, που παράγει 

ενέργεια υψίσυχνου ρεύματος 

και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί 

διά της παραγόμενης θερμότητας 

να καταστρέφει μικρή περιοχή 

ιστού. Με αυτούς τους καθετήρες 

και με τη χρήση ενός τρισδιάστα-

του συστήματος χαρτογράφησης 

μπορούμε να κατασκευάσου-

με το τρισδιάστατο μοντέλο του 

αριστερού κόλπου, που μας προ-

σφέρει τρισδιάστατη απεικόνιση 

πραγματικού χρόνου, έτσι ώστε 

ανά πάσα στιγμή να βλέπουμε 

στην οθόνη την ακριβή θέση των 

καθετήρων μας. Με τον καθετήρα 

κατάλυσης γίνονται κυκλοτερείς 

γραμμές γύρω από τα στόμια των 

τεσσάρων πνευμονικών φλεβών, 

με στόχο την πλήρη ηλεκτρική 

τους απομόνωση. 

Εναλλακτικά μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί η κατάλυση με κρυο-ε-

νέργεια. Στην περίπτωση αυτή, 

μετά την παρακέντηση του ωοει-

δούς τρήματος, ο ειδικός καθε-

τήρας-μπαλόνι εισάγεται στον 

αριστερό κόλπο, εκπτύσσεται 

και εν συνεχεία, αφού εμφράξει 

το στόμιο καθεμίας πνευμονικής 

φλέβας, ψύχεται σε πολύ χαμη-

λή θερμοκρασία. Με αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται η ηλεκτρική 

απομόνωση με ξεχωριστή εφαρ-

μογή σε καθεμία από τις πνευ-

μονικές φλέβες. Η θεραπεία με 

κρυο-ενέργεια προσφέρει συ-

ντομότερο χρόνο επέμβασης, 

όμως υστερεί στη δυνατότητα 

χαρτογράφησης πιο σύμπλοκων 

αρρυθμιών, που μερικές φορές 

συνυπάρχουν ή εμφανίζονται 

κατά τη διάρκεια της κατάλυσης 

κολπικής μαρμαρυγής. Σε κάθε 

περίπτωση, την απόφαση για το 

ποια μέθοδος θα χρησιμοποιηθεί 

πρέπει να τη λαμβάνει ο γιατρός 

που θα διενεργήσει την επέμβα-

ση, κρίνοντας τα ιδιαίτερα χαρα-

κτηριστικά του κάθε ασθενούς.

Μετά την επέμβαση
Ο ασθενής αμέσως μετά την 

επέμβαση επιστρέφει στον θάλα-

μο, όπου μένει κατακεκλιμένος, 

προσέχοντας τις πρώτες ώρες να 

μην κάνει έντονες κινήσεις των 

κάτω άκρων. Συνήθως, μπορεί να 

σηκωθεί από το κρεβάτι 4-5 ώρες 

μετά την επάνοδό του στον θά-

λαμο. Την επόμενη μέρα το πρωί, 

γίνεται ηλεκτροκαρδιογράφημα 

και ο ασθενής, αφού λάβει οδηγί-

ες, εξέρχεται από το νοσοκομείο. 

Τη μεθεπόμενη ημέρα της επέμ-

βασης μπορεί να επανέλθει κα-

νονικά στην εργασία του και στις 

φυσικές δραστηριότητές του. Συ-

νήθως συνιστάται αναμονή μιας 

εβδομάδας για να επιστρέψει σε 

έντονη δραστηριότητα, γυμνα-

στήριο, άθληση κ.λπ. 

Ο ασθενής συνεχίζει την αντι-

πηκτική αγωγή για τουλάχιστον 

δύο μήνες, ενώ η περαιτέρω 

χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής 

κρίνεται ανάλογα με τον θρομβο-

εμβολικό κίνδυνο. Τα αντιαρρυθ-

μικά φάρμακα μπορεί να συνεχι-

στούν ή να διακοπούν ανάλογα 

με τη σύσταση της ομάδας των 

θεραπόντων ιατρών. 

Τόσο πριν όσο ιδιαιτέρως και 

μετά την επέμβαση, θα πρέπει 
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να δίνεται μεγάλη σημασία στον 

έλεγχο των παραγόντων κινδύ-

νου, που μπορεί να οδηγήσουν 

σε υποτροπή της αρρυθμίας. Η 

σωστή ρύθμιση της αρτηριακής 

πίεσης, η απώλεια περιττού σω-

ματικού βάρους, η αποφυγή του 

αλκοόλ και η θεραπεία πιθανής 

υπνικής άπνοιας συγκαταλέγο-

νται σε μια σειρά παραγόντων 

στους οποίους πρέπει να δίνουμε 

ιδιαίτερη σημασία για να έχουμε 

το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Ποιο είναι το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα από την 
κατάλυση;
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα 

της επέμβασης είναι η διατήρη-

ση του φυσιολογικού ρυθμού και 

η μη υποτροπή της αρρυθμίας. 

Το ποσοστό επιτυχίας εξαρτάται 

ανάλογα με τη μορφή της κολπι-

κής μαρμαρυγής και είναι μεγα-

λύτερο για την παροξυσμική, μι-

κρότερο για την εμμένουσα και 

ακόμα μικρότερο για τη μακράς 

διάρκειας (> 1 έτος) εμμένουσα 

κολπική μαρμαρυγή. 

Έτσι, στην παροξυσμική κολ-

πική μαρμαρυγή το μακροπρό-

θεσμο ποσοστό επιτυχίας με μία 

μόνο επέμβαση φτάνει το 50%-

60%, ενώ με περισσότερες από 

μία επεμβάσεις ανέρχεται στο 

80%-90%. Στην εμμένουσα και 

στη μακράς διάρκειας εμμένου-

σα κολπική μαρμαρυγή τα πο-

σοστά επιτυχίας έπειτα από πε-

ρισσότερες από μία επεμβάσεις 

ανέρχονται στο 60%-75% και 

50%-60%, αντίστοιχα. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί 

ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που 

η κολπική μαρμαρυγή υποτροπιά-

ζει, μπορεί τα επεισόδια να είναι 

πολύ λιγότερα σε σχέση με το πα-

ρελθόν ή ακόμα να μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με αντιαρρυθμι-

κά, παρότι πριν από την κατάλυση 

κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατόν. 

Θα πρέπει ακόμα να αναφέ-

ρουμε ότι σε κάποιες περιπτώ-

σεις μετά την αρχική επέμβαση 

κατάλυσης, προκύπτει μια αρ-

ρυθμία που μοιάζει με την κολπι-

κή μαρμαρυγή, η κολπική ταχυ-

καρδία. Σε κάποιες περιπτώσεις 

η κολπική ταχυκαρδία μπορεί να 

προκαλέσει ιδιαίτερα έντονα συ-

μπτώματα, ίσως και περισσότερα 

από την αρχική αρρυθμία. Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο ασθενής 

οδηγείται σε επανεπέμβαση με 

πολύ καλά ποσοστά επιτυχίας. 

Υπάρχουν κίνδυνοι  
από την επέμβαση;
Η επέμβαση της κατάλυσης για 

την κολπική μαρμαρυγή είναι, σε 

έμπειρα εργαστήρια, μια ιδιαιτέ-

ρως ασφαλής επέμβαση. Το πο-

σοστό των επιπλοκών κυμαίνεται 

από 1% έως 3%, ενώ, όπως φαίνε-

ται, είναι αντιστρόφως ανάλογο 

με την εμπειρία του κέντρου στο 

οποίο διενεργείται η επέμβαση. 

Στα 16 χρόνια εμπειρίας μας το 

ποσοστό επιπλοκών στις επεμ-

βάσεις κατάλυσης κολπικής μαρ-

μαρυγής ήταν μικρότερο του 1%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισ-

σότερες από αυτές τις επιπλοκές 

αποδόθηκαν σε χρήση τεχνικών 

και πρακτικών που σήμερα έχουν 

εγκαταλειφθεί ή βελτιωθεί και ότι 

καμία εξ αυτών δεν προκάλεσε 

μόνιμο πρόβλημα. 

Γενικά, οι πιθανές επιπλοκές 

της κατάλυσης είναι οι παρακάτω:

 Αιμάτωμα στα σημεία των πα-

ρακεντήσεων. 

Συνήθως δεν αποτελούν σοβα-

ρά προβλήματα, απορροφώνται 

και αποκαθίστανται με την πάρο-

δο του χρόνου εξ ολοκλήρου.

 Επιπωματισμός καρδιάς. Ο 

καρδιακός επιπωματισμός είναι 

η έξοδος από την καρδιά μιας 

ποσότητας αίματος και η συσσώ-

ρευσή της ανάμεσα στην εξωτε-

ρική πλευρά της καρδιάς και στο 

περικάρδιο (τον σάκο που περι-

βάλλει εξωτερικά την καρδιά). 

Είναι κατάσταση επείγουσα, που 

πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 

με παρακέντηση του περικαρδια-

κού χώρου για παροχέτευση του 

αίματος που έχει συσσωρευτεί 

εκεί. Συνήθως, αυτό ως θερα-

πεία αρκεί. Ένας μικροσκοπικός 

παροχετευτικός καθετήρας θα 

παραμείνει στον περικαρδιακο 

χώρο για περίπου 24 ώρες, στη 

συνέχεια θα αφαιρεθεί, ενώ 

ταυτόχρονα ο ασθενής θα πα-

ρακολουθείται στενά. Συνήθως, 

η επιπλοκή του επιπωματισμού 

απαιτεί μια παράταση της νοση-

λείας για 2-4 ημέρες. Η χρησιμο-

ποίηση κατά τα τελευταία χρόνια 

καθετήρων με αίσθηση επαφής 

(contact force catheters), που δί-

νουν ανά πάσα στιγμή τη δύναμη 

με την οποία πιέζει ο καθετήρας 

την καρδιά, βοηθά ώστε να μην 

ασκούνται υπέρμετρες πιέσεις 

και να αποφεύγεται η επιπλοκή 

του επιπωματισμού.
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 Αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-

διο ή παροδικό εγκεφαλικό επει-

σόδιο. Στις διεθνείς καταγραφές 

αναφέρονται σε ποσοστό περί-

που 0,2%. Μια τέτοια επιπλοκή 

μπορεί να συμβεί εάν υπάρχει 

διακοπή των αντιπηκτικών πριν, 

κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμ-

βαση, εάν υπάρχει θρόμβος στον 

αριστερό κόλπο, που προηγούμε-

να δεν έχει ελεγχθεί, ή αν γίνεται 

κακός χειρισμός των θηκαριών 

και των λοιπών υλικών κατά την 

επέμβαση. Συνήθως, εάν λαμβά-

νονται όλες οι ανωτέρω προφυ-

λάξεις η πιθανότητα εγκεφαλικού 

επεισοδίου είναι απειροελάχιστη. 

 Κολπο-οισοφαγικό συρίγγιο.

Πρόκειται για μια πολύ σπάνια 

επιπλοκή (σποραδική αναφο-

ρά περιπτώσεων) με πολύ κακή 

πρόγνωση, κατά την οποία σχη-

ματίζεται επικοινωνία μεταξύ του 

οισοφάγου και του αριστερού 

κόλπου. Τα μέτρα αποφυγής της, 

που πρέπει να λαμβάνονται, είναι 

η μείωση της ενέργειας που απο-

δίδεται στο οπίσθιο τοίχωμα του 

αριστερού κόλπου που γειτνιάζει 

με τον οισοφάγο και η συνεχής 

παρακολούθηση της θερμοκρα-

σίας του οισοφάγου.

 Στένωση πνευμονικής φλέ-

βας. Η επιπλοκή αυτή συμβαίνει 

λόγω της χορήγησης ενέργειας 

στο περιφερικό τμήμα της πνευ-

μονικής φλέβας, που η διάμετρός 

της στενεύει. Με τη σημερινή τε-

χνική κατάλυσης, η συγκεκρι-

μένη επιπλοκή αποφεύγεται εξ 

ολοκλήρου, καθώς οι βλάβες 

δίνονται σε πολύ κεντρικότερα 

σημεία. 

 Παράλυση του φρενικού νεύ-

ρου. Τα φρενικά νεύρα (δεξιό και 

αριστερό) είναι τα νεύρα που δί-

νουν την εντολή για την αναπνευ-

στική κίνηση του διαφράγματος. 

Ακολουθούν πορεία στο δεξιό 

και αριστερό πλάγιο της καρδιάς 

και μπορεί να τραυματιστούν από 

τη χορήγηση ενέργειας, συνηθέ-

στερα στις δεξιές πνευμονικές 

φλέβες. Η επιπλοκή αυτή μπορεί 

να συμβεί όταν χρησιμοποιείται 

Cryo-κατάλυση με μπαλόνι, όμως 

στη συντριπτική πλειονότητα των 

περιπτώσεων μέσα σε μικρό διά-

στημα αποκαθίσταται.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις  
των τελευταίων ετών
Στη μακρά αυτή πορεία των δύο 

δεκαετιών έχουμε ζήσει την κάθε 

τεχνολογική εξέλιξη που -σε μι-

κρό ή σε μεγάλο βαθμό- μπορού-

σε να βελτιώσει τα αποτελέσμα-

τά μας. Τα τελευταία χρόνια έχει 

συντελεστεί μια σειρά τεχνολο-

γικών εξελίξεων που μας επιτρέ-

πουν να πιστεύουμε ότι σήμερα 

βρισκόμαστε σε θέση υπεροχής 

σε σχέση με τα προηγούμενα 5 ή 

10 χρόνια. 

Η λεπτομερέστερη απεικόνιση 

της καρδιακής ανατομίας, με τα 

σύγχρονα συστήματα τρισδιά-

στατης χαρτογράφησης, μας επι-

Οι τεχνολογικές 
εξελίξεις  

των τελευταίων 
ετών συμβάλλουν 
στη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα 
και ασφάλεια  

των επεμβάσεων

Σε εργαστήρια 
με μακροχρόνια 

εμπειρία, τείνουμε 
να μηδενίσουμε  

το ποσοστό  
των επιπλοκών
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τρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στην 

απόδοση της θεραπείας. Ακόμη, 

τα σύγχρονα συστήματα μπορούν 

να μας παρέχουν με εύκολο και 

εύχρηστο τρόπο τη χαρτογράφη-

ση του ηλεκτρικού ερεθίσματος, 

έτσι ώστε η θεραπεία μας να είναι 

απόλυτα στοχευμένη. 

Μια τεράστια τεχνολογική εξέ-

λιξη πρέπει να θεωρηθεί και η 

χρησιμοποίηση των καθετήρων 

με αισθητήρες πίεσης, που ανά 

πάσα στιγμή μάς δείχνουν τη 

δύναμη με την οποία πιέζεται το 

τοίχωμα της καρδιάς. Η πληροφο-

ρία αυτή μάς επιτρέπει πιο αποτε-

λεσματική, αλλά και πιο ασφαλή 

θεραπεία. 

Η εξέλιξη της κρυο-κατάλυσης 

με τη βελτίωση του καθετήρα 

cryo-balloon ήταν ακόμα ένα 

σημαντικό βήμα στο να εμπλου-

τίσει τις θεραπευτικές μας επιλο-

γές. Επίσης, η συσσώρευση και η 

ανάλυση της πλούσιας διεθνούς 

εμπειρίας μάς επέτρεψαν να υιο-

θετήσουμε τις βέλτιστες πρακτι-

κές στη διενέργεια των επεμβά-

σεων. 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι 

έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο 

πολύ υψηλής αποτελεσματικότη-

τας, σε σύγκριση πάντα με τις άλ-

λες διαθέσιμες θεραπείες, αλλά 

παράλληλα, τουλάχιστον σε ερ-

γαστήρια με μακροχρόνια εμπει-

ρία, τείνουμε να μηδενίσουμε το 

ποσοστό των επιπλοκών.

Η λεπτομερέστερη 
απεικόνιση 

της καρδιακής 
ανατομίας, με 
τα σύγχρονα 
συστήματα 

τρισδιάστατης 
χαρτογράφησης, 

μας επιτρέπει 
μεγαλύτερη 

ακρίβεια  
στην απόδοση  
της θεραπείας
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Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600 www.bioclinic.gr

Στο Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης  
(πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο καρδιολογικών υπερήχων ενηλίκων με τελευταίας  

τεχνολογίας μηχανήματα) πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις:

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

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

 Δυναμική ηχωκαρδιογραφία φόρτισης (stress echo)

 Διοισοφάγειος ηχωκαρδιογραφία 

 Ηχωκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echocardiography, bubble study)
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Ειδικός Παθολόγος Ηπατολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικήs Αθηνών

Μ
ε αφορμή την Παγκόσμια 

Ημέρα της Ηπατίτιδας, 

κρατικοί φορείς (ΚΕΕΛ-

ΠΝΟ) και διάφοροι σύλλογοι (π.χ., 

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος «Προ-

μηθέας») έχουν ξεκινήσει εκστρα-

τεία ενημέρωσης και ευαισθητο-

ποίησης του κοινού, με στόχο να 

έρθουμε πιο κοντά στο όραμα, 

δηλαδή σε έναν κόσμο χωρίς ιο-

γενείς ηπατίτιδες.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό και ο 

Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσπαθεί 

συνεχώς να ενημερώνει όλο το 

εργαζόμενο προσωπικό του (ια-

τρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό 

και υπολοίπους), καθώς και όλους 

τους ασθενείς που προσέρχονται 

στα Διαγνωστικά Κέντρα και τα 

Νοσοκομεία του Ομίλου προς πα-

ροχή ιατρικής βοήθειας.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Ηπατί-

τιδας, στις 28 Ιουλίου 2017, ήταν 

καθοριστική και η καλύτερη ευ-

καιρία για τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Υγείας (WHO) να ορίσει ως 

κορυφαίο θέμα του Τμήματος Πα-

γκόσμιας Στρατηγικής Υγείας την 

ιογενή ηπατίτιδα για τα έτη 2016-

2021 και να βοηθήσει τα κράτη-μέ-

λη να επιτύχουν τον τελικό στόχο, 

την εξάλειψη της ηπατίτιδας.

Τα κυρίαρχα μηνύματα της Πα-

γκόσμιας Ημέρας Ηπατίτιδας του 

2017 ήταν:

1 Η ιογενής ηπατίτιδα είναι ση-

μαντικό παγκόσμιο πρόβλη-

μα υγείας και χρήζει επείγουσας 

αντιμετώπισης. Υπολογίζεται ότι 

υπάρχουν ανά τον κόσμο περίπου 

257.000.000 άνθρωποι που ζουν 

με χρόνια ηπατίτιδα Β, ενώ περί-

που 71.000.000 είναι μολυσμένοι 

με τον ιό ηπατίτιδας C.

2 Αρκετοί από τους ανωτέρω 

μολυνθέντες δεν έχουν τη 

δυνατότητα πρόσβασης τόσο στη 

διάγνωση όσο και στη θεραπεία, 

ειδικά σε χώρες με χαμηλό και με-

σαίο οικονομικό υπόβαθρο.

 Έως το τέλος του 2015 μόνο το 

9% των μολυνθέντων ανθρώπων 

με το ιό ηπατίτιδας Β και το 20% 

των μολυνθέντων με ιό της ηπα-

τίτιδας C είχαν πραγματοποιήσει 

εργαστηριακό έλεγχο και ήταν δι-

εγνωσμένοι. Από τους διεγνωσθέ-
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ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ 

Από ηπατίτιδα Α  
έως... ηπατίτιδα Ε
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ντες με χρόνια ηπατίτιδα Β μόνο 

το 8% (περίπου 1.700.000 άτομα) 

έλαβαν θεραπεία, ενώ από τους 

διεγνωσθέντες με χρόνια ηπατί-

τιδα C άρχισαν θεραπεία το 2015 

μόνο 1.100.000 άτομα.

Οι παγκόσμιοι στόχοι για το 

2030 είναι: 90% των ανθρώπων με 

ηπατίτιδα Β και C να ελεγχθούν και 

περίπου το 80% των καταλλήλως 

επιλεγμένων ασθενών να έχουν 

αρχίσει θεραπεία.

3  Η ιογενής ηπατίτιδα το 2015 

προκάλεσε περίπου 1.340.000 

θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ο αριθμός αυτός είναι συνεχώς 

αυξανόμενος συγκρινόμενος με 

τους θανάτους που προκάλεσαν 

η φυματίωση και η οροθετικότητα 

HIV.

4 Νέα κρούσματα με ιογενή 

ηπατίτιδα συνεχώς εμφανίζο-

νται, τα περισσότερα, δε, αφορούν 

την ηπατίτιδα C.

O αριθμός των παιδιών κάτω των 

5 ετών μολυνθέντων με ιό ηπατίτι-

δας Β μειώθηκε στο 1,3% το 2015 

(από 4,7% πριν από την εισαγωγή 

των εμβολίων).

Το εμβόλιο κατά του ιού της 

ηπατίτιδας Β (HBV) ετησίως προ-

στατεύει περίπου 4-5 εκατομμύρια 

παιδιά από μολύνσεις. Πάντως, 

κατά το 2015 παρουσιάστηκαν 

1.750.000 νέες μολύνσεις με ιό 

HBV σε ενήλικες, οφειλόμενες 

κυρίως στη χρήση ενδοφλεβίως 

ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 

στην εκτέλεση μη ασφαλών ενέ-

σεων στα συστήματα υγείας ορι-

σμένων χωρών.

5 Η επίτευξη του στόχου της εξά-

λειψης της ιογενούς ηπατίτι-

δας το 2030 δεν φαίνεται ότι είναι 

υπερβολικά φιλόδοξη, δεδομένου 

ότι οι αναφορές και τα μηνύματα 

από 28 χώρες που φέρουν το υψη-

λότερο φορτίο ηπατίτιδας Β (HBV) 

είναι αισιόδοξα, όπως κατέδειξαν 

πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν 

από τον WHO κατά το 2017. 

ΜΥΘΟΙ  

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
ΜΥΘΟΣ 1

ΜΥΘΟΣ 2

ΜΥΘΟΣ 3

ΜΥΘΟΣ 4

ΜΥΘΟΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ  
ΑΛΗΘΕΙΑ: ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ ΤΥΠΟΙ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

ΜΥΘΟΣ: Η ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΩ 
ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ 
ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΕΣΩ:

ΜΥΘΟΣ: ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ 
ΑΛΗΘΕΙΑ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α & Β

ΜΥΘΟΣ:  ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ 
ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 

ΑΛΗΘΕΙΑ: Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
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Oι τύποι Β και C είναι ιογενής ηπατικές 
ασθένειες, που προκαλούν κίρρωση  
του ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β, C και D 
Οι μολύνσεις οφείλονται σε χρήση 
μολυσμένων ενέσεων, σεξουαλική 
επαφή, μολυσμένες μεταγγίσεις και  
μη αποστειρωμένα ιατρικά εργαλεία 

Oι τύποι Α και Ε προέρχονται από 
έλλειψη ασφαλούς, καθαρού ύδατος  
και τροφής, όπως και φτωχή καθαριότητα 
και υγιεινή

Μητρικού  
θηλασμού

Νερού Φαγητού Επιδερμικής 
επαφής

Εδώ και πολλά χρόνια είναι διαθέσιμο 
ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο για 

την προφύλαξη από την ηπατίτιδα Α.

Η νόσος βεβαίως μπορεί να προληφθεί  
με τη χρήση του διαθέσιμου ασφαλούς  

και αποτελεσματικού εμβολίου,  
που κυκλοφορεί και στη χώρα μας  

από δεκαετίες

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Αναλυτικότερα για τις ιογενείς 

ηπατίτιδες αναφέρονται τα κάτωθι:

 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: Είναι ιογε-

νής ηπατική νόσος που προκαλεί 

ελαφρά έως μέτρια ασθένεια. Ο 

ιός της ηπατίτιδας Α (ΗΑV) μετα-

δίδεται μέσω μολυσμένου νερού 

και τροφής ή διαμέσου άμεσης 

επαφής με πάσχοντα άνθρωπο. 

Σχεδόν η πλειονότητα αναρρώνει 

πλήρως από την HAV λοίμωξη, με 

διά βίου ανοσία. Όμως ένα πολύ 

μικρό ποσοστό μολυνθέντων με ιό 

HAV μπορεί να αποβιώσει, λόγω 

κεραυνοβόλου ηπατίτιδας. Η μό-

λυνση με ιό HAV σχετίζεται με έλ-

λειψη ασφαλούς, καθαρού ύδατος 

και φτωχή καθαριότητα και υγιεινή. 

Επιδημίες μπορεί να εμφανιστούν 

προκαλώντας οικονομικό κόστος. 

Εδώ και πολλά χρόνια είναι διαθέ-

σιμο ασφαλές και αποτελεσματικό 

εμβόλιο για την προφύλαξη από 

την ηπατίτιδα Α.

 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β: Είναι ιογενής 

ηπατική ασθένεια που προκαλεί 

τόσο οξεία όσο και χρόνια νόσο. 

Ο ιός της ηπατίτιδας Β (HBV) μετα-

δίδεται με το αίμα ή και άλλα υγρά 

του σώματος ενός μολυνθέντος 

ατόμου. Το 2015 ο ιός HBV θεω-

ρήθηκε ότι ήταν υπεύθυνος για 

περίπου 887.000 θανάτους ανά 

τον κόσμο, το πλείστον των οποί-

ων οφειλόταν σε επιπλοκές (π.χ. 

κίρρωση του ήπατος και ηπατο-

κυτταρικός καρκίνος). H HBV λοί-

μωξη αποτελεί σημαντικό κίνδυνο 

για τους επαγγελματίες υγείας. Η 

νόσος βεβαίως μπορεί να προλη-

φθεί με τη χρήση του διαθέσιμου 

ασφαλούς και αποτελεσματικού 

εμβολίου, που κυκλοφορεί και στη 

χώρα μας από δεκαετίες.

 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C: Είναι ιογενής 

ηπατική ασθένεια που προκαλεί 

τόσο οξεία όσο και χρόνια νόσο, 

της οποίας η σοβαρότητα κυμαί-

νεται από ελαφρά νόσο μερικών 

εβδομάδων έως σοβαρής χρόνιας 

διά βίου νόσου. Ο ιός της ηπατίτι-

δας C (HCV) μεταδίδεται συνήθως 

από μικρές ποσότητες αίματος που 

μπορεί να συμβεί με τη χρήση εν-

δοφλβίων ουσιών, με ανασφαλή 

έγχυση ή ένεση ή φροντίδα υγεί-

ας, καθώς και μέσω αίματος που 

δεν έχει ελεγχθεί ή παραγώγων 

του προς μετάγγιση.

 Διεθνώς, περίπου 71.000.000 

άνθρωποι πάσχουν από χρόνια 

HCV. Ένας σημαντικός αριθμός 

από τους ασθενείς αυτούς θα ανα-

πτύξουν κίρρωση ή και καρκίνο 

του ήπατος, ενώ περίπου 400.000 

θα πεθαίνουν κάθε χρόνο.

Τα τελευταία χρόνια έχει πραγ-

ματοποιηθεί αλματώδης εξέλιξη 

όσο αφορά τη θεραπεία της ηπα-

τίτιδας C. Νέα φάρμακα έχουν πα-

ρασκευαστεί και έχουν εισαχθεί 

στην αντιμετώπιση της HCV. Τα 

φάρμακα αυτά καλούνται απευθεί-

ας δρώντα αντιικά (DAA’S) και εί-

ναι πλέον πολύ αποτελεσματικά σε 

ποσοστό άνω του 95% των ασθε-

νών, προκαλώντας εκρίζωση του 

ιού HCV, μειώνοντας ταυτόχρονα 

τον κίνδυνο ανάπτυξης κίρρωσης 

ή και ηπατοκυτταρικού καρκίνου 

και επομένως και τον θάνατο. 

Όμως η πρόσβαση στη διάγνωση 

της HCV καθώς και στη θεραπεία 

είναι πολύ χαμηλή. Έως τώρα δεν 

υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τη 

HCV. Περίπου το 60%-80 % των 

μολυνθέντων ανθρώπων με τον 

ιό της HCV θα αναπτύξουν χρόνια 

νόσο. Από αυτούς, περίπου 15%-

30% θα αναπτύξουν κίρρωση του 

ήπατος μέσα σε διάστημα 20 ετών.

Άτομα που βρίσκονται σε υψηλό 

κίνδυνο μόλυνσης με ιό HCV:

Α. Άνθρωποι που ενίουν ενέσεις 

ουσιών, που λαμβάνουν ενδορρι-

νικά φάρμακα και ουσίες.

Β. Άτομα που μεταγγίζονται με ή 

παράγωγα αίματος μη ελεγμένα.

Γ. Παιδιά που γεννιούνται από 

μολυνθείσες μητέρες.

Δ. Οροθετικά HIV άτομα.

Ε. Διαβιούντες στις φυλακές.

Στ. Οι έχοντες tαtοο, piercings 

κ.λπ.

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 

ποσοστό περίπου 1,8% του πληθυ-

σμού (250.000 άτομα) είναι φο-

ρείς του ιού της ηπατίτιδας C, ενώ 

περίπου 135.000 πάσχουν από 

χρόνια ηπατίτιδα C, εκ των οποίων 

μόλις 30.000 έχουν διαγνωστεί με 

τη νόσο. Από τους διαγνωσμένους 

ασθενείς, μόνο το 30%-40%, δη-

λαδή περίπου 13.000, έχει λάβει 

θεραπεία. Σήμερα η ηπατίτιδα C 

είναι νόσος ιάσιμη, λόγω της χρη-

σιμοποίησης της νέας γενιάς φαρ-

μάκων -των DAA’S- που άλλαξαν 

ριζικά το τοπίο στη θεραπεία της. 

Προσφάτως, επιτεύχθηκε συμφω-

νία μεταξύ των φαρμακευτικών 

εταιρειών και του υπουργείου 

Υγείας, κατόπιν μακράς διαπραγ-

μάτευσης, για σημαντική μείωση 

του κόστους των φαρμάκων αυ-

τών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη 

διεύρυνση των κριτηρίων εισαγω-

γής στη θεραπεία, δίνοντας έτσι τη 

δυνατότητα πρόσβασης στις νέες 

θεραπείες μεγαλύτερου αριθμού 

ασθενών.

Προσφάτως, εκπονήθηκε το 

εθνικό σχέδιο δράσης, μέσω του 

οποίου έχει τεθεί ως στρατηγικός 

στόχος η εξάλειψη της ηπατίτιδας 

C στη χώρα μας μέχρι το 2030, 

εναρμονιζόμενος με τη στρατηγι-

κή του WHO.

 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ D: O ιός της ηπατί-

τιδας D (HDV) είναι ένας RNA-ιός, 

ο οποίος απαιτεί την παρουσία του 

ιού της ηπατίτιδας Β προκειμένου 

να πολλαπλασιαστεί. Επομένως, η 

λοίμωξη HDV εμφανίζεται μόνο ως 

συλλοίμωξη με HBV ή ως επιλοί-

μωξη σε έδαφος, δηλαδή χρόνιας 

ηπατίτιδας Β.

Ο ιός HDV μεταδίδεται διά του 

αίματος ή άλλων υγρών σώματος 

ενός μολυνθέντος ατόμου, όπως 

και ο ιός της ηπατίτιδας Β. Κάθετος 

μετάδοση, από μητέρα πάσχουσα 
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σε νεογέννητο, είναι σπάνια. Πε-

ρίπου 15.000.000 άνθρωποι ανά 

τον κόσμο πάσχουν από χρόνια 

συλλοίμωξη HDV και HBV. Ακόμη 

δεν υφίσταται αποτελεσματικό εμ-

βόλιο για την ηπατίτιδα D (HDV), 

όμως η ηπατίτιδα D μπορεί να προ-

ληφθεί μέσω εμβολιασμού για την 

ηπατίτιδα Β.

Η οξεία συλλοίμωξη HDV και 

HBV προκαλεί μια μέτρια προς 

σοβαρή ή ακόμη και κεραυνο-

βόλα ηπατίτιδα, αλλά η πλήρης 

ανάρρωση είναι συνήθης, ενώ η 

ανάπτυξη χρόνιας ηπατίτιδας D 

είναι σπάνια (<5%).

Η οξεία λοίμωξη HDV σε έδαφος 

χρόνιας HBV οδηγεί σε προοδευτι-

κή σοβαρή επιδείνωση της νόσου, 

σε όλες τις ηλικίες και σε 70%-90% 

των ασθενών. Η επιλοίμωξη HDV-

HBV οδηγεί σε κίρρωση του ήπα-

τος σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα 

σε σχέση με τη μόνο λοίμωξη, μο-

λονότι ο ιός HDV μειώνει τον πολ-

λαπλασιασμό του ιού HBV. 

Έως τώρα δεν υφίσταται ειδική 

θεραπεία για την ηπατίτιδα D. Τα 

κυκλοφορούντα αντιικά φάρμακα 

(νουκλεοτιδικά ανάλογα) για τη 

θεραπεία της HBV δεν έχουν ση-

μαντική επίδραση στην ηπατίτιδα 

D. H πεγκυλιωμένη ιντερφερόνη 

Α είναι το μόνο δραστικό φάρμα-

κο για τη HDV, αλλά μετά το πέρας 

της θεραπείας παρουσιάζονται 

υψηλά ποσοστά υποτροπής.

 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Ε: Η ηπατίτιδα Ε 

είναι ηπατική νόσος που προκα-

λείται από τον ιό της ηπατίτιδας 

Ε (HEV). Υπολογίζεται ότι ετησί-

ως παγκοσμίως παρουσιάζονται 

περίπου 20.000.000 μολύνσεις 

με HEV, εξ αυτών δε περίπου 16% 

(3.300.000 άτομα) παρουσιάζουν 

συμπτώματα οξείας ηπατίτιδας Ε. 

Ο WHO υπολογίζει ότι κατά το 

2015 περίπου 44.000 θάνατοι πι-

θανώς οφείλονταν σε λοίμωξη 

HEV (κεραυνοβόλος).

 Ο ιός HEV μεταδίδεται μέσω 

στοματο-πεπτικής οδού, κυρίως 

μέσω μολυσμένου νερού. Τα πε-

ρισσότερα κρούσματα HEV πα-

ρουσιάζονται στην Ανατολική και 

τη Νότια Ασία. Έχει παραχθεί στην 

Κίνα εμβόλιο που προφυλάσσει 

από τη HEV, όμως δεν είναι δια-

θέσιμο ακόμη παντού. Κεραυνο-

βόλος οξεία HEV εμφανίζεται με 

υψηλή συχνότητα κατά την κύηση. 

Έγκυοι γυναίκες 2ου και 3ου τρι-

μήνου βρίσκονται σε κίνδυνο οξεί-

ας ηπατικής ανεπάρκειας, απώλει-

ας του εμβρύου και θανάτου σε 

ποσοστό 20%-25%.

Χρόνια ηπατίτιδα Ε (HEV) έχει 

αναφερθεί σε ανοσοκατασταλ-

μένους ασθενείς (μεταμοσχευ-

θέντες ή άτομα που λαμβάνουν 

ανοσοκατασταλτικά φάρμακα). 

Δεν υφίσταται ειδικό αντιικό 

φάρμακο για τον ιό HEV. Μερική 

βοήθεια προσφέρει η χρήση του 

αντιικού RIBAVIRIN και η Ιντερφε-

ρόνη, σε μεμονωμένα περιστατικά. 

Η κυριότερη θεραπεία είναι η πρό-

ληψη της νόσου και ιδιαίτερα στις 

ενδημικές χώρες η ιδιαίτερη φρο-

ντίδα της ατομικής υγιεινής και το 

καθαρό - ασφαλές πόσιμο νερό.

Στα Εργαστήρια των Διαγνω-

στικών Μονάδων αλλά και των 

Κλινικών του Ομίλου της ΒΙΟΙΑ-

ΤΡΙΚΗΣ πραγματοποιείται σήμερα 

ο πλήρης διαγνωστικός έλεγχος 

των ιογενών ηπατιτίδων (αιμα-

τολογικός - βιοχημικός - ιολογι-

κός - ανοσολογικός - μοριακής 

γενετικής - απεικονιστικός - ελα-

στογραφικός), με στόχο τη διά-

γνωση, την παρακολούθηση των 

ιογενών ηπατιτίδων, καθώς και 

το follow up κατά τη διάρκεια και 

μετά το πέρας της θεραπείας των. 

Οι πληροφορίες που παρέχουν 

οι παραπάνω έλεγχοι αποτελούν 

σημαντική βοήθεια για το Ηπατο-

λογικό Τμήμα της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ, 

με σκοπό την άριστη εξυπηρέτη-

ση, υποστήριξη και βοήθεια προς 

τους ασθενείς μας.

ΑΡΙΘΜΟΙ

Β

C

D

E

257.000.000 
άνθρωποι ζουν  

με χρόνια ηπατίτιδα Β
Το εμβόλιο κατά του 
ιού της ηπατίτιδας Β 

(HBV) ετησίως  
προστατεύει περίπου  

4-5 εκατομμύρια παιδιά 
από μολύνσεις

Διεθνώς, περίπου 
71.000.000 άνθρωποι 
πάσχουν από χρόνια 

HCV, ενώ περίπου 
400.000 πεθαίνουν 

κάθε χρόνο

Περίπου 15.000.000 
άνθρωποι ανά τον 

κόσμο πάσχουν από 
χρόνια συλλοίμωξη HDV

Παγκοσμίως 
παρουσιάζονται 

περίπου 20.000.000 
μολύνσεις με HEV, 

εξ αυτών δε περίπου 
16% παρουσιάζουν 
συμπτώματα οξείας 

ηπατίτιδας Ε

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Κωνσταντίνος Ν. Ξηρομερίτης

Αγγειοχειρουργός, Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Κέντρου Διάγνωσης 
και Θεραπείας Φλεβικών Παθήσεων 
της Βιοκλινικής Αθηνών

Τ
ο ενδοφλέβιο Laser είναι 

η πιο εξελιγμένη και ιδι-

αίτερα ασφαλής μέθοδος 

αντιμετώπισης της φλεβικής ανε-

πάρκειας και των ενοχλητικών 

κιρσών των κάτω άκρων. Απώτε-

ρος σκοπός της συγκεκριμένης 

θεραπευτικής τεχνικής είναι ο 

ενδοαυλικός αποκλεισμός είτε 

της μείζονος είτε της ελάσσονος 

σαφηνούς φλέβας που εμφα-

νίζει βαλβιδική ανεπάρκεια και 

αδυνατεί να επαναπροωθήσει 

το σύνολο της ποσότητας του 

αίματος που κυκλοφορεί στο 

εσωτερικό της προς την καρδιά, 

με αποτέλεσμα αυτό να παλιν-

δρομεί και εν τέλει να λιμνάζει 

σε παράπλευρες αυτής φλέβες 

δημιουργώντας τους αντιαισθη-

τικούς κιρσούς.

Πλεονεκτήματα μεθόδου
Τα πλεονεκτήματα της ενδοαυλικής 

θεραπείας με τη χρήση Laser, αντί 

της κλασικής σαφηνεκτομής, είναι 

πολλά και ιδιαίτερα σημαντικά:
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laserΕΝΔΟΦΛΕΒΙΟ

Πόσο εξασφαλισμένες είναι η επιτυχία  
και η ασφάλεια της μεθόδου;



 Η ενδοαυλική θεραπεία με τη 

χρήση θερμικής ενέργειας Laser 

ουσιαστικά προκαλεί σύμπτυξη των 

τοιχωμάτων της φλέβας, συρρί-

κνωσή της και οριστικό σφράγισμα 

του αυλού της, μην επιτρέποντας 

κατά αυτόν τον τρόπο παλινδρό-

μηση του αίματος που προκαλεί τη 

δημιουργία κιρσών.

 Επειδή δεν πραγματοποιείται 

εκτομή της φλέβας και επομένως 

δεν συντελείται ιδιαίτερος τραυμα-

τισμός, μετεγχειρητικές επιπλοκές, 

όπως αιμορραγία, μείζονα αιμα-

τώματα και μετεγχειρητικό άλγος, 

απουσιάζουν εντελώς ή περιορίζο-

νται στο ελάχιστο.

 Επιπρόσθετα, συγκρίνοντάς τη 

με την κλασική χειρουργική αντι-

μετώπιση, η ενδοφλεβική θερα-

πεία με Laser έχει πολύ μικρότερα 

ποσοστά υποτροπής (3%-4% πε-

ρίπου στη δεκαετία), ενώ δίνει τη 

δυνατότητα στον ασθενή να επα-

νέλθει άμεσα στις καθημερινές 

δραστηριότητές του.

 Είναι μια ανώδυνη, απόλυτα 

ασφαλής μέθοδος, που ταυτόχρο-

να συνοδεύεται και από άψογο αι-

σθητικό αποτέλεσμα.

Εφαρμογή της μεθόδου
Διενεργείται υπό ταυτόχρονη υπε-

ρηχογραφική καθοδήγηση και πε-

ριλαμβάνει την προώθηση ενός 

λεπτού καθετήρα Laser που στην 

κορυφή του φέρει την οπτική ίνα 

στο εσωτερικό της σαφηνούς φλέ-

βας και την προώθησή του έως και 

1 με 2 εκ. απόσταση από τη σαφη-

νομηριαία συμβολή (σημείο που η 

μείζων σαφηνής συναντά τη μηρι-

αία φλέβα). Κατά μήκος της φλέ-

βας γίνεται έγχυση τοπικού αναι-

σθητικού διαλύματος (tumescence 

anaesthesia) και στη συνέχεια η 

θερμική ενέργεια (laser) προκα-

λεί την ανάπτυξη θερμοκρασι-

ών έως και 120 βαθμών Κελσίου, 

προκαλώντας τη συρρίκνωση και 

το ολοκληρωτικό σφράγισμα του 

ανεπαρκούντος φλεβικού αυλού. 

Mικρές τοπικές κιρσεκτομές μέσα 

από πολύ μικρές οπές διαμέτρου 

ακόμα και μικρότερης του χιλιο-

στού ολοκληρώνουν με απόλυτη 

επιτυχία τη διαδικασία.

Όπως προαναφέρθηκε, η μέθο-

δος είναι ιδιαίτερα ασφαλής και 

αποτελεί στις μέρες μας τη ναυαρ-

χίδα στην αντιμετώπιση των φλεβι-

κών κιρσών παγκοσμίως. Λόγω των 

ιδιαίτερα υψηλών ποσοστών επιτυχί-

ας που καταγράφει η συγκεκριμένη 

τεχνική συνιστάται επίσημα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, την Deutsche 

Gesellschaft fuer Phlebologie, την 

Αμερικανική Αγγειοχειρουργική 

Κοινότητα και το American Venous 

Forum έναντι της κλασικής σαφηνε-

κτομής. Οι πιθανότητες επιπλοκής 

μειώνονται περαιτέρω μέσω της 

υψηλής εξειδίκευσης του αγγειο-

χειρουργού και την ταυτόχρονη πα-

ρουσία κατάλληλης υποδομής και 

υψηλής τεχνολογίας που απαιτείται 

για τη διενέργειά της.

Για περισσότερες και πιο συγκε-

κριμένες πληροφορίες σχετικά με 

την πάθηση και την αντιμετώπισή της 

απευθυνθείτε στον αγγειοχειρουρ-

γό Κωνσταντίνο Ν. Ξηρομερίτη, 

Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου 

Διάγνωσης και Θεραπείας Φλεβι-

κών Παθήσεων της Βιοκλινικής.
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Απόστολος Tσιαντούλας

Ειδικός Νεφρολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ ΑΠΘ, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Α’ Μονάδας  
Τεχνητού Νεφρού Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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Η έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπιση  
της ΧΝΝ αποτελεί σοβαρή πρόκληση  
για κάθε νεφρολόγο, καθώς καλείται 
αφενός να επιβραδύνει την εξέλιξή της  
σε πιο προχωρημένα στάδια,  
κι αν είναι δυνατόν να την αναστείλει,  
κι αφετέρου να αντιμετωπίσει  
τις συστηματικές της εκδηλώσεις

Ένα σύνθετο νόσημα με ποικίλες εκδηλώσεις  
από όλα σχεδόν τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού

ΧΝΝ
Η Χρόνια 
 Νεφρική 
 Νόσος



Εισαγωγή, ορισμός, διάγνωση
Ως Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) 

ή Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια 

(ΧΝΑ) χαρακτηρίζεται η δυσλει-

τουργία-ανεπάρκεια των νεφρών 

και ορίζεται, σύμφωνα με τα K/

DOQI, η νεφρική βλάβη, η διάρκεια 

της οποίας είναι ίση ή μεγαλύτερη 

των τριών μηνών από τη διάγνωσή 

της. Αποτελεί παγκοσμίως σοβαρό 

πρόβλημα υγείας του γενικού πλη-

θυσμού, με κακή πρόγνωση και 

συνεχώς αυξανόμενη επίπτωση. 

Η ΧΝΝ συσχετίζεται με αυξημένο 

κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσή-

ματα και με μεγάλο ποσοστό θνη-

τότητας-θνησιμότητας. Μάλιστα, 

αποτελεί το ένατο κατά σειρά αίτιο 

θνητότητας παγκοσμίως.

Τα κριτήρια για τη διάγνωση της 

Χρόνιας Νεφρικής Νόσου (ΧΝΝ) 

είναι: Νεφρική βλάβη με μορφολο-

γικές ή λειτουργικές διαταραχές των 

νεφρών, με ή χωρίς ελάττωση της 

σπειραματικής διήθησης (GFR), δια-

πιστωμένες, είτε παθολογοανατομι-

κά με βιοψία είτε απεικονιστικά είτε 

μικροβιολογικά, μέσω ευρημάτων 

από εξετάσεις αίματος και ούρων. 

Νεφρική βλάβη με ελάττωση της 
σπειραματικής διήθησης (GFR) 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιο σημα-

ντική παράμετρος για την εκτίμηση 

της νεφρικής λειτουργίας είναι η 

σπειραματική διήθηση (GFR) των 

νεφρών, καθώς από μόνη της απο-

τελεί κριτήριο διάγνωσης της ΧΝΝ, 

αλλά συγχρόνως η ελάττωση των 

επιπέδων αυτής συσχετίζεται με 

αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης 

επιπλοκών της χρόνιας νεφρικής 

νόσου και κυρίως με την εμφάνιση 

καρδιαγγειακών συμβαμάτων. 

Ο πιο αξιόπιστος τρόπος προσδι-

ορισμού της GFR είναι η μέτρηση 

της κάθαρσης της ινουλίνης, ενός 

μικρομοριακού υδρογονάνθρα-

κα, που διηθείται ελεύθερα στο 

σπείραμα και δεν επαναρροφά-

ται ή εκκρίνεται από τα νεφρικά 

σωληνάρια. Επίσης, αξιόπιστος 

τρόπος προσδιορισμού της GFR 

είναι η μέτρηση κάθαρσης μικρο-

μοριακών ιωδιούχων σκιαστικών, 

όπως του Iothalamate και iohexol. 

Όμως η αξία των δύο παραπάνω 

μεθόδων στην καθημερινή ιατρική 

πράξη είναι περιορισμένη, καθώς ο 

προσδιορισμός της κάθαρσης των 

προαναφερθέντων ουσιών είναι 

χρονοβόρος και γίνεται μόνο σε 

εξειδικευμένα εργαστήρια. Συγ-

χρόνως, απαιτούνται ενδοφλέβια 

έγχυση των παραπάνω ουσιών και 

συλλογή δειγμάτων αίματος και 

ούρων ανά τακτά χρονικά διαστή-

ματα. 

Στην καθημερινή, ιατρική πράξη 

ο δείκτης που αντικατοπτρίζει τη 

νεφρική λειτουργία είναι τα επίπε-

δα κρεατινίνης πλάσματος. Η κρε-

ατινίνη παράγεται ενδογενώς από 

τους μυς και εκκρίνεται από τους 

νεφρούς. Σε νεφρική δυσλειτουρ-

γία αυξάνονται τα επίπεδα κρεατι-

νίνης πλάσματος, λόγω αδυναμίας 

των νεφρών να την αποβάλλουν 

από τον οργανισμό. Αποτελεί όμως 

αδρό δείκτη νεφρικής λειτουργίας, 

καθώς τα επίπεδα κρεατινίνης επη-

ρεάζονται από πολλούς παράγο-

ντες, όπως η μυϊκή μάζα και η ηλι-

κία του/ της ασθενούς, το φύλο, η 

φυλή, η θρέψη, η λήψη άλλων φαρ-

μάκων κ.λπ. Για τον λόγο αυτόν, με 

βάση τα επίπεδα της κρεατινίνης 

πλάσματος ο θεράπων νεφρο-

λόγος χρησιμοποιεί δύο τύπους 

προσδιορισμού της GFR: 

α.  Τον τύπο υπολογισμού 

Cockcroft- Gault, και 

β. τον τύπο MDRD. 

Ανάλογα με τις τιμές της GFR, η 

ΧΝΝ χωρίζεται σε 5 στάδια βαρύτη-

τας της νόσου (Πίνακας 1). 

Αιτιολογία
Στα αίτια της ΧΝΝ περιλαμβάνονται 

τα εξής νοσήματα:

  Σακχαρώδης διαβήτης - διαβητι-

κή νεφροπάθεια

 Αρτηριακή υπέρταση

 Αγγειακά νοσήματα

  Σπειραματοπάθειες  

(πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς)

  Διαμεσοσωληναριακές  

νεφροπάθειες

 Κυστικά νοσήματα νεφρών

 Αποφρακτικές ουροπάθειες

 Νεφρολιθίαση

  Συγγενή νοσήματα νεφρών και 

ουροποιητικού συστήματος

 Μεταβολικά νοσήματα

  Συστηματικά νοσήματα  

συνδετικού ιστού

Επιδημιολογία, πρόγνωση, 
κλινικές εκδηλώσεις
Η επίπτωση της ΧΝΝ και των 5 

σταδίων παγκοσμίως κυμαίνεται, 

σύμφωνα με τις νεότερες μελέτες, 

περίπου στο 13,5%, ενώ για τα σο-

βαρότερα στάδια (3-5) η επίπτωση 

υπολογίζεται περίπου στο 10,6% και 

με τάση αύξησης. Η επίπτωση της 

ΧΝΝ συσχετίζεται με την πάροδο 

της ηλικίας, τον σακχαρώδη διαβή-

τη, την αρτηριακή υπέρταση και το 
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Πίνακας 1: Τα 5 στάδια βαρύτητας της νόσου

ΣΤΑΔΙΟ 
ΧΝΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ GFR (ml/min/1,73m2)

1o
Νεφρική βλάβη με φυσι-

ολογική GFR
≥90

2o Ήπια νεφρική νόσος 60-89

3o Μέτρια νεφρική νόσος 30-59

4o Σοβαρή νεφρική νόσος 15-29

5o Νεφρική ανεπάρκεια ≤15

Η Χρόνια 
 Νεφρική 
 Νόσος
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γυναικείο φύλο. Αξίζει να σημειω-

θεί ότι, σύμφωνα με τους παραπά-

νω υπολογισμούς, η ΧΝΝ είναι πιο 

συχνή ακόμη κι από τον σακχαρώ-

δη διαβήτη στον γενικό πλυθυσμό. 

Η ταχύτητα της εξέλιξης της νε-

φρικής νόσου εξαρτάται από δι-

άφορους παράγοντες κινδύνου, 

όπως το είδος του υποκείμενου 

νεφρικού νοσήματος, η εμφάνιση 

λευκωματουρίας > 1,5gr/24h, η αρ-

τηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, η παχυσαρκία, η υπερλι-

πιδαιμία, το κάπνισμα, η δίαιτα υψη-

λής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 

και φώσφορο, η μεταβολική οξέω-

ση, καθώς και το φύλο - οι άρρενες 

έχουν τη χειρότερη πρόγνωση.

Μέχρι και το τρίτο στάδιο της 

ΧΝΝ, πέραν των αυξημένων τιμών 

ουρίας και κρεατινίνης και των 

ελαττωμένων επιπέδων διάφορων 

ορμονών, όπως της ερυθροποιητί-

νης, της καλσιτριόλης, ή των αυξη-

μένων επιπέδων παραθορμόνης 

(οι οποίες και εμφανίζονται στο 

τρίτο στάδιο ΧΝΝ), ο ασθενής είναι 

συνήθως ασυμπτωματικός. Στο τέ-

ταρτο στάδιο ΧΝΝ ο ασθενής μπο-

ρεί να παρουσιάσει αναιμία, μετα-

βολική οξέωση, υπασβεστιαιμία, 

υπερφωσφαταιμία και υπερκαλιαι-

μία. Στο πέμπτο στάδιο προστίθε-

νται επιπλέον τα συμπτώματα και τα 

σημεία του ουραιμικού συνδρόμου 

και ο ασθενής θα χρειαστεί τελικά 

υποκατάσταση της νεφρικής λει-

τουργίας μέσω αιμοκάθαρσης με 

τεχνητό νεφρό, περιτοναϊκής κά-

θαρσης ή μεταμόσχευσης νεφρού. 

Το ουραιμικό σύνδρομο εμφανί-

ζεται σε σοβαρή νεφρική δυσλει-

τουργία και είναι αποτέλεσμα τόσο 

της αδυναμίας των νεφρών να απο-

βάλουν επιβλαβείς τοξικές ουσίες, 

οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά 

κυτταρικούς ρυθμιστικούς μηχανι-

σμούς, όσο και της αδυναμίας των 

νεφρών να επιτελέσουν τις μεταβο-

λικές και ενδοκρινείς λειτουργίες 

τους. Παράλληλα τα σημεία και τα 

συμπτώματα της ουραιμίας διαφέ-

ρουν από άτομο σε άτομο, καθώς 

παρουσιάζουν άμεση εξάρτηση από 

τη βαρύτητα και την ταχύτητα εξέλι-

ξης της νεφρικής δυσλειτουργίας. 

Το ουραιμικό σύνδρομο επηρεά-

ζει ποικίλα συστήματα του ανθρώπι-

νου οργανισμού. Οι κυριότερες εκ-

δηλώσεις ανά σύστημα είναι οι εξής:

 Διαταραχές ύδατος και ηλεκτρο-

λυτών: Υπερογκαιμία ή υπογκαιμία, 

υπερνατριαιμία ή υπονατριαιμία, 

υπερκαλιαιμία, υπερφωσφαταιμία, 

υπερμαγνησιαιμία, υπασβεστιαιμία, 

μεταβολική οξέωση.

 Καρδιαγγειακό σύστημα: Αρ-

τηριακή υπέρταση, συμφορητική 

καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιομυο-

πάθεια, αρρυθμίες, περικαρδίτιδα, 

γενικευμένη αρτηριοσκλήρυνση 

και αθηρωμάτωση.

 Γαστρεντερικό σύστημα: Ανο-

ρεξία, πρωινή ναυτία και έμετοι, πε-

πτικό έλκος, γαστρίτιδα, εντερίτιδα, 

αιμορραγία πεπτικού.

 Αιμοποιητικό σύστημα και ανο-

σοποιητικό: Αναιμία, διαταραχές 

πηκτικού μηχανισμού, αναστολή 

λειτουργίας της φαγοκύτταρωσης, 

διαταραχές λεμφοκυττάρων και 

λεμφοκυτταροπενία, αυξημένη ευ-

Η ΧΝΝ απαντάται 
συχνά στον 

γενικό πληθυσμό, 
παρουσιάζει τάση 

αύξησης της 
επίπτωσής της και 
είναι νόσημα που 
παραμένει συχνά 
αδιάγνωστο μέχρι 

και τα προχωρημένα 
στάδιά του, λόγω 

έλλειψης κλινικών 
εκδηλώσεων  

στα πρώτα στάδια 
αυτού. Παρουσιάζει 
αυξημένη θνητότητα 

και θνησιμότητα, 
κυρίως λόγω 
αυξημένου 

κινδύνου εμφάνισης 
καρδιαγγειακών 

συμβαμάτων,  
σε σύγκριση με  

τον γενικό πληθυσμό 
και επηρεάζει 

εξαιρετικά αρνητικά 
την ποιότητα ζωής  
του νεφροπαθούς
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αισθησία σε λοιμώξεις και σε εμ-

φάνιση νεοπλασιών.

 Νευρικό σύστημα: Κεφαλαλγία, 

διαταραχές ύπνου, μυϊκές κράμ-

βες, σπασμοί, πτώση επιπέδου 

συνείδησης, κώμα, περιφερική πο-

λυνευροπάθεια, σύνδρομο ανήσυ-

χων κάτω άκρων, μυϊκή αδυναμία.

 Ενδοκρινείς και μεταβολικές δι-

αταραχές: Δυσανεξία στους υδα-

τάνθρακες, υπερτριγλυκεριδαιμία, 

καχεξία, διαταραχές ανάπτυξης, 

σεξουαλική ανικανότητα, υπογονι-

μότητα, αμηνόρροια, νεφρική οστε-

οδυστροφία, δευτεροπαθής υπερπα-

ραθυρεοειδισμός, υπερουριχαιμία.

 Δερματολογικές εκδηλώσεις.

Αντιμετώπιση της ΧΝΝ
Η έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπι-

ση της ΧΝΝ αποτελεί σοβαρή πρό-

κληση για κάθε νεφρολόγο, καθώς 

καλείται αφενός να επιβραδύνει 

την εξέλιξή της σε πιο προχωρη-

μένα στάδια, κι αν είναι δυνατόν 

να την αναστείλει, κι αφετέρου να 

αντιμετωπίσει τις προαναφερθεί-

σες συστηματικές της εκδηλώσεις. 

Παράλληλα, ο νεφρολόγος οφεί-

λει να προετοιμάσει έγκαιρα τον 

ασθενή με προχωρημένη ΧΝΝ για 

υποκατάσταση της νεφρικής λει-

τουργίας, παρέχοντάς του έγκαιρη 

επίτευξη αγγειακής προσπέλασης 

ή τοποθέτησης περιτοναϊκού καθε-

τήρα ή ακόμη και υποβάλλλοντας 

τον ασθενή στον απαραίτητο προ-

μεταμοσχευτικό έλεγχο για λήψη 

νεφρικού μοσχεύματος. Η παρα-

κολούθηση του ασθενούς πρέπει 

να είναι τακτική και συχνή και να 

συνδυάζεται από ψυχολογική υπο-

στήριξη, καθώς η ΧΝΝ αποτελεί 

χρόνιο νόσημα, το οποίο οδηγεί 

και σε έντονη ψυχική επιβάρυνση 

και κόπωση του ασθενούς.

Από μελέτες προκύπτει ότι η επι-

βράδυνση ή ακόμη κι αναστολή της 

εξέλιξης της ΧΝΝ βασίζεται στους 

εξής θεραπευτικούς στόχους:

  Έγκαιρη αντιμετώπιση πρωτοπα-

θούς νοσήματος.

  Δίαιτα χαμηλής περιεκτικότητας 

σε πρωτεΐνη και φώσφορο.

  Δραστική αντιμετώπιση της λευ-

κωματουρίας.

  Αποφυγή ή περιορισμός λήψης 

άλατος.

  Ρύθμιση αρτηριακής πίεσης 

<130/80mmHg (κυρίως μέσω 

ACE inhibitors, ARB).

  Ικανοποιητικός γλυκαιμικός 

έλεγχος διαβητικού ασθενούς  

(γλυκοζυλιωμένη Hb<7,5%).

  Αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμίας.

 Διακοπή καπνίσματος.

  Αποφυγή νεφροτοξικών ουσιών 

(μη στεροειδή αντιφλεγμονλωδη, 

ιωδιούχα σκιαστικά, αμινογλυκο-

σίδες κ.λπ.).

Παράλληλα, οι παθολογικές 

κλινικές εκδηλώσεις του ουραιμι-

κού συνδρόμου οφείλουν επίσης 

να αντιμετωπιστούν. Η χορήγη-

ση παραγόντων ερυθροποίησης 

(ερυθροποιητίνη) και σκευασμά-

των σιδήρου προς αντιμετώπιση 

της αναιμίας, η χρήση φωσφορο-

δεσμευτικών και σκευασμάτων 

ασβεστίου προς αντιμετώπιση της 

υπερφωσφαταιμίας και υπασβε-

στιαιμίας αντίστοιχα, η χορήγηση 

καλσιτριόλης, αναλόγων της βιτα-

μίνης D, και καλσιμιμητικών προς 

αντιμετώπιση του δευτεροπαθούς 

υπερπαραθυρεοειδισμού και νε-

φρικής οστεοδυστροφίας, η θερα-

πεία της υπερφόρτωσης υγρών με 

διουρητικά της αγκύλης καθώς και 

η χορήγηση διττανθρακικών προς 

αντιμετώπιση της μεταβολικής οξέ-

ωσης είναι απαραίτητες θεραπευτι-

κές παρεμβάσεις προς όφελος του 

ασθενούς.

Τέλος, ενδείξεις για έναρξη υπο-

κατάστασης νεφρικής λειτουργίας 

είναι η σοβαρή μεταβολική οξέ-

ωση, η υπερκαλιαιμία, η μη ανα-

στρέψιμη υπερφόρτωση υγρών 

- ολιγοανουρία, η περικαρδίτιδα, 

η ουραιμική εγκεφαλοπάθεια, η 

περιφερική πολυνευροπάθεια, η 

κακή θρέψη και καχεξία, η βαριά 

συμπτωματολογία από το πεπτικό 

με ναυτία και εμέτους, αλλά και ο 

ασυμπτωματικός ασθενής με ΧΝΝ 

που παρουσιάζει GFR<10ml/min.

Συμπερασματικά, η Χρόνια Νε-

φρική Νόσος (ΧΝΝ) απαντάται συ-

χνά στον γενικό πληθυσμό, παρου-

σιάζει τάση αύξησης της επίπτωσής 

της και είναι νόσημα που παραμέ-

νει συχνά αδιάγνωστο μέχρι και τα 

προχωρημένα στάδιά του, λόγω 

έλλειψης κλινικών εκδηλώσεων 

στα πρώτα στάδια αυτού. Παράλ-

ληλα, αποτελεί σύνθετο νόσημα 

με ποικίλες εκδηλώσεις από όλα 

σχεδόν τα συστήματα του ανθρώ-

πινου οργανισμού, παρουσιάζει 

αυξημένη θνητότητα και θνησιμό-

τητα, κυρίως λόγω αυξημένου κιν-

δύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών 

συμβαμάτων σε σύγκριση με τον 

γενικό πληθυσμό, και επηρεάζει 

εξαιρετικά αρνητικά την ποιότητα 

ζωής του νεφροπαθούς. Έτσι, ο 

εκάστοτε θεράπων νεφρολόγος 

καλείται να επιτελέσει έναν σύν-

θετο, απαιτητικό και πολύπλευρο 

ρόλο γιατρού-θεραπευτή με σκοπό 

να αντιμετωπίσει τη Χρόνια Νεφρι-

κή Νόσο και τις επιπλοκές της.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

φάκελοs υγεία

Νικόλαος Τσαπτσίνος

Αλλεργιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών

Ο 
χειμώνας σύντομα φτάνει 

στο τέλος του κι αυτό ση-

μαίνει ότι η άνοιξη, κατεξο-

χήν περίοδος αλλεργιών, βρίσκεται 

προ των πυλών. Μπορεί να είναι μία 

από τις πιο όμορφες εποχές του 

χρόνου, όμως πολλοί άνθρωποι δεν 

μπορούν να την απολαύσουν, γιατί 

ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, που 

εκδηλώνονται ακόμα πιο έντονα 

κατά τη διάρκεια αυτής της εποχής. 

Η ανθοφορία και η γύρη των φυ-

τών προκαλούν την έξαρση των 

αλλεργιών, οι οποίες επιβαρύνουν 

τον οργανισμό μας, κάνοντας την 

ανοιξιάτικη περίοδο του έτους να 

είναι μια εποχή ταλαιπωρίας. Με 

το συγκεκριμένο άρθρο θα ήθελα, 

λοιπόν, να σας δώσω κάποιες χρή-

σιμες συμβουλές για να μπορέσετε 

να αντιμετωπίσετε και να περιορί-

σετε τις ανοιξιάτικες αλλεργίες.

1 Ιδιαίτερη προσοχή στις ημέρες 

με ηλιοφάνεια, ζέστη και δυνα-

τό αέρα, διότι τότε η γύρη αφθονεί 

στην ατμόσφαιρα.

2 Μην περνάτε από πάρκα με πολ-

λά φυτά και δέντρα, διότι ακόμη 

και το πεύκο, που έχει μεγάλη και 

βαριά γύρη, μπορεί να σας πειράξει, 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΚΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
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5 Αν γνωρίζετε ότι έχετε κάποια 

μορφή αλλεργίας, φροντίστε 

να αποφύγετε τις κηπουρικές ερ-

γασίες του σπιτιού. Εναλλακτικά, 

είναι απαραίτητη η χρήση γαντιών 

και μάσκας.

6 Όταν τελειώνετε με τις εξω-

τερικές εργασίες, καλό θα 

είναι να βγάζετε τα ρούχα σας 

στον προθάλαμο του σπιτιού και 

όχι στο υπνοδωμάτιο.

7Επειδή η γύρη παραμένει στα 

μαλλιά και στο δέρμα, θεωρεί-

ται χρήσιμο όταν γυρίζετε στο σπί-

τι να λούζετε τα μαλλιά σας και να 

ξεπλένετε οπωσδήποτε τα μάτια 

σας με άφθονο νερό, ειδικά πριν 

ξαπλώσετε.

8 Οι νοικοκυρές του σπιτιού 

που γνωρίζουν ότι υπάρχουν 

αλλεργικά άτομα στην οικογέ-

νεια, καλό είναι να αερίζουν το 

σπίτι μετά τις 11 το πρωί και μέ-

χρι το απόγευμα! Η γύρη είναι 

σε έξαρση τις πολύ πρωινές και 

βραδινές ώρες.

9Αν έχετε αλλεργία σε κάποιο 

φυτό, πρέπει να γνωρίζετε ποιό 

είναι αυτό και πότε είναι η περίο-

δος της ανθοφορίας του. Για πα-

ράδειγμα, αν έχετε αλλεργία στην 

ελιά, τότε η περίοδος άνθισής της 

είναι στις αρχές Απριλίου και Μαΐ-

ου (ειδικά στην Κεντρική και Νότια 

Ελλάδα). Αν έχετε αλλεργία στην 

παριετάρια (περδικάκι), η εποχή 

της ανθοφορίας είναι από τα μέσα 

του Φεβρουαρίου ως και το Μάιο 

καθώς και το φθινόπωρο. Τα αγρο-

στώδη, πάλι (γκαζόν, αγριόχορτα, 

δημητριακά κ.λπ.), ανθίζουν κυρί-

ως Απρίλιο και Μάιο. Το κυπαρίσσι 

είναι σε άνθιση από τον Νοέμβριο 

μέχρι τον Απρίλιο, το πεύκο από τον 

Φεβρουάριο ως τον Μάρτιο κ.ο.κ. 

Είναι πολύ χρήσιμα τα αλλεργικά 

δερματικά τεστ στον αλλεργιολό-

γο, ο οποίος θα δώσει κατεύθυνση 

για την πρόληψη και τη θεραπεία 

της αλλεργικής ρινίτιδας και του 

άσθματος.

10Τα φυτά που προκαλούν 

αλλεργίες είναι αυτά που 

γονιμοποιούνται με τον αέρα και 

όχι αυτά που μεταφέρουν τη γύρη 

με τα έντομα. Μην ξεχνάτε ότι η 

γύρη είναι τα σπερματοζωάρια 

των φυτών και έτσι εξασφαλίζεται 

ο πολλαπλασιασμός τους (για πα-

ράδειγμα, οι τριανταφυλλιές δεν 

προκαλούν αλλεργίες).

11 Αν έχετε αλλεργία σε κάποιο 

φυτό, πρέπει να γνωρίζετε και 

το συγγενές φυτό του, το οποίο και 

αυτό με τη σειρά του θα σας επι-

βαρύνει. Για παράδειγμα, αν έχετε 

αλλεργία στην ελιά, μπορεί να σας 

ενοχλούν και η πασχαλιά, το λιγού-

στρο, η φλαμουριά (τίλιο), ο φράξος.

12Είναι γνωστό ότι η γύρη (ιδί-

ως η ελαφριά, όπως της πα-

ριετάριας, των αγροστωδών κ.λπ.) 

μπορεί να ταξιδέψει πολλά χιλιόμε-

τρα και να δημιουργήσει πρόβλη-

μα. Η γύρη της ελιάς, για παράδειγ-

μα, μπορεί να ταξιδέψει 100 χλμ. 

από τον τόπο παραγωγής της.

13Η συμπτωματολογία του 

ασθενούς εξαρτάται από 

την ευαισθησία του. Σε έναν ασθε-

νή μπορεί να προκαλέσουν  πρό-

βλημα άσθματος οι 100 γύρεις 

ανά μονάδα όγκου-αέρος, ενώ σε 

άλλον οι 1.000 γύρεις ανά μονάδα 

όγκου-αέρος.

14Πρέπει να γνωρίζετε -ιδιαίτε-

ρα αν είστε αλλεργικοί- ότι 

η ανθοφορία των γύρεων μπορεί 

να διαρκέσει όλη τη διάρκεια του 

χρόνου (ανάλογα με τα φυτά)! Η 

έξαρση του αλλεργιογόνου φορτί-

ου, όμως, αφορά κυρίως τους μή-

νες Απρίλιο  και Μάιο.

151 στους 4 ανθρώπους έχει 

κάποια μορφή αλλεργίας. 

Το 20% των ανθρώπων έχει αλ-

λεργική ρινίτιδα, το 10% αλλεργι-

κό άσθμα, το 5% αλλεργική επιπε-

φυκίτιδα. Ειδικά την αναπνευστική 

αλλεργία, την έχουν άτομα νεα-

ρής ηλικίας, χωρίς, βέβαια, να 

αποκλείονται και οι μεγαλύτεροι.

εφόσον είστε αλλεργικοί σε αυτό.

3Τις ημέρες της έντονης γυρεο-

φορίας, θεωρείται σκόπιμο να 

φοράτε ειδικά γυαλιά ή και κράνος, 

ιδιαίτερα αν οδηγείτε μοτοσικλέτα.

4 Όταν ταξιδεύετε στην εξοχή, 

θεωρείται απαραίτητο να έχετε 

κλειστά παράθυρα στο αυτοκίνητο 

και τον κλιματισμό (με τα ειδικά 

φίλτρα αέρος) σε λειτουργία.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



φάκελοs υγεία

Ωλένια

φάκελοs υγεία
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Γράφει ο:

Γεώργιος Δερέoγλου

Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
Ενηλίκων - Παίδων, 
Τραυματιολόγος - 
Οστεοπόρωση,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Πειραιά



Ωλένια
Η 

ωλένια νευρίτιδα του αγκώ-

να είναι μηχανική παγί-

δευση-βλάβη από επανα-

λαμβανόμενη τριβή του ωλένιου 

νεύρου στην περιοχή του αγκώνα, 

καθώς διέρχεται μέσα από τον 

ωλένιο σωλήνα-ωλένια αύλακα. 

Μέχρι σήμερα έχουν περιγρα-

φεί αρκετά αίτια που ενοχοποι-

ούνται για την πρόκληση αυτής 

της πάθησης. Ορισμένα από αυτά 

είναι εξωγενή, ενώ άλλα είναι εν-

δογενή ή τοπικά στην περιοχή του 

αγκώνα. 

Αίτια της πάθησης
Μερικά από τα συχνότερα αίτια 

είναι: 

1.  Συμπίεση στην ωλένια αύλακα 

του αγκώνα, που αποτελεί και το 

συχνότερο αίτιο. 

2.  Άμεσος τραυματισμός του νεύ-

ρου (από κάκωση σε σκληρή 

επιφάνεια).

3.  Χρόνιος ερεθισμός του νεύρου 

(σε εργάτες με χρήση κομπρε-

σέρ). 

4.  Συμπίεση του νεύρου στον καρ-

πό (Syndrome Guyon’s canal). 

5.  Γενικά αίτια νευροπάθειας, π.χ., 

σακχαρώδης διαβήτης, νόσος 

του θυρεοειδούς, μεταβολικά 

νοσήματα κ.λπ. 

6.  Παρατεταμένη εξωτερική πίεση 

του ωλένιου νεύρου σε πολύω-

ρη γενική αναισθησία. 

7.  Ασθενείς σε Μονάδες Εντατι-

κής Θεραπείας. 

8.  Πολύωρος ύπνος με τον «αγκώ-

να πιεσμένο», ιδίως σε ασθενείς 

υπό μέθη (Saturday Syndrome).

9.  Πολύωρη χρήση Η/Υ ή τηλεφώ-

νου με συνοδό πίεση - τριβή σε 

σκληρή επιφάνεια - γραφείο. 

10.  Έντονη σύσπαση των καμπτή-

ρων μυών, κινήσεις κάμψης - 

έκτασης του αγκώνα σε ορισμέ-

να επαγγέλματα (οικοδόμοι, 

κομμώτριες, χειρώνακτες κ.λπ.). 

11.  Παλαιό κάταγμα ή εξάρθρημα 

στην περιοχή του αγκώνα. 

 12.   Παραμόρφωση αγκώνα σε 

βλαισότητα (συγγενής ή από 

κάταγμα).

13.   Τριβή του ωλένιου νεύρου από 

παρουσία οστεόφυτων. 

14.  Πίεση του ωλένιου νεύρου 

λόγω παρουσίας ινώδους ται-

νίας του ωλένιου καμπτήρος 

μυός του καρπού. 

15.  Παρουσία καλοηθών ογκιδίων 

του ωλένιου νεύρου (νευρι-

νώματα κ.λπ.) ή παρακείμενων 

μορίων (π.χ., γάγγλια). 

16.  Διάφορες συγγενείς ανωμαλί-

ες (π.χ., εξοστώσεις / βλαισός 

αγκώνας κ.λπ.). 

17.  Υπεξάρθρημα ή εξάρθρημα 

του νεύρου έμπροσθεν της πα-

ρατροχίλιας απόφυσης λόγω 

χαλαρής καθήλωσής του. 

Διαχωρισμός της πάθησης
Η ωλένια νευρίτιδα του αγκώνα εί-

ναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί και 

να διαχωριστεί από παθήσεις όπως: 

 Σύνδρομο θωρακικής εξόδου. 

  Πίεση του ωλένιου νεύρου στο 

κανάλι του Guyon. 

  Σύνδρομο διπλής πιέσεως ωλέ-

νιου νεύρου. 

  Εκφυλιστική δισκοπάθεια του 

αυχένα Α7-Θ1 με πιεστική ριζο-

πάθεια Α8 ρίζας. 

  Μεταβολική αιτιολογία περιφε-

ρική νευροπάθεια του ωλένιου 

νεύρου. 

  Έρπης ζωστήρ ωλένιου νεύρου. 

  Πολλαπλή σκλήρυνση - σκλή-

ρυνση κατά πλάκας. 

  Νόσος του περιφερικού κινητι-

κού νευρώνα. 

  Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 

κ.ά. 

Κλινική εικόνα ωλένιας 
νευρίτιδας
Η κλινική εικόνα του ασθενούς 

είναι χαρακτηριστική και εκφρά-

ζεται από τα παρακάτω αναφερό-

μενα αίτια:

  Μούδιασμα - πόνος στα 2 τε-

λευταία δάκτυλα (παράμεσος 

/ μικρός δάχτυλος) ή και στον 

αντίστοιχο αντίχειρα. 

  Αδυναμία στην κάμψη των 2 τε-

λευταίων δακτύλων. 

  Μερική αδυναμία στην κάμψη 

του καρπού. 

  Αδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις, 

π.χ., στο γράψιμο με το μολύβι. 

 Ατροφία του θέναρος.

  Απαγωγή μικρού δαχτύλου (ση-

μείο Wartenberg). 

Ενδεικτικό της άρτιας λειτουργί-

ας του ωλένιου νεύρου (αισθητικό-

τητα και κινητικότητα ΑΤΑ ΚΤΑ) εί-

ναι ο νευροφυσιολογικός έλεγχος 

των άνω άκρων (ηλεκτρομυογρά-

φημα / ηλεκτρονευρογράφημα).

Οι επίμονες ή υποτροπιάζουσες 

χρόνιες περιπτώσεις ασθενών 

αντιμετωπίζονται χειρουργικά με 

τις εξής μεθόδους: 

  Χειρουργική αποσυμπίεση του 

ωλένιου νεύρου «επιτόπου» («In 

Situ» νευρόλυση με διάνοιξη της 

οροφής του ωλένιου tunnel). 

  Πρόσθια υποδόρια μεταφορά 

του ωλένιου νεύρου ή πρόσθια 

μεταφορά του ωλένιου νεύρου 

κάτω από μυϊκές μάζες. 

  Χειρουργική οστεοτομία της πα-

ρατροχίλιας απόφυσης. 

Η πιο απλή χειρουργική επέμβα-

ση είναι η «in situ» αποσυμπίεση 

του ωλένιου νεύρου, που έχει το 

πλεονέκτημα να αφήνει το κύ-

ριο στέλεχος του νεύρου, τους 

κλάδους και την αγγείωσή του 

άθικτα, ενώ ανακουφίζεται από 

τα στοιχεία που το πιέζουν στην 

κυρτή επιφάνεια του αγκώνα όταν 

βρίσκεται σε κάμψη. Αυτή η απο-

συμπίεση μπορεί να είναι αρκετή 

για ασθενείς με πρώιμα και ήπια 

ενοχλήματα.
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Γράφουν οι:

φάκελοs υγεία

Ρήγας Σαντάς

Ορθοπαιδικός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Ιωάννης Σιάσιος

Ορθοπαιδικός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Παναγιώτης Κουμής

Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

T
α κατάγματα του ισχίου 

αποτελούν τα συχνότερα 

κατάγματα μαζί με αυτά 

του καρπού που συναντιούνται σε 

ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Εί-

ναι ιδιαίτερα σημαντικά, γιατί, αν 

αφεθούν χωρίς θεραπεία, συνο-

δεύονται από αυξημένα ποσοστά 

θνητότητας. Φαίνεται ότι οι γυναί-

κες πάσχουν συχνότερα από τους 

άνδρες από κατάγματα του ισχίου. 

Μάλιστα υπολογίζεται ότι το 15% 

του γυναικείου πληθυσμού θα 

εμφανίσει κάταγμα ισχίου κάποια 

στιγμή στη ζωή της.

Υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσι-

κοί παράγοντες για την εμφάνιση 

αυτών των καταγμάτων, όπως η 

οστεοπόρωση, η λήψη κάποιων 

φαρμάκων, το αλκοόλ, οι καρκινι-

κές μεταστάσεις στην περιοχή του 

ισχίου, μεταβολικά νοσήματα των 

οστών κ.ά.

Ταυτόχρονα, οι ηλικιωμένοι 

ασθενείς είναι περισσότερο επιρ-

ρεπείς σε αυτά τα κατάγματα και 

λόγω της μυϊκής ατροφίας, της 

μειωμένης ισορροπίας και αντα-

νακλαστικών, που τους καθιστούν 

ευάλωτους σε πτώσεις.

Η πιο συνηθισμένη αιτία εμφά-

νισης κατάγματος του ισχίου είναι 

οι πτώσεις εξ’ ιδίου ύψους, λόγω 

απώλειας ισορροπίας, ζάλης ή 

ατυχήματος. Σπανιότερα μπορεί να 

εμφανιστούν και με μικρότερη βία, 

εφόσον υπάρχει κάποια παθολογία 

στην περιοχή του ισχίου, οπότε αυτά 

λέγονται παθολογικά κατάγματα.
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Κλινικά, ο ασθενής με κάταγ-

μα στο ισχίο παρουσιάζει έντονο 

πόνο στην περιοχή, αδυνατεί να 

φορτίσει το σκέλος που πάσχει, 

το οποίο πολλές φορές έχει χα-

ρακτηριστική εικόνα (βράχυνση, 

έξω στροφή) που καθιστά τη διά-

γνωση εύκολη.

Απεικονιστικά, η διάγνωση γίνε-

ται με τις απλές ακτινογραφίες και 

σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να 

είναι χρήσιμη και η αξονική τομο-

γραφία.

Τα κατάγματα του ισχίου τα-

ξινομούνται σε ενδαρθρικά και 

εξωαρθρικά. Τα ενδαρθρικά κα-

τάγματα αφορούν τα κατάγματα 

της κεφαλής του μηριαίου, καθώς 

και τα κατάγματα του αυχένα του 

μηριαίου οστού (υποκεφαλικά, 

βασεοαυχενικά, διαυχενικά). Τα 

εξωαρθρικά κατάγματα εμφα-

νίζονται στην περιοχή του τρο-

χαντήρα και διακρίνονται στα 

διατροχαντήρια, στα περιτροχα-

ντήρια και τα υποτροχαντήρια.

Αντιμετώπιση

Η αντιμετώπισή τους γίνεται κατά 

κανόνα χειρουργικά. Η συντηρη-

τική αντιμετώπισή τους συνοδεύ-

εται από υψηλά ποσοστά θνη-

σιμότητας, λόγω επιπλοκών του 

παρατεταμένου κλινοστατισμού, 

που στις μεγαλύτερες ηλικίες εί-

ναι καταδικαστικός.

 Τα κατάγματα αυτά θα πρέπει 

να χειρουργούνται το συντομότε-

ρο δυνατό, εφόσον το επιτρέπουν 

οι γενικότερες συνθήκες υγείας 

του ασθενούς.

 Οι σύγχρονες τεχνικές που 

εφαρμόζονται από την ορθοπαι-

δική μας ομάδα στη Βιοκλινική 

Θεσσαλονίκης καθιστά πλέον τη 

χειρουργική αντιμετώπιση των 

καταγμάτων αυτών ασφαλή και 

αποτελεσματική, με άμεση μετεγ-

χειρητική κινητοποίηση των ασθε-

νών και γρήγορη αποκατάσταση.

Η εξειδικευμένη και πιστοποιη-

μένη ομάδα των χειρουργών ορ-

θοπαιδικών Ρήγα Σαντά, Ιωάννη 

Σιάσιου και Παναγιώτη Κουμή, 

σε απόλυτη συνεργασία με τον 

Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, είναι πάντα 

έτοιμη να προσφέρει τη μοναδική 

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης επί 

24ώρου βάσεως άμεση αντιμε-

τώπιση του καταγματία των υπο-

κεφαλικών καταγμάτων με AMIS 

technique, αλλά και των διατροχα-

ντηρίων καταγμάτων με ενδομυε-

λικούς ήλους μέσα από ελάχιστης 

επεμβατικότητας τεχνικές.

15%

Η πιο συνηθισμένη αιτία 
εμφάνισης κατάγματος 
του ισχίου είναι οι πτώσεις 

Tο 15% του γυναικείου 
πληθυσμού θα εμφανίσει 
κάταγμα ισχίου κάποια 
στιγμή στη ζωή της
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Γράφει ο:

οσφυαλγία

φάκελοs υγεία

Γεώργιος Χ. Σταματόπουλος

Νευροχειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Τι είναι η οξεία οσφυαλγία; 
Η οξεία οσφυαλγία είναι ο πόνος 

στη μέση με διάρκεια μέχρι 6 εβδο-

μάδες. Η έντασή της κυμαίνεται 

από ήπια μέχρι σοβαρή. Ορισμένες 

φορές μπορεί να κατέρχεται μέχρι 

την περιοχή των γλουτών ή ακόμη 

και στους μηρούς. Η αιτία μπορεί 

να είναι μια έντονη δραστηριότητα 

(π.χ., μετακόμιση, γενική καθαριό-

τητα) ή τοπικός τραυματισμός, συ-

νήθως όμως δεν μπορεί να βρεθεί 

μια προφανής αιτία. Επίσης, μπορεί 

να εμφανιστεί εντελώς ξαφνικά ή 

σταδιακά.

Υπολογίζεται ότι το 80% των αν-

θρώπων θα βιώσει στη ζωή του 

τουλάχιστον ένα επεισόδιο οξείας 

οσφυαλγίας, ενώ σε κάθε δεδομέ-

νη στιγμή περίπου το 15% του πλη-

θυσμού πάσχει από οσφυαλγία. 

Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν 

ότι είναι κομμάτι της ανθρώπινης 

υπόστασης.

Τι προκαλεί την οξεία 
οσφυαλγία;
Η ακριβής αιτιολογία της οξείας 

οσφυαλγίας είναι συνήθως δύ-

σκολο να προσδιοριστεί. Υπάρ-

χουν πολλοί παράγοντες που προ-

καλούν πόνο: Οι μύες, οι μαλακοί 

συνδετικοί ιστοί, οι σύνδεσμοι, οι 

αρθρώσεις με τις κάψουλες και 

τον αρθρικό χόνδρο και τα αγγεία. 

Επίσης, μικρές διατομές (annular 

tears) στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, 

που βρίσκεται ανάμεσα στα οστά, 

μπορεί να προκαλέσουν πολύ ισχυ-

ρό πόνο. Ακόμη και αν η βλάβη 

στους παραπάνω ιστούς είναι πολύ 

μικρή, η αίσθηση του πόνου μπορεί 

να είναι πολύ δυνατή.

Όποια και αν είναι η αρχική αιτία, 

μια αλληλουχία γεγονότων συμ-

βαίνει που οδηγεί στο αίσθημα της 

οσφυαλγίας. Εκκρίνονται χημικές 

ουσίες, που αφενός ερεθίζουν τις 

νευρικές ίνες πόνου της περιοχής 

που μεταφέρουν το αίσθημα πό-

νου στον εγκέφαλο και αφετέρου 

προκαλούν φλεγμονή και οίδημα 

(πρήξιμο) της περιοχής, που, επί-

σης, συμβάλλει στον πόνο. Αυτή 

η φλεγμονή μπορεί να διαρκέσει 

μέρες ή και εβδομάδες.

Σχεδόν πάντοτε συνυπάρχει μυϊ-

κός σπασμός, που οδηγεί το σώμα 

να γέρνει προς τη μια πλευρά. Τέ-

λος, η ροή αίματος στην περιοχή εί-

ναι επίσης διαταραγμένη, με αποτέ-

λεσμα να μην πηγαίνουν θρεπτικές 

ουσίες και οξυγόνο και να μην απο-

μακρύνονται οι βλαβερές ουσίες.

Πόσο διαρκεί η οσφυαλγία;
Τα καλά νέα είναι ότι ακόμη και αν 

δεν βρεθεί αιτιολογία, ο οξύς πόνος 

συνήθως υποχωρεί αυτόματα και 

οι ερεθισμένοι ιστοί επουλώνονται. 

Περίπου το 50% των επεισοδίων 

υποχωρεί σε δύο εβδομάδες και το 

80% στις έξι εβδομάδες. Δυστυχώς, 

δεν μπορεί να γίνει κάποια πρόβλε-

ψη για το πόσο θα κρατήσει. Πολύ 

δυνατές οσφυαλγίες μπορεί να υπο-

χωρήσουν σε λίγες μέρες και αντί-

στροφα ήπια ή μέτρια συμπτώματα 

μπορεί να κρατήσουν για εβδομά-

δες. Παρ’ όλα αυτά, έως και το 30% 

θα έχει και άλλα επεισόδια στο μέλ-

λον ή θα αναπτύξει μόνιμο πόνο. 

Είναι επικίνδυνη η οξεία 
οσφυαλγία;
Στις περισσότερες περιπτώσεις 

είναι ακίνδυνη. Υπάρχουν όμως 

Οξεία
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σπανιότερες περιπτώσεις που μπο-

ρεί να κρύβεται κάτι σοβαρότερο, 

όπως λοίμωξη, κάταγμα ή κακοή-

θεια. Αυτό είναι πιο συνηθισμένο 

σε ασθενείς >50 με πρώτο επεισό-

διο οσφυαλγίας, με ιστορικό κακο-

ήθειας, πόνο κατά την ξεκούραση, 

νυχτερινό πόνο, τραύμα της περιο-

χής με συνοδό πυρετό, με ιστορικό 

σακχαρώδους διαβήτη, κατανάλω-

σης αλκοόλ ή ναρκωτικών, ανοσο-

καταστολή, μακροχρόνια χρήση 

κορτιζόνης ή οστεοπόρωση.

Πόνος που επεκτείνεται στα πό-

δια (ισχιαλγία), μυϊκή αδυναμία 

(δυσκολία βάδισης στις μύτες ή 

πτέρνες) ή διαταραχές της λει-

τουργίας του εντέρου και κυρίως 

του ουροποιητικού χρήζουν άμε-

σης ιατρικής εκτίμησης. Τέλος, για 

όλες τις περιπτώσεις που ο πόνος 

διαρκεί πάνω από 6 εβδομάδες 

επιβάλλεται η ιατρική εξέταση.

Πώς θεραπεύεται;
Η καλύτερη οδηγία είναι να παρα-

μένετε όσο ενεργοί μπορείτε να 

αντέξετε. Υπάρχει η φυσική τάση 

για περιορισμό της δραστηριό-
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 Υπολογίζεται ότι το 

80%  
των ανθρώπων θα 
βιώσει στη ζωή του 
τουλάχιστον ένα 
επεισόδιο οξείας 
οσφυαλγίας, ενώ  
σε κάθε δεδομένη 
στιγμή περίπου το 

15%  
του πληθυσμού πάσχει 

από οσφυαλγία

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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τητας και κατάκλιση, κάτι που επι-

κρατούσε και στον ιατρικό κόσμο 

μερικές δεκαετίες πριν. Η φυσική 

δραστηριότητα όμως βοηθάει την 

αιμάτωση της πάσχουσας περιοχής 

με οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία, 

αναστέλλει τη φλεγμονή και βελτι-

ώνει το μυϊκό σπασμό. Η καθημερι-

νή άσκηση, όπως το περπάτημα και 

ιδανικά το κολύμπι σε πιο χαλαρό 

ρυθμό, είναι εφικτή για κάθε ασθε-

νή και μετά το τέλος τα συμπτώματα 

είναι πολύ βελτιωμένα. Είναι γνω-

στό ότι κατά τη διάρκεια της άσκη-

σης εκκρίνονται φυσικά παυσίπονα 

από το σώμα μας (ενδορφίνες).

Πιο έντονες δραστηριότητες, 

όπως άρση βαρών και αθλήματα 

επαφής, καλό είναι να αποφευ-

χθούν στην οξεία φάση. Διατατικές 

ασκήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι 

του σημείου που ο πόνος αυξάνει. 

Τοπική εφαρμογή κρύων ή θερμών 

επιθεμάτων ανακουφίζει προσωρι-

νά, αλλά δεν επηρεάζει τη μακρο-

πρόθεσμη βελτίωση.

Φαρμακευτική αγωγή: Η παρα-

κεταμόλη και τα μη στεροειδή αντι-

φλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) 

προσφέρουν ανακούφιση από τον 

πόνο. Επιπλέον, τα ΜΣΑΦ έχουν και 

αντιφλεγμονώδη δράση, αναστέλ-

λοντας τη διαδικασία που περιγρά-

φτηκε προηγουμένως. Θα πρέπει 

να συνταγογραφούνται από τον 

γιατρό σας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

το ατομικό ιστορικό σας και τις πι-

θανές παρενέργειές τους. Τα μυ-

οχαλαρωτικά, παρά την ονομασία 

τους, δεν χαλαρώνουν τους μυς, 

αλλά ασκούν κεντρική δράση και 

προκαλούν γενικότερη χαλάρωση, 

σωματική και συναισθηματική, βελ-

τιώνοντας και τον ύπνο.

Τα ναρκωτικά, όπως η κωδεΐνη, 

προσφέρουν ισχυρή ανακούφιση, 

αλλά εξαιτίας των πολλών παρενερ-

γειών και του κίνδυνου εθισμού πρέ-

πει να χορηγούνται μόνο με ιατρική 

συνταγή και για σύντομο διάστημα. 

Άλλες θεραπείες: Υπέρηχοι, ηλε-

κτροδιέγερση, έλξεις, κινητοποίη-

ση, χειροπρακτική και βελονισμός 

μπορούν να προσφέρουν ανακού-

φιση, αν και δεν έχει αποδειχτεί το 

όφελός τους μακροπρόθεσμα.

Αν ο πόνος είναι ισχυρός και η 

συμμετοχή σε δραστηριότητες δύ-

σκολη, είναι χρήσιμη η συμβολή 

του φυσικοθεραπευτή στην εκπαί-

δευση και συμβουλευτική για την 

αποκατάσταση της κίνησης, την 

επάνοδο σε δραστηριότητες, την 

πρόληψη επιδείνωσης και την εκ-

παίδευση σωστής στάσης την ημέ-

ρα και στον ύπνο.

Εγχύσεις στεροειδών: Δεν θεω-

ρούνται ενδεικνυόμενη θεραπεία 

στην οξεία, μη επιπλεγμένη οσφυ-

αλγία.

Συμπερασματικά
Η οξεία οσφυαλγία είναι στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις μια καλο-

ήθης κατάσταση που θεραπεύεται 

από μόνη της.

Στις περιπτώσεις όμως που τα συ-

μπτώματα είναι έντονα και δεν υπο-

χωρούν έπειτα από 6 εβδομάδες, 

σε περιπτώσεις πολλαπλών διαδο-

χικών επεισοδίων και στις περιπτώ-

σεις που υπάρχει υπόνοια για κάτι 

σοβαρότερο, όπως προαναφέρθη-

κε, ενδείκνυται η ιατρική εξέταση 

από ειδικό νευροχειρουργό. Έπειτα 

από λεπτομερές ιστορικό, απεικο-

νιστικό έλεγχο και κλινική εξέταση, 

και αφού αποκλειστούν σοβαρότε-

ρες αιτίες ή χειρουργική ένδειξη, ο 

στόχος είναι με φυσικοθεραπεία και 

φυσική άσκηση ο ασθενής να επι-

στρέψει στην καθημερινότητα και να 

ενισχύσει όσο γίνεται τους μυς του 

κορμού (κοιλιακούς - ραχιαίους).

Η χειρουργική επέμβαση, τέ-

λος, είναι περιορισμένη σε μια 

μικρή μειοψηφία που είτε έχει κά-

ποιο υπόβαθρο που προκαλεί την 

οσφυαλγία (μεταστατική νόσος, 

όγκος, δισκίτιδα, οστεοπόρωση, 

κάταγμα κ.λπ.) είτε λόγω δομικού 

προβλήματος επιβάλλεται η στα-

θεροποίηση της σπονδυλικής στή-

λης, όπως στη σπονδυλολίσθηση 

και τη σπονδυλόλυση.

Αν ο πόνος είναι ισχυρός και η συμμετοχή  
σε δραστηριότητες δύσκολη, είναι χρήσιμη  

η συμβολή του φυσικοθεραπευτή στην εκπαίδευση 
και συμβουλευτική για την αποκατάσταση  

της κίνησης, την επάνοδο σε δραστηριότητες,  
την πρόληψη επιδείνωσης και την εκπαίδευση 

σωστής στάσης την ημέρα και στον ύπνο
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H
κήλη είναι μια συνηθισμένη 

κατάσταση που δημιουργεί-

ται σε ανθρώπους κάθε ηλι-

κίας και των δύο φύλων όταν ένα 

εσωτερικό όργανο (συνήθως τμήμα 

του εντέρου) προβάλλει από κάποιο 

ασθενές σημείο του κοιλιακού τοι-

χώματος.

Πιο σπάνια, η κήλη μπορεί να πε-

ριέχει και άλλα όργανα (σκωληκο-

ειδής απόφυση, ουροδόχο κύστη, 

ακόμα και ωοθήκη), ανάλογα με 

το σημείο της κοιλιακής χώρας στο 

οποίο βρίσκεται.

H εμφάνισή της συνοδεύεται κά-

ποιες φορές από πόνο ή από ενό-

χληση. Η βαριά χειρωνακτική εργα-

σία, καθώς και τα βάρη που μπορεί 

να σηκώνει κάποιος στη δουλειά ή 

στο σπίτι θεωρούνταν μέχρι πρό-

σφατα οι βασικοί υπαίτιοι.  Η προβο-

λή προς τα έξω των ενδοκοιλιακών 

οργάνων οφείλεται στην αυξημένη 

ενδοκοιλιακή πίεση που υπάρχει 

κατά την καθημερινή δραστηριότητα 

του σώματος που προκαλείται από:

 αναπνοή

 βήχα

 άρση βάρους

 βαριά χειρωνακτική εργασία,

αλλά και άλλους παράγοντες, όπως:

 Η συγγενής προδιάθεση (πολ-

λές φορές κατά τη γέννηση).

 Η διαταραχή στην ισορροπία 

σύνθεσης - αποδόμησης του κολλα-

γόνου (προχωρημένη ηλικία, υποσι-

τισμός ή κακή διατροφή). 

 Τα τραύματα ή και οι εγχειρητι-

κές τομές (λόγω της εξασθένησης 

που προκαλούν στα τοιχώματα κατά 

μήκος των ουλών και της διαταρα-

χής της νευρώσεως σε γειτονική με 

το τραύμα περιοχή). 

Τα ιδιαίτερα ευάλωτα σημεία στο 

σώμα είναι κυρίως:

 η βουβωνική χώρα (στον άνδρα 

κυρίως),

 ο ομφαλός και ο μηριαίος δακτύ-

λιος (στις γυναίκες κυρίως),

 αλλά και οιαδήποτε μετεγχειρη-

τική ουλή.

Οι ειδικοί όμως έχουν πλέον κα-

ταλήξει στο συμπέρασμα ότι η εμ-

φάνιση κήλης έχει σχέση και με τη 

σωματική κατασκευή του καθενός, 

η οποία μπορεί να ευνοεί τη δημι-

ουργία της. Η κήλη γίνεται εύκολα 

αντιληπτή από τον ασθενή σαν διό-

γκωση, που στην αρχή εύκολα ανα-

τάσσεται. Στις περιπτώσεις που το 

περιεχόμενο της κήλης δεν ανα-

τάσσεται μιλάμε για περισφιγμένη 

κήλη. Έχουμε, λοιπόν, τρεις κατη-

Kήλη
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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φάκελοs υγεία
γορίες κήλης, ανάλογα με την εμ-

φάνισή της.

 

1. Ανατασσόμενη
Αν η κήλη βγαίνει και ξαναμπαίνει 

μέσα, με αποτέλεσμα να νιώθετε 

παροδικές -όχι συνεχείς- ενοχλή-

σεις, σημαίνει ότι το σημείο από το 

οποίο προβάλλει αυτή είναι χαλαρό 

και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος 

εγκλωβισμού της. Αυτό σας δίνει 

τη δυνατότητα να προγραμματίσε-

τε την επέμβαση ακόμα και αρκετό 

καιρό αργότερα, φυσικά με τη σύμ-

φωνη γνώμη του γιατρού σας. 

 

2. Mη ανατασσόμενη
Aν η κήλη προβάλλει συνέχεια 

και δεν μπαίνει μέσα, σημαίνει ότι 

έχει εγκλωβιστεί στο σημείο από 

το οποίο έχει βγει, με συνέπεια να 

είναι πιο ενοχλητική και να προκα-

λεί πόνο. Στην περίπτωση αυτή, η 

επέμβαση θα πρέπει να γίνει άμεσα 

(μέσα στις επόμενες μέρες από τη 

στιγμή που θα διαγνωστεί), ώστε να 

προληφθεί η περίσφιξη. 

 

3. Περιεσφιγμένη
Όταν η μη ανατασσόμενη κήλη 

προβάλλει έντονα προς τα έξω, 

έχει σφηνώσει, δεν μετακινείται 

καθόλου και νιώθετε έντονο πόνο, 

υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να 

νεκρωθεί το όργανο που περιέχεται 

στην κήλη, αφού η πίεση δεν επιτρέ-

πει την αιμάτωσή του.

Είναι η μόνη περίπτωση επέμ-

βασης κήλης που έχει την ένδειξη 

του επείγοντος περιστατικού (πρέ-

πει να γίνει μέσα σε μερικές ώρες 

από τη στιγμή που ο πόνος αρχίσει 

να γίνεται ιδιαίτερα έντονος).

Mια ανατασσόμενη κήλη μπορεί 

να γίνει μη ανατασσόμενη ή ακόμα 

και περιεσφιγμένη, αν για οποιον-

δήποτε λόγο επιβαρυνθεί η συγκε-

κριμένη περιοχή.

H αύξηση του πόνου και των ενο-

χλήσεων θα πρέπει να σας οδη-

γήσει εκ νέου στον γιατρό σας και 

να επισπεύσετε την επέμβαση, αν 

αυτό κριθεί απαραίτητο. Οι συνή-

θεις περιοχές, στις οποίες εμφανί-

ζονται κήλες, είναι στους βουβώνες 

(βουβωνοκήλη), στον ομφαλό (ομ-

φαλοκήλη) και στην περιοχή προη-

γούμενης χειρουργικής επέμβασης 

(μετεγχειρητική κοιλιοκήλη). 

Κατά σειρά συχνότητας έχουμε:

 Βουβωνοκήλη 

 Μηροκήλη 

 Ομφαλοκήλη

 Επιγαστρική κήλη 

 Κοιλιοκήλη 

 Μετεγχειρητική κήλη 

 Κιρσοκήλη 

Σπανιότερα είδη κήλης είναι: 

 Οσφυοκήλη

 Κήλη θυρεοειδούς τρήματος 

 Κήλη Richter

 Κήλη του Littre

 Κήλη του Spiegel

 Κήλη του ισχιακού τρήματος 

 Κήλη του Velpeau 

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι μια 

κήλη από τη στιγμή που θα διαγνω-

στεί από τον γιατρό σας πρέπει πά-

ντα να διορθώνεται. Δεν υπάρχει 

καμία πιθανότητα να φτιάξει από 

μόνη της, ακόμα και αν κάποιες φο-

ρές σας φαίνεται ότι υποχωρεί.

Aν είναι πολύ αρχικό το στάδιο, 

μπορεί ο γιατρός να σας συστήσει 

απλή παρακολούθηση, πάντως σε 

καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να 

αγνοηθεί.  Η επέμβαση μπορεί να 

προγραμματιστεί ακόμα και για κά-

ποιους μήνες αργότερα, αφού μια 

κήλη σπάνια έχει τον χαρακτήρα 

του επείγοντος περιστατικού.
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Συμπτώματα 
Τα συμπτώματα είναι κυρίως πόνος, 

καυσαλγία στην αρχή της δημιουρ-

γίας της κήλης και ακολουθεί από 

την αιφνίδια παρουσία ενός «μα-

λακού» όγκου στο σημείο εκείνο 

που μεταβάλλεται με την κίνηση, 

την κατάκλιση, τον βήχα κ.λπ. ή και 

ενίοτε επανεισάγεται στο σώμα 

(ανατάσσεται). Η φυσική εξέλιξη 

της κήλης είναι η σταδιακή αύξηση 

του μεγέθους της, αποτέλεσμα της 

αύξησης του μυϊκού ανοίγματος, με 

επακόλουθη μεγαλύτερη προβο-

λή προς τα έξω του ενδοκοιλιακού 

σπλάχνου. 

 

Επιπλοκές 
Η επιπλοκή μιας κήλης είναι η πε-

ρίσφιξη αυτής, η οποία συμβαίνει 

όταν το μυϊκό άνοιγμα εγκλωβίσει 

και στραγγαλίσει το προς τα έξω 

προβάλλον σπλάχνο, με επακό-

λουθη απόφραξη αυτού. Τις περισ-

σότερες φορές η απόφραξη περι-

λαμβάνει έντερο, πράγμα το οποίο 

δημιουργεί αποφρακτικό ειλεό, με 

συμπτωματολογία εμετούς, μεγά-

λο κοιλιακό πόνο, διάταση κοιλιάς 

κ.λπ. Η επιπλοκή αυτή, αν δεν αντι-

μετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε 

λίγες ώρες σε παράλληλη ισχαιμία 

του οργάνου με νέκρωση αυτού, με 

επακόλουθο να τεθεί σε κίνδυνο 

και η ζωή του ασθενούς. 

 

Θεραπεία
O βασικός τρόπος αντιμετώπισης 

της κήλης, από τη στιγμή που θα δι-

αγνωστεί, είναι η επέμβαση, αφού 

δεν υπάρχει φαρμακευτικός ή άλ-

λος τρόπος. H επέμβαση δεν έχει 

σκοπό να αφαιρεθεί η κήλη, αλλά 

να αναταχθεί, να ξαναμπεί, δηλα-

δή, στη θέση του το όργανο που 

προβάλλει.

Oι τρεις μέθοδοι που είναι οι πλέ-

ον διαδεδομένες για τη διόρθωση 

της κήλης είναι:

1. Κλασική χειρουργική επέμ-

βαση: Γίνεται μια μικρή τομή και ο 

χειρουργός ανατάσσει την κήλη και 

συρράπτει το ασθενές σημείο.

Η παραμονή στο νοσοκομείο εί-

ναι για 2-3 μέρες. Συνίσταται απο-

φυγή της κούρασης για τουλάχι-

στον 3 μήνες μετά την επέμβαση, 

ενώ ο πόνος αντιμετωπίζεται με 

παυσίπονα. Η μέθοδος αυτή τεί-

νει να εγκαταλειφθεί τα τελευταία 

χρόνια, μετά την ευρεία χρήση των 

συνθετικών πλεγμάτων.

2. Τοποθέτηση συνθετικού 

πλέγματος: Αποτελεί σήμερα την 

πιο διαδεδομένη μέθοδο. Η δι-

αδικασία είναι ίδια με την προη-

γούμενη. Η διαφορά είναι ότι στο 

σημείο από το οποίο προβάλλει η 

κήλη τοποθετείται ένα ειδικό συν-

θετικό πλέγμα, που έχει σκοπό την 

ενίσχυση της ασθενούς περιοχής. 

Το πλέγμα αυτό, εκτός του ότι εί-

ναι πολύ ανθεκτικό, θα χρησιμεύ-

σει σαν ιστός πάνω στον οποίο θα 

χτίσει ο οργανισμός μια εσωτερική 

ουλή, ισχυροποιώντας σημαντικά 

το κοιλιακό τοίχωμα.

3. Λαπαροσκόπηση: Πρόκειται 

για νεότερο τρόπο αντιμετώπισης 

της κήλης. Εκτός από τις συνηθι-

σμένες περιπτώσεις, συστήνεται 

ιδιαίτερα σε περιπτώσεις υποτρο-

πής (επανεμφάνισης της κήλης σε 

ήδη εγχειρισμένο σημείο), αλλά 

και όταν εμφανίζεται κήλη και στη 

δεξιά και στην αριστερή βουβωνική 

χώρα. Η λαπαροσκοπική επέμβα-

ση έχει ασύγκριτα πλεονεκτήμα-

τα έναντι όλων των άλλων επεμβά-

σεων, αφού ο ασθενής πηγαίνει στο 

σπίτι του την επομένη της επέμβα-

σης, ο πόνος είναι ελάχιστος και ο 

χρόνος ανάρρωσης συντομότερος.

H κήλη είναι μια 
συνηθισμένη  

κατάσταση που 
δημιουργείται  
σε ανθρώπους  
κάθε ηλικίας  

και των δύο φύλων  
όταν ένα 

εσωτερικό όργανο 
(συνήθως τμήμα 

 του εντέρου)  
προβάλλει από κάποιο 

ασθενές σημείο  
του κοιλιακού 
τοιχώματος

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Λ
ιθίαση ουροποιητικού εί-

ναι η δημιουργία λίθου ή 

λίθων μέσα στην αποχε-

τευτική μοίρα του ουροποιητικού 

συστήματος. Ανάλογα, λοιπόν, με 

την εντόπιση, έχουμε λιθίαση των 

νεφρών (νεφρολιθίαση), λιθίαση 

των ουρητήρων (των σωλήνων που 

μεταφέρουν τα ούρα από τα νεφρά 

στην ουροδόχο κύστη), λιθίαση της 

ουροδόχου κύστης και, τέλος, λιθί-

αση της ουρήθρας (του σωλήνα 

που βγάζει τα ούρα από την κύστη 

προς τα έξω).

Είναι η τρίτη κατά σειρά συχνό-

τητας πάθηση του ουροποιητικού 

στον άνθρωπο, μετά τις ουρολοι-

μώξεις και τις παθήσεις του προ-

στάτη.

Συμπτώματα λιθίασης
Η λιθίαση του ουροποιητικού εμφα-

νίζεται κλινικά σαν οξύς πόνος, ο 

γνωστός μας κολικός, δηλαδή πό-

νος στην οσφυϊκή χώρα με αντανά-

κλαση στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα 

και στα έξω γεννητικά όργανα. Ο 

ασθενής που πονά κινείται χαρα-

κτηριστικά συνεχώς, μη μπορώντας 

να βρει ανακούφιση σε καμία θέση.

Γενικά ένας ασθενής με πέτρα 

στο ουροποιητικό μπορεί να εμφα-

νίσει τα ακόλουθα συμπτώματα:

  Πόνο στην πλάτη και στα πλά-

για της κοιλιάς που επεκτείνεται 

μπροστά και χαμηλά στις βου-

βωνικές χώρες και τα γεννητικά 

όργανα και έρχεται κατά κύματα 

 Ναυτία, έμετο

 Τσούξιμο στην ούρηση

 Αιματουρία

 Συχνουρία

  Πυρετό με ρίγος, αν συνυπάρχει 

ουρολοίμωξη

Είδη ουρολίθων 
Ανάλογα με τη χημική τους σύστα-

ση, διακρίνουμε τους ουρόλιθους 

στα παρακάτω είδη, με τη συχνότη-

τα που τους συναντάμε: 

 Οι λίθοι από ασβέστιο είναι οι πιο 

συχνοί. Εμφανίζονται σε μεγαλύ-

τερη συχνότητα σε άνδρες ηλικίας 

20-30 ετών. Το ασβέστιο ενώνεται 

με άλλες ουσίες, όπως τα οξαλικά 

οξέα και ο φώσφορος, και σχημα-

τίζει τελικά την πέτρα.

 Οι λίθοι κυστίνης σχηματίζονται σε 
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H τρίτη κατά σειρά συχνότητας πάθηση  
του ουροποιητικού στον άνθρωπο,  
μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του προστάτη

ουροποιητικού
Λιθίαση
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άτομα που πάσχουν από κυστινουρία. 

Αυτή είναι μια κληρονομική νόσος 

που προσβάλλει και τα δύο φύλα.

 Οι λίθοι από στρουβίτη σχηματί-

ζονται συνήθως σε γυναίκες που 

πάσχουν από λοίμωξη του ουρο-

ποιητικού συστήματος. Οι λίθοι αυ-

τοί μπορεί να γίνουν πολύ μεγάλοι 

σε μέγεθος.

 Οι λίθοι από ουρικό οξύ είναι πιο 

συχνοί στους άνδρες παρά στις 

γυναίκες. Ο κίνδυνος εμφάνισής 

τους αυξάνεται σε ασθενείς που 

υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία.

 Πιο σπάνιες μορφές λίθων σχη-

ματίζονται σε ασθενείς που παίρ-

νουν φάρμακα, όπως ακυκλοβίρη, 

ινδιναβίρη και τριαμτερένη.

 Διάγνωση της λιθίασης
  Κλινική εξέταση και απεικονιστι-

κός έλεγχος 

 Υπερηχογραφικός έλεγχος 

  Αξονική τομογραφία οπισθοπε-

ριτοναίου - κάτω κοιλίας χωρίς 

σκιαγραφικές ουσίες 

 Ενδοφλέβια πυελογραφία 

  Ακτινογραφία νεφρών/ουροδό-

χου κύστης 

 
Πώς αφαιρούνται οι λίθοι;
Η αφαίρεση του λίθου εξαρτάται 

από το μέγεθος και τη θέση του 

στο ουροποιητικό σύστημα. Εφό-

σον τα επεισόδια κολικού ελέγχο-

νται με τη φαρμακευτική αγωγή και 

για λίθους μικρότερους του ενός 

εκατοστού (<1 cm), σε ένα ποσο-

στό που φτάνει το 70% ο λίθος θα 

αποβληθεί αυτόματα σε διάστημα 

4-6 βδομάδων αναμονής. Στις υπό-

λοιπες περιπτώσεις, θα χρειαστεί 

επεμβατική θεραπεία, με σκοπό τη 

θραύση και την απομάκρυνση του 

λίθου. Στις επεμβατικές μεθόδους 

περιλαμβάνονται:

 Εξωσωματική λιθοτριψία με 

κύματα κρούσης (ESWL): Πραγ-

ματοποιείται θραύση του λίθου 

με κρουστικά κύματα. Γίνεται συ-

νήθως πολύ καλά ανεκτή από τον 

ασθενή και μπορεί να είναι αποτε-

λεσματική σε ποσοστό που φτάνει 

το 90%. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν 

λίθοι που δεν μπορούν να σπάσουν 

με την εξωσωματική λιθοθρυψία.

 Ουρητηροσκόπηση και ενδοσω-

ματική λιθοτριψία: Χρησιμοποιείται 

για λίθους που βρίσκονται στον ου-

ρητήρα. Το ουρητηροσκόπιο, μέσω 

της ουρήθρας και της κύστης, ει-

σέρχεται στον ουρητήρα μέχρι τον 

λίθο, όπου ειδικοί λιθοτρίπτες σπά-

ζουν τον λίθο και αφαιρούνται τα 

θραύσματά του. Οι πιο σύγχρονοι 

λιθοθρύπτες είναι οι λέιζερ λιθο-

τρίπτες.

 Διαδερμική λιθοτριψία: Χρησι-

μοποιείται για μεγάλους λίθους 

του νεφρού ή λίθους του νεφρού 

που δεν σπάνε με την εξωσωμα-

τική λιθοθρυψία. Μέσω μιας οπής, 

που γίνεται από το δέρμα μέχρι το 

νεφρό, εισάγεται το νεφροσκόπιο, 

ανευρίσκεται ο λίθος και σπάζει με 

ειδικούς λιθοτρίπτες, συνήθως υπε-

ρηχογραφικούς ή βαλλιστικούς.

 Ανοικτή χειρουργική επέμβα-

ση: Έχει περιοριστεί σήμερα και 

φυλάσσεται μόνο για επιλεγμένες 

περιπτώσεις.
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Ιοκάστη Κουτσαμπασοπούλου

Ακτινοδιαγνώστης– Επεμβατική Aκτινολόγος, 
Επιστημονική Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Ε
ίναι ένα κομμάτι της επεμ-

βατικής ακτινολογίας που, 

εκτός από τη διάγνωση, βο-

ηθά στη θεραπεία διάφορων πα-

θήσεων. Στις περισσότερες των 

περιπτώσεων χρησιμοποιούνται 

ειδικά εργαλεία και υπό απεικο-

νιστική παρακολούθηση, ενώ συ-

νήθως γίνεται προώθηση ειδικών 

καθετήρων ή βελονών στα όργα-

να-στόχους. Πολλές περιπτώσεις 

που παλαιότερα απαιτούσαν χει-

ρουργική παρέμβαση μπορούν 

να αντιμετωπιστούν με ελάχιστα 

επεμβατική μέθοδο, χωρίς ανοι-

κτή χειρουργική επέμβαση. Οι 

επεμβατικές ακτινολογικές θερα-

πείες προσφέρουν μικρότερο ρί-

σκο, λιγότερο πόνο και μικρότερο 

διάστημα ανάρρωσης σε σύγκρι-

ση με τις ανοικτές χειρουργικές 

επεμβάσεις. Οι διαδερμικές βιο-

ψίες είναι ελάχιστα επεμβατικές 

μέθοδοι λήψης υλικού για κυττα-

ρολογική και ιστολογική εξέταση 

από ύποπτες εστιακές αλλοιώσεις 

διάφορων οργάνων:

 Πνεύμονας 

 Ήπαρ

 Πάγκρεας

 Νεφρός

 Ενδοκοιλιακές ή  

μεσοθωρακικές μάζες

 Οστά

Κυρίως γίνεται σε ασθενείς με 

αλλοιώσεις, με άτυπα ακτινολο-

γικά χαρακτηριστικά, προκειμέ-

νου να επιλυθούν τα διάφορα 

διαγνωστικά προβλήματα που 

προκύπτουν τόσο στους ακτινο-

λόγους όσο και τους κλινικούς 

ιατρούς. Συστήνεται από τον κλι-

νικό ιατρό ανάλογα με το είδος 

και το μέγεθος της βλάβης και 

πραγματοποιείται από επεμβατι-

κό ακτινολόγο.

Επίσης,  ε ίναι  χρήσιμη σε 

ασθενείς με εικόνα συμβατή με 

κακοήθεια, οι οποίες πρόκειται 

να λάβουν προεγχειρητική χη-

μειοθεραπεία, προκειμένου να 

αναγνωριστούν τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά που εκφράζει ο 

όγκος και να λάβουν στοχευμέ-

νη χημειοθεραπεία.

Η οστική κυρίως βιοψία χρησι-

μοποιείται για τον χαρακτηρισμό 

οστικών αλλοιώσεων ή για τη 

λήψη υλικού προς καλλιέργεια, 

ώστε να αναδειχθεί το μικρόβιο 

που προκαλεί τη λοίμωξη.
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καθοδηγούμενες  
από αξονικό τομογράφο

Διαδερμικές
βιοψίες



Η απεικονιστική καθοδήγηση 

συμβάλλει στην υψηλή ακρίβεια 

τοποθέτησης της βελόνης βιο-

ψίας, εντός της αλλοίωσης, με 

ασφαλή προσπέλαση. Η χρήση 

ομοαξονικών συστημάτων επι-

τρέπει τη λήψη πολλαπλών ιστο-

λογικών δειγμάτων με μία μόνο 

παρακέντηση. 

Ωστόσο, κάθε όργανο εμφανί-

ζει τη δική του ιδιαιτερότητα όσο 

αναφορά κυρίως τις ενδείξεις 

διενέργειας της βιοψίας.

 

Προετοιμασία
Ο ασθενής πρέπει να έχει δια-

κόψει αντιπηκτικά (Sintrom) ή 

αντιαιμοπεταλιακά (π.χ., Salospir, 

Plavix, Iscover) φάρμακα τα οποία 

λαμβάνει, για κατάλληλη περίοδο 

πριν από την επέμβαση, σε συνεν-

νόηση με τον ιατρό. Την ημέρα της 

εξέταση πρέπει να είναι νηστικός, 

ωστόσο να λάβει κανονικά τα υπό-

λοιπα φάρμακά του με λίγο νερό.

Ο ασθενής προσέρχεται στην 

κλινική, λαμβάνονται εξετάσεις 

αίματος (γενική αίματος και 

χρόνοι πήξης) και τοποθετείται 

φλεβοκαθετήρας. Στη συνέχεια, 

παραμένει στον θάλαμό του μέ-

χρι την ώρα της εξέτασης.

Διαδικασία της διαδερμικής 
βιοψίας 
Η κατευθυνόμενη διαδερμική 

βιοψία πραγματοποιείται στην 

αίθουσα του αξονικού τομογρά-

φου. Αφαιρούνται τα ρούχα στον 

θάλαμο νοσηλείας, όπου και ει-

σάγεται ο ασθενής, και ντύνεται 

με ειδικό μανδύα μιας χρήσης. 
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Οι διαδερμικές 

βιοψίες είναι ελάχιστα 

επεμβατικές  

μέθοδοι λήψης  

υλικού για 

κυτταρολογική  

και ιστολογική 

εξέταση από  

ύποπτες εστιακές 

αλλοιώσεις  

διάφορων οργάνων
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Στη συνέχεια, επιλέγεται από τον 

επεμβατικό ακτινολόγο η θέση 

τοποθέτησης του ασθενούς στο 

κρεβάτι του αξονικού τομογρά-

φου. Παράλληλα με την επιλογή 

της θέσης, ο ασθενής πρέπει να 

είναι σύμφωνος ότι στη συγκε-

κριμένη θέση δεν δυσκολεύεται 

ή δυσφορεί, προκειμένου να συ-

νεργαστεί κατά τη διάρκεια της 

βιοψίας. Αυτό γιατί κατά τη διάρ-

κεια της εξέτασης απαιτείται ακι-

νησία και συνεργασία του ασθε-

νούς στις αναπνοές, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του ιατρού.

Στη συνέχεια, λαμβάνονται ει-

κόνες στον αξονικό τομογράφο 

για τον εντοπισμό της προς εξέ-

τασης αλλοίωσης. Αφού τοπο-

θετηθούν τα σημάδια στο δέρμα, 

γίνεται τοπική αναισθησία και 

σταδιακά προωθείται η βελόνα 

προς τη βλάβη, ελέγχοντας τη 

θέση της με τον αξονικό τομο-

γράφο ανά τακτά διαστήματα. 

Όταν η θέση της βελόνας εντός 

της βλάβης είναι ικανοποιητική, 

λαμβάνονται δείγματα, η βελόνα 

αποσύρεται και ο ασθενής τοπο-

θετείται με το βάρος του προς το 

σημείο που παρακεντήθηκε. 

Μετά την επεμβατική πράξη
Ο ασθενής μετά την επέμβα-

ση παραμένει κλινήρης για συ-

γκεκριμένο χρονικό διάστημα, 

ανάλογα με το σημείο που διε-

νεργήθηκε η βιοψία στη βραχεία 

νοσηλεία. Εφόσον δεν υπάρχουν 

επιπλοκές, μπορεί να σιτιστεί μία 

ώρα μετά το πέρας της επέμ-

βασης. Στη συνέχεια, γίνεται 

επαναληπτικός απεικονιστικός 

έλεγχος για πιθανόν καθυστε-

ρημένες επιπλοκές, λαμβάνεται 

γενική αίματος και εξέρχεται.

Απεικονιστικά 
καθοδηγούμενες 
διαδερμικές παροχετεύσεις
Οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες 

διαδερμικές παροχετεύσεις είναι 

ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές θε-

ραπείας συμπτωματικών υγρικών 

συλλογών διάφορων τύπων και 

αιτιολογιών, όπως μετεγχειρητι-

κές συλλογές κοιλίας, αποστήμα-

τα μαλακών μορίων ή πλευριτικές 

συλλογές-εμπυήματα.

Πώς γίνεται;
Η εξέταση διενεργείται υπό την 

καθοδήγηση αξονικού τομογρά-

φου ή υπερήχων. Ο επεμβατικός 

ακτινολόγος αναισθητοποιεί 

την ανατομική περιοχή ενδια-

φέροντος με τη χρήση τοπικής 

αναισθησίας και παρακεντεί τη 

συλλογή διαδερμικά με λεπτή 

βελόνη. Στη συνέχεια, διαμέσου 

οδηγού σύρματος τοποθετείται 

διαδερμικός καθετήρας τύπου 

pig-tail εντός της συλλογής, ο 

οποίος συνδέεται με εξωτερικό 

σακουλάκι, με σκοπό τη συνεχή 

παροχέτευση.

Μετά την επεμβατική πράξη
Μετά το πέρας της επέμβασης, ο 

ασθενής θα πρέπει να παραμεί-

νει σε θάλαμο της παθολογικής 

ή της χειρουργικής κλινικής για 

24 ώρες. Ο παροχετευτικός κα-

θετήρας αφαιρείται όταν ο κλινι-

κο-απεικονιστικός επανέλεγχος 

επιβεβαιώσει την πλήρη ύφεση 

των συμπτωμάτων και την παρο-

χέτευση της συλλογής.

Διαδερμική τοποθέτηση 
νεφροστομίας υπό  
την καθοδήγηση αξονικού 
τομογράφου 
Η διαδερμική νεφροστομία υπό 

απεικονιστική καθοδήγηση είναι 

μια γρήγορη και αποτελεσματική 

επεμβατική μέθοδος, με ελάχιστη 

νοσηρότητα και θνητότητα, στην 

οποία μπορούν να υποβληθούν 

και βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Εφαρμόζεται σαν εναλλακτική 

μέθοδος της χειρουργικής επέμ-
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βασης ή της διουρηθρικής ουρη-

τηρικής προσπέλασης, τουλάχι-

στον σε ένα πρώτο οξύ στάδιο 

του προβλήματος και μέχρι την 

οριστική απόφαση του τρόπου 

αντιμετώπισης, καθώς και ως η 

πρώτη φάση διάφορων διαδερ-

μικών επεμβατικών χειρισμών 

στο αποχετευτικό συστημάτων 

νεφρών, με σκοπό διαγνωστικό 

ή θεραπευτικό.

Η πλέον συχνή ένδειξη δια-

δερμικής προσπέλασης του πυ-

ελοκαλυκικού του νεφρού είναι 

η έσω ή έξω εκτροπή των ούρων, 

σε περιπτώσεις απόφραξης από 

καλοήθη ή κακοήθη αιτία.

Από τις κυριότερες ενδείξεις 

διαδερμικής εκτροπής των ού-

ρων είναι η απόφραξη της απο-

χετευτικής μοίρας του νεφρού 

από κακοήθη νεοπλάσματα του 

ουρογεννητικού συστήματος 

(μήτρας - τραχήλου, ωοθηκών, 

ουροδόχου κύστεως, προστάτη), 

του ορθοσιγμοειδούς ή από οπι-

σθοπεριτοναϊκούς λεμφαδένες.

Άλλα καλοήθη αίτια που απο-

τελούν και τις βασικές ενδείξεις 

είναι η λιθίαση, η ιατρογενής απο-

λίνωση των ουρητήρων έπειτα 

από εργώδεις χειρουργικές πρα-

κτικές, τα συρίγγια και η αιμορρα-

γική κυστίτιδα.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

είναι το μεγάλο εύρος επιλογής 

του μεγέθους των καθετήρων 

παροχέτευσης, η δυνατότητα μέ-

τρησης παροχής των ούρων ανά 

πάσα στιγμή και η τοπική αναι-

σθησία.

Η εξέταση διενεργείται υπό την 

καθοδήγηση αξονικού τομογρά-

φου ή υπερήχων. Ο επεμβατικός 

ακτινολόγος αναισθητοποιεί την 

ανατομική περιοχή ενδιαφέρο-

ντος με τη χρήση τοπικής αναι-

σθησίας και παρακεντεί το πυε-

λοκαλυκικό σύστημα διαδερμικά 

με λεπτή βελόνη. 

Συγκεκριμένα, το καταλληλό-

τερο σημείο είναι ο οπίσθιος κά-

λυκας σαν σημείο τοποθέτησης, 

ενώ σαν σημείο προσπέλασης το 

σημείο Brodel. 

Στη συνέχεια διαμέσου οδη-

γού σύρματος τοποθετείται δια-

δερμικός καθετήρας τύπου pig-

tail εντός του πυελοκαλυκικού 

συστήματος, που συνδέεται με 

εξωτερικό σακουλάκι με σκοπό 

τη συνεχή παροχέτευση.

Μετά την επεμβατική πράξη
Μετά το πέρας της επέμβασης, ο 

ασθενής θα πρέπει να παραμεί-

νει σε θάλαμο της παθολογικής 

ή της χειρουργικής κλινικής για 

24 ώρες. 

Ο παροχετευτικός καθετήρας 

αφαιρείται όταν ο κλινικο-απει-

κονιστικός επανέλεγχος επιβε-

βαιώσει την πλήρη ύφεση των 

συμπτωμάτων και την παροχέ-

τευση της συλλογής.

Η διαδερμική 

νεφροστομία υπό 

απεικονιστική 

καθοδήγηση είναι 

μια γρήγορη και 

αποτελεσματική 

επεμβατική μέθοδος,  

με ελάχιστη 

νοσηρότητα και 

θνητότητα,  

στην οποία μπορούν  

να υποβληθούν  

και βαρέως πάσχοντες 

ασθενείς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Χριστίνα Χριστοφορίδου

Πλαστικός Χειρουργός, 
Επιστημονική Συνεργάτης
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

H γνωστή Πλαστικός Χειρουργός  
Dr. Χριστοφορίδου Χριστίνα, με μεγάλη 
εμπειρία στη ρινοπλαστική, μας μυεί  
στην ανοιχτή ρινοπλαστική, αναλαμβάνοντας 
δύσκολα περιστατικά και επανεπεμβάσεις 
έπειτα από αποτυχημένες ρινοπλαστικές. 

Eξειδικεύτηκε στην προηγμένη αισθητική, 
Πλαστική Χειρουργική στη Μελβούρνη, 
στο Λονδίνο και στη Βαρκελώνη, όπου 
χειρουργούσε μαζί με διάσημους γκουρού  
της ρινοπλαστικής σε κέντρα αναφοράς.
Η προσέγγιση της Δρ. Χριστοφορίδου είναι 
εξατομικευμένη, με στόχο η νέα βελτιωμένη 
μύτη να φαίνεται φυσική και να δένει 
αρμονικά στο εκάστοτε πρόσωπο, σύμφωνα 
με την ανατομία, το φύλο και την ηλικία.

ρινο
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Ρινοπλαστική: Αισθητική και 
λειτουργική επέμβαση
Η ρινοπλαστική «γλυκαίνει» το πιο 

προέχον σημείο του προσώπου, 

αλλάζοντας θεαματικά ολόκληρο 

το πρόσωπο. Σμιλεύει τις ατέλειες 

στο σχήμα και το μέγεθος της μύ-

της, με σεβασμό στην ανατομία και 

τη λειτουργικότητά της. 

Εκτός από τα αισθητικά προβλή-

ματα (ρινικός ύβος-καμπούρα, χο-

ντρό ή πτωτικό ακρορρίνιο, φαρδιά, 

μεγάλη, στραβή ή κοντή μύτη) αντι-

μετωπίζονται ταυτόχρονα και τα λει-

τουργικά προβλήματα της ρινικής 

αναπνοής (στενή ρινική βαλβίδα, 

σκολίωση ρινικού διαφράγματος 

ή υπερτροφικές ρινικές κόγχες), 

που συχνά προκαλούν ροχαλητό 

και διαταραχές στον ύπνο, ακόμα 

και άπνοια. Γι’ αυτό η ρινοπλαστική 

βελτιώνει την ποιότητα της αναπνο-

ής και της ζωής του ασθενούς.

Λίγα λόγια για την επέμβαση
Γίνεται εξωβλεννογόνιος παρα-

σκευή και σμίκρυνση ή μεγέθυν-

ση των ρινικών δομών (χόνδρινων 

-άνω και κάτω πλάγιοι χόνδροι, 

διόρθωση της σκολίωσης του δια-

φράγματος- και οστέινων -ρινικά 

οστά, ρινική απόφυση άνω γνά-

θου) και καυτηριασμός των ρινι-

κών κογχών. 

Η επέμβαση διαρκεί 1-3 ώρες, 

ανάλογα με τη βαρύτητα και την 

πολυπλοκότητα (στραβό ρινικό δι-

άφραγμα -ΣΡΔ-, επανεπέμβαση) 

και γίνεται με γενική αναισθησία 

ή με τοπική αναισθησία για μικρές 

διορθώσεις του ακρορρινίου. 

Η νέα τεχνική της ανοιχτής 
ρινοπλαστικής και  
τα πλεονεκτήματά της
Σήμερα η ανοιχτή ρινοπλαστική 

έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο 

βαθμό την παλιά κλειστή μέθοδο, 

επειδή έχει το πλεονέκτημα της 

μεγαλύτερης ακρίβειας και λεπτο-

μέρειας στο αποτέλεσμα και ταυ-

τόχρονα ελαχιστοποιεί και προλαμ-

βάνει τις πιθανές επιπλοκές.

Η παλιά κλασική ρινοπλαστική 

είναι η «κλειστή», όπου οι τομές 

είναι ενδορινικές, δηλαδή εντός 

των ρουθουνιών της μύτης, όμως 

συνήθως:

  Δεν επιτρέπει μεγάλη ορατότητα 

και χειρισμούς ακριβείας και δεν 

μπορεί να δώσει λύση σε δύσκο-

λα περιστατικά. 

  Επίσης, στο παρελθόν εμφανι-

ζόταν συχνά έπειτα από κλειστή 

ρινοπλαστική μετεγχειρητικά 

αναπνευστική δυσχέρεια λόγω 

αδυναμίας ελέγχου υπό άμεση 

όραση της ρινικής βαλβίδας. 

Γι’ αυτό σήμερα προτιμάται η νέα 

τεχνική της ανοιχτής ρινοπλαστι-

κής που δίνει λύσεις σε περιπτώ-

σεις με πολύ στραβό διάφραγμα, 

στενή βαλβίδα και αναπνευστική 

δυσχέρεια, σε επανεπεμβάσεις ή 

λεπτομερή διόρθωση του ακρορ-

ρινίου (π.χ., προέχον, boxy, pinchy 

tip κ.λπ.).

Η ανοιχτή ρινοπλαστική είναι μέ-

θοδος εκλογής σε δύσκολες περι-

πτώσεις, διότι δίνει τη δυνατότητα 

για διόρθωση των ρινικών δομών 

υπό άμεση όραση, με απόλυτο 

έλεγχο, ακρίβεια και λεπτομέρεια, 

ικανοποιώντας και τους πιο απαιτη-

τικούς ασθενείς. 

Η τομή γίνεται στη στυλίδα και δεν 

φαίνεται καθόλου, ενώ τα αποτελέ-

σματα είναι εντυπωσιακά, εκεί που η 

κλειστή ρινοπλαστική σταματά. Ανα-

σηκώνεται το δέρμα και ο πλαστικός 

χειρουργός βλέπει ακριβώς πού εί-

ναι το πρόβλημα και κάνει μόνο τις 

απαραίτητες μικροδιορθώσεις με 

ακρίβεια και μετρήσεις χάρακα, χω-

ρίς να αφαιρεί ιστούς «στα τυφλά» 

και «στο περίπου». Επιπλέον στην 

ανοιχτή μέθοδο προλαμβάνεται ή 

διορθώνεται η ρινική, αναπνευστική 

δυσχέρεια με την τοποθέτηση ειδι-

κών spreader grafts για την αποκα-

τάσταση της ρινικής βαλβίδας.

Αποθεραπεία
Ο ασθενής επιστρέφει σπίτι την 

ίδια ημέρα. Φέρει νάρθηκα στη 

μύτη για μία εβδομάδα, οπότε και 

επανέρχεται κανονικά στις δρα-

στηριότητές του. 

Αποτέλεσμα
Το αποτέλεσμα είναι φυσικό, αφού 

ο στόχος είναι η τελειοποίηση της 

υπάρχουσας μύτης και όχι η δημι-

ουργία μιας «copy paste», ξένης 

μύτης. 

H ρινοπλαστική βελτιώνει την ποιότητα  
της αναπνοής και της ζωής του ασθενούς

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



Όραμά μας είναι να μπορέσουμε 
να προσφέρουμε στο κοινό 

ολοκληρωμένα προγράμματα 
υγείας, συμπεριλαμβανομένων 
και προγραμμάτων συνολικής 

υγειονομικής κάλυψης (πρωτοβάθμια, 
νοσοκομειακή και οδοντιατρική 
περίθαλψη), με λογικό κόστος

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
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Γράφει ο:

Παναγιώτης Χριστόπουλος  
MD, M.Sc., Ph.D, IFEPAG

Μαιευτήρας - χειρουργός γυναικολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Συντονιστής Παιδογυναικολόγων Ευρώπης,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

Πότε ενδείκνυται  
η πλαστική αιδοίου;
Με πλαστική επέμβαση των γυ-

ναικείων γεννητικών οργάνων, ο 

ειδικός γυναικολόγος μπορεί να 

διορθώσει διάφορα προβλήματα 

της «ευαίσθητης περιοχής» της 

γυναίκας, και μάλιστα χρησιμοποι-

ώντας διάφορες τεχνικές, ανάλο-

γα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαι-

τερότητες της κάθε περίπτωσης. 

Τα συχνότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται με διαδικασίες 

Αισθητικής Γυναικολογίας είναι: 

 Τα υπερτροφικά χείλη αι-

δοίου, δηλαδή όταν έχουν με-

γάλο μέγεθος. Αυτό μπορεί να 

δημιουργεί αισθητικό αλλά και 

λειτουργικό πρόβλημα, προκα-

λώντας ενοχλήσεις στην καθημε-

ρινότητα της γυναίκας. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις η γυναίκα δυσκολεύ-

εται να βάλει τα στενά ρούχα που 

επιθυμεί (π.χ., μαγιό, κολάν κ.λπ.), 

αισθάνεται ενόχληση έως και 

πόνο σε συγκεκριμένες θέσεις 

και κινήσεις της κ.λπ. 

Επίσης, η υπερτροφία του αι-

δοίου με μεγάλα χείλη μπορεί 

να προκαλεί πρόβλημα στις 

συνθήκες υγιεινής της ευαίσθη-

της περιοχής, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται συχνά κολπίτιδες. 

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το 

ψυχολογικό σκέλος του προβλή-

ματος, καθώς μπορεί να αισθάνε-

ται άβολα και αμήχανα απέναντι 

στον ερωτικό της σύντροφο. 

Πολλές γυναίκες ανησυχούν 

ότι το σχήμα των γεννητικών 

οργάνων τους είναι τέτοιο που 

μπορεί να αποτελεί αντιαισθητι-

κό θέαμα για τον σύντροφό τους 

και να μειώνει την ερωτική τους 

διάθεση. Με την πλαστική αποκα-

τάσταση των χειλέων του αιδοί-

ου, η γυναίκα αποκτά άνεση και 

αυτοπεποίθηση σε ό,τι αφορά την 

ερωτική πλευρά της. 

 Η xαλάρωση των γεννητικών 

οργάνων στη γυναίκα κυρίως 

έπειτα από εγκυμοσύνη, μεγάλη 

απώλεια βάρους ή σταδιακά με το 

πέρασμα των χρόνων. 

Προκαλεί κυρίως πρόβλημα 

στην ερωτική ζωή της γυναίκας, 

που μπορεί να μην ικανοποιείται 

σεξουαλικά όπως παλαιότερα ή να 

αισθάνεται ότι δεν ικανοποιεί τον 

ερωτικό σύντροφό της. Η χαλάρω-

ση του κόλπου μειώνει την αισθη-

τικότητα κατά τη διάρκεια της επα-

φής και συνεπώς και την ερωτική 

απόλαυση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

η γυναίκα γεμίζει ανασφάλεια και 

ενοχές στον ερωτικό τομέα, καθώς 

φοβάται ότι δεν ικανοποιεί αρκετά 

τον σύντροφό της, αλλά και η ίδια 

δεν λαμβάνει την απαιτούμενη ικα-

νοποίηση. Με μια απλή σχετικά δια-

δικασία, ο γυναικολόγος μπορεί να 

ξαναδώσει στα γεννητικά όργανα 

την εικόνα της νεότητας που επι-

θυμεί η γυναίκα. Έτσι, της ξαναδί-

νουμε την αυτοπεποίθηση και την 
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Ο γυναικολόγος βελτιώνει  
αισθητικά & ψυχολογικά  

τη σύγχρονη γυναίκα

γυναίκα



Η Αισθητική 
Γυναικολογία είναι μια 
εξειδίκευση που δίνει 
λύσεις σε όσες γυναίκες 
επιθυμούν την αισθητική 
αλλά και πολλές φορές 
τη λειτουργική βελτίωση 
των γεννητικών τους 
οργάνων.  
Αυτός ο τομέας  
της Γυναικολογίας έχει 
στόχο να βελτιώσει  
όχι μόνο την εξωτερική 
εμφάνιση της 
σύγχρονης γυναίκας, 
αλλά ταυτόχρονα και 
την ψυχολογία της

ΓΥΝΑΙΚΑ

ερωτική ικανοποίηση που επιθυμεί. 

 Η ρήξη του παρθενικού υμέ-

να που μπορεί να γίνει από κατα-

στάσεις όπως σεξουαλική δρα-

στηριότητα, ατυχήματα, έντονη 

άθληση (ιππασία, ποδηλασία, 

ενόργανη γυμναστική, μπαλέτο 

κ.ά.), απρόσεκτη τοποθέτηση τα-

μπόν, ανεπιθύμητη σεξουαλική 

επαφή (βιασμός) κ.ά. Πολλές φο-

ρές η γυναίκα μπορεί να θέλει να 

έχει έναν άθικτο παρθενικό υμένα 

για λόγους θρησκείας, κοινωνι-

κούς, παραδόσεων, εθίμων κ.λπ. 

που απαιτούν την ακεραιότητα του 

παρθενικού υμένα πριν από τον 

γάμο ως ένδειξη αγνότητας. 

Η διαδικασία της αποκατάστα-

σης του παρθενικού υμένα είναι 

σχετικά απλή και συνήθως δεν 

απαιτεί ούτε νοσηλεία. Με τις κα-

τάλληλες τεχνικές, η γυναίκα μπο-

ρεί να αποκτήσει και πάλι έναν 

ακέραιο υμένα και να «απαλλαγεί» 

από το παρελθόν της. 

Τι επιτυγχάνεται με  
την πλαστική αιδοίου;
Η πλαστική αιδοίου έρχεται να λύ-

σει προβλήματα της σύγχρονης 

γυναίκας. Ο ειδικός γυναικολό-

γος, αφού εξετάσει τα γεννητικά 

όργανα της γυναίκας, θα συζητή-

σει αναλυτικά μαζί της για τις επι-

θυμίες της, για την απαιτούμενη 

αντιμετώπιση, λύνοντας όλες τις 

τυχόν απορίες της.

Ανάλογα με την περίπτωση και 

το πρόβλημα, ο γυναικολόγος 

θα δώσει την κατάλληλη λύση. Η 

επέμβαση γίνεται σε κατάλληλο 

χώρο και σε κάποιες περιπτώ-

σεις ακόμα και με απλή, τοπική 

αναισθησία. Η διάρκεια της δια-

δικασίας ποικίλλει ανάλογα με το 

πρόβλημα και με τη μέθοδο αντι-

μετώπισης και συνήθως διαρκεί 

από μισή έως περίπου 2 ώρες. 

Η αποθεραπεία είναι σχετικά σύ-

ντομη και διαρκεί συνήθως λίγες 

μέρες, χωρίς να αποκόπτει τη γυ-

ναίκα από τις απλές, καθημερινές 

ασχολίες και υποχρεώσεις της.

 

Ποιο είναι το κόστος  
της πλαστικής αιδοίου;
Το κόστος της πλαστικής αιδοίου 

είναι πιο προσιτό από αυτό που 

συνήθως πιστεύουν οι γυναίκες 

και πολύ πιο οικονομικό συγκριτι-

κά με άλλες αισθητικές επεμβά-

σεις. Το τελικό κόστος θα εξαρ-

τηθεί από αρκετούς παράγοντες, 

όπως το είδος της επέμβασης, τα 

υλικά, την αναισθησία κ.λπ. 

Συμπερασματικά, η Αισθητική 

Γυναικολογία δίνει σήμερα τη 

δυνατότητα σε πολλές γυναί-

κες να διορθώσουν οριστικά το 

πρόβλημά τους. Έτσι μπορούν 

να απαλλαγούν από δυσκολί-

ες και ενοχλήσεις, αλλά και να 

ξαναβρούν την αυτοπεποίθησή 

τους απέναντι στον ερωτικό σύ-

ντροφό τους, ανανεώνοντας τον 

ερωτισμό τους. 
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Γράφει ο:

Κωνσταντίνος Αντωνίου

Χειρουργός Γυναικολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Η 
ενδομητρίωση είναι μια 

αυτοάνοση νόσος που δη-

μιουργεί ο ίδιος ο οργανι-

σμός και που πλήττει εκατοντάδες 

χιλιάδων νέων γυναικών. Συνήθως 

ανευρίσκεται σε τυχαίο έλεγχο 

(υπερηχογραφικό, αιματολογικό) 

ή κατόπιν προσέλευσης της γυναί-

κας στον γυναικολόγο για έντονο 

υπερηβικό άλγος κατά την έμμηνο 

ρύση. Η ακριβής παθοφυσιολογία 

της νόσου δεν έχει διευκρινιστεί 

πλήρως. Υπάρχουν τρεις θεωρίες 

δημιουργίας της νόσου:

1 
Η παλινδρόμηση ποσότητας αί-

ματος της περιόδου που κατευ-

θύνεται μέσω των σαλπίγγων 

στην περιτοναϊκή κοιλότητα (στο 

εσωτερικό της κοιλιάς), με αποτέ-

λεσμα κύτταρα του ενδομητρίου 

-που φυσιολογικά βρίσκονται μόνο 

εντός της μήτρας- να εμφυτεύονται 

σε διάφορα κοιλιακά όργανα.

 

2 
Η δεύτερη θεωρία υποστηρί-

ζει ότι κύτταρα του ενδομητρί-

ου εισέρχονται στη λέμφο και 

στα αιμοφόρα αγγεία κατά τη διάρ-

κεια της περιόδου και εμφυτεύονται 

σε άλλα ενδοπυελικά ή πιο απομα-

κρυσμένα όργανα.

3
Η τρίτη θεωρία υποστηρίζει ότι 

ενδογενείς παράγοντες κάτω 

από κατάλληλες συνθήκες 

μεταβάλλουν - διαφοροποιούν αρ-

χέγονα ενδοπεριτοναϊκά κύτταρα, 

δημιουργώντας έκτοπο ενδομήτριο 

(από αυτά τα αρχέγονα κύτταρα 

έχουν κακή προέλευση κάποια εν-

δοπεριτοναϊκά όργανα).

 

Σαν κλινική εκδήλωση, η νόσος 

έχει άλγος κατά την έμμηνο ρύση, 

δημιουργία κυστικών μορφωμά-

των-ενδομητριωσικών κύστεων (οι 

λεγόμενες σοκολατοειδής κύστεις, 

λόγω του ότι περιέχουν αίμα σε πα-

χύρευστη μορφή) στις ωοθήκες 

αλλά και σε άλλα όργανα.

Ανάλογα με τη βαρύτητα της 

νόσου υπάρχει και η αντίστοιχη 

σταδιοποίηση. Ευνόητο είναι ότι τα 

αρχικά στάδια αντιμετωπίζονται κα-

λύτερα και πιο ολοκληρωμένα. 

Θεραπεία
Η θεραπευτική προσέγγιση γίνε-

ται φαρμακευτικά και χειρουργικά. 

Φαρμακευτικά χορηγούνται σκευ-

άσματα που προκαλούν αναστολή 

της εμμήνου ρύσεως για 3,6 ή και 

9 μήνες, με στόχο την υποστροφή 

των κύστεων και δίδεται είτε σαν 

μονοθεραπεία είτε συνδυαστικά 

προ ή μετεγχειρητικά. Χειρουργι-

κά τα τελευταία χρόνια διενεργεί-

ται κατά κόρον η λαπαροσκοπική 

επέμβαση με πολλά πλεονεκτήμα-

τα στην προσπέλαση, στις λεπτές 

χειρουργικές κινήσεις και στη γρή-

γορη αποθεραπεία της ασθενούς.

Επιπλοκές 
Οι επιπλοκές που μπορεί να προ-

καλέσει η ενδομητρίωση -από τις 

κύστεις και τις συμφύσεις που δη-

μιουργεί- είναι:

 η στειρότητα

 η συστροφή των κύστεων

 η ρήξη των κύστεων

 το οξύ κοιλιακό άλγος

  η δυσπαρευνία (άλγος κατά  

τη σεξουαλική επαφή)

    διαταραχές στην ποσότητα και 

ποιότητα της εμμήνου ρύσεως

 

Όσο πιο νωρίς διαγνωστεί και 

αντιμετωπιστεί η νόσος τόσο καλύ-

τερη είναι η έκβασή της με απώτερο 

σκοπό την τεκνοποίηση. Η προσέγ-

γισή μας, τόσο φαρμακευτικά όσο 

και χειρουργικά με τη λαπαροσκο-

πική μέθοδο, δείχνει υψηλά ποσο-

στά στην επίτευξη του προαναφερ-

θέντος στόχου.

Ενδομητρίωση 
ΓΥΝΑΙΚΑ
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Χειρουργική Αντιμετώπιση

Θεραπεία

Αποκατάσταση μετά από μαστεκτομή

Παρακολούθηση

Υποστήριξη

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΩΝ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΆΝΟΥ 15, Τ 210 6962600

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΉΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86, Τ 2310 372600
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συνδρομητής  
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