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EDITOR’S NOTE

Μέσα στον πυρετό της παγκοσμιο-

ποίησης και τις ραγδαίες εξελίξεις 

στον κόσμο, έχει αυξηθεί σημαντικά 

ο βαθμός κινητικότητας, αλλά και 

αλληλεξάρτησης μεταξύ ανθρώπων 

που ζουν ακόμα και σε πολύ μακρι-

νές αποστάσεις μεταξύ τους. Μετακι-

νήσεις πληθυσμών, πόλεμοι, φυσικές 

καταστροφές και κλιματικές αλλαγές 

συνιστούν νέες πραγματικότητες που 

εισβάλλουν πια στην καθημερινό-

τητά μας. Παράλληλα, η εμφάνιση 

αναδυόμενων νέων λοιμωδών νο-

σημάτων και η επανεμφάνιση παλιών 

έρχονται να εντείνουν τα προβλήμα-

τα δημόσιας υγείας σε κάθε κράτος.

Ζώα, φυτά, άνθρωποι και περιβάλ-

λον έχουν απολέσει μια αρμονική 

σχέση ισορροπίας πολλών αιώνων. 

Ολοένα και περισσότερα αστικά σπι-

τικά αποφασίζουν να συμπεριλάβουν 

ένα κατοικίδιο στη ζωή τους, παραδοσιακά σκύλους και 

γάτες αλλά και άλλα, όπως κουνέλια, τρωκτικά, πτηνά, 

χελώνες κ.λπ. έτσι τα ζώα και η υγεία τους αποτελούν ση-

μαντικό κομμάτι της καθημερινότητάς μας, επηρεάζοντας 

την ψυχική και τη σωματική υγεία μας.

Εξαιτίας αυτής της νέας πραγματικότητας που έχει τε-

ράστιο αντίκτυπο στη ζωή του πλανήτη δεν μπορούμε να 

αντιμετωπίζουμε το μέλλον με τακτικές του παρελθόντος. 

Είναι η εποχή που πρέπει να αλλάξει η γενικότερη αντίλη-

ψη για την υγεία του ανθρώπου και να συμπεριλάβει την 

ύπαρξη των ζώων και των φυτών γύρω μας και την έγνοια 

για το τόσο ασταθές πια περιβάλλον.

Το κίνημα της «Ενιαίας Υγείας» έχει ήδη αρχίσει να 

εφαρμόζεται μέσα από δράσεις και οργανισμούς στην 

Αμερική και την Ευρώπη, φέρνοντας κοντά ειδικούς από 

διαφορετικούς χώρους, οι οποίοι συνεργάζονται για θέ-

ματα της νέας δημόσιας υγείας. Η «Ενιαία Υγεία» αποτελεί 

μια προσέγγιση σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμ-

μάτων, πολιτικών, νομοθεσιών και έρευνας, σύμφωνα με 

την οποία πολλοί διαφορετικοί τομείς επικοινωνούν και 

συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να επιτευχθούν 

καλύτερα αποτελέσματα στον χώρο της υγείας.

Η ασφάλεια των τροφίμων, ο έλεγχος των ζωοανθρω-

πονόσων (δηλαδή ασθενειών που μπορούν να εξαπλω-

θούν μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπως η γρίπη, η λύσσα 

κ.ά.) και η καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής (δηλα-

δή η ικανότητα των βακτηρίων να μεταλλάσσονται και να 

αποκτούν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά με τα οποία έρχο-

νται σε επαφή) αποτελούν τους τρεις 

βασικούς επιστημονικούς τομείς 

στους οποίους βρίσκει εφαρμογή η 

προσέγγιση της «Ενιαίας Υγείας». 

Είναι γνωστό ότι πολλά μικρόβια 

αποτελούν τους ίδιους παθογόνους 

μικροοργανισμούς και για τα ζώα και 

για τους ανθρώπους καθώς μοιράζο-

νται το ίδιο οικοσύστημα. Η παγκόσμια 

υγεία είναι γεμάτη παραδείγματα τα 

τελευταία χρόνια: Ιός του Δυτικού Νεί-

λου, νόσος των τρελών αγελάδων, 

γρίπη των πτηνών, γρίπη των χοίρων, 

ελονοσία, λύσσα, λεϊσμανίαση κ.λπ. 

Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί ούτε να 

αποτραπεί ούτε να επιλυθεί εφόσον οι 

προσπάθειες γίνονται μόνο από έναν 

επιστημονικό τομέα. 

 Για παράδειγμα, η λύσσα στους 

ανθρώπους μπορεί να αποτραπεί 

αποτελεσματικά μόνο στην περίπτω-

ση που αντιμετωπιστεί η πηγή του προβλήματος, δηλαδή 

το ζώο το οποίο λειτουργεί ως ξενιστής του ιού (π.χ., εμβο-

λιάζοντας τους σκύλους προλαμβάνεται η μετάδοση της 

λύσσας στους ανθρώπους). 

 Πληροφορίες οι οποίες αφορούν τους ιούς της γρίπης 

και κυκλοφορούν στα ζώα είναι αποφασιστικής σημασίας 

για τη σωστή επιλογή των ιών που θα χρησιμοποιηθούν 

για την παρασκευή ανθρώπινων εμβολίων προκειμένου 

να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενες πανδημίες γρίπης. 

 Η εμφάνιση και ο θάνατος των πουλιών από τον ιό 

του Δυτικού Νείλου αποτελούν «σήμα κινδύνου» για την 

εμφάνιση της νόσου σε ανθρώπους. 

 Τα μικρόβια τα οποία έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα 

σε αντιβιοτικά, που οφείλεται στην αλόγιστη χρήση τους 

σε ανθρώπους και ζώα, μπορούν να μεταδοθούν μεταξύ 

ζώων και ανθρώπων είτε με απευθείας επαφή είτε μέσω 

μολυσμένων τροφών. Επομένως, προκειμένου να περι-

οριστεί η μετάδοση αυτών των μικροβίων απαιτείται να 

εφαρμοστεί μια καλά συντονισμένη προσέγγιση στους 

ανθρώπους και στα ζώα.

Πολλοί επαγγελματίες με ένα εύρος ειδικοτήτων (για-

τροί, νοσηλευτές, κτηνίατροι, γεωπόνοι, βιολόγοι, περι-

βαλλοντολόγοι, μηχανικοί και τοπικοί παράγοντες) που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς θα πρέπει 

να αθροίσουν δυνάμεις για να υποστηρίξουν την προσέγ-

γιση της «Ενιαίας Υγείας» στο σημείο όπου συναντιέται η 

υγεία των ανθρώπων με την υγεία των ζώων και τη διατή-

ρηση του οικοσυστήματος.

«ΕΝΙΑΙΑ ΥΓΕΙΑ»

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD 

Σύμβουλος Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου
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Ένας ξεχωριστός 
εξεταζόμενος στο τμήμα 
Αξονικής Τομογραφίας

Η 
προσφορά της Μουσικής και  

των Tεχνών στην υγεία και η 

ενσωμάτωση τους με διάφο-

ρες μορφές σε ιατρικά και θεραπευ-

τικά πρωτόκολλα είναι ήδη γνωστή, η 

υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει 

πολύπλευρα αυτή τη γνώση.

Αυτό που ίσως είναι λιγότερο γνω-

στό είναι η αντίστροφη αλληλεπίδραση 

όπως για παράδειγμα η προσφορά του 

ιατρικού εξοπλισμού σε απαιτήσεις και 

ερωτήματα που εκπορεύονται από τoν 

χώρο αντικειμένων τέχνης ή μουσι-

κών οργάνων.

Η εφαρμογή των μη καταστροφι-

κών τεχνικών φασματοσκοπίας Ράμαν 

(Raman spectroscopy) και ακτινών Χ 

(XRF) είναι πλέον αντιπροσωπευτικές 

και πολυσυζητημένες μέθοδοι για τη 

μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς 

προσφέροντας γνώση στην ανάλυση 

της ποιότητας - αυθεντικότητας σε μου-

σικά όργανα, πίνακες και γενικότερα 

έργα τέχνης.

τα νέα μας

Γράφουν οι:

Η ανατομία και  
η «ψυχή»  
   του 

Γεωργία  
Παππά
Ακτινοφυσικός,
Τμήμα 
Διαχείρισης 
Ποιότητος
Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Παναγιώτης 
Τούλας, MD
Ακτινοδιαγνώστης,
Σύμβουλος 
Ακτινολογίας, 
Διευθυντής MRI
Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

βιολιού
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τα νέα μας
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η 

συμβολή των ακτίνων Χ και ιδιαίτερα η 

χρήση του Αξονικού Τομογράφου στη 

μελέτη έγχορδων μουσικών οργάνων. 

Σύμφωνα με άρθρο του Andrew A. 

Skolnick το Δεκέμβριο του 1997 στο 

επιστημονικό περιοδικό JAMA με τίτ-

λο «CT Scans Probe Secrets of Italian 

Masters’ Violins», η αρχική ιδέα ξεκίνη-

σε το 1988 όταν ο ακτινολόγος Steven 

A. Sirr, MD, πήρε μαζί το βιολί του για 

να περάσει το χρόνο του σε εφημερία 

του Σαββατοκύριακου σε ένα τοπικό 

νοσοκομείο. Αφού πραγματοποίησε 

μια αξονική τομογραφική σάρωση σε 

θύμα τροχαίου, ο Sirr αναρωτήθηκε με 

τι θα έμοιαζε μια σάρωση του βιολιού 

του. Στα 9 χρόνια που ακολούθησαν 

αυτή την πρώτη αξονική τομογραφία 

του βιολιού του, ο Sirr και οι συνεργά-

τες του χρησιμοποίησαν το CT για να 

διερευνήσουν τα μυστικά μερικών από 

τα σπανιότερα και πιο ωραία έγχορδα 

όργανα που έγιναν ποτέ, όπως 4 βιολιά 

Stradivarius και άλλα αριστουργήματα. 

Μιλώντας στην 83η Επιστημονική Συ-

νέλευση και Ετήσια Συνάντηση της 

Ακτινολογικής Εταιρείας της Βόρειας 

Αμερικής (RSNA), στο Σικάγο, Ιλινόις, 

ο Sirr, ο οποίος στην πράξη ανηκει  στη 

Συμβουλευτική επιτροπή Ακτινολόγων 

του Abbott Northwestern Hospital, 

Minneapolis, περιέγραψε τα αποτε-

λέσματα των μελετών του. Μέχρι και 

το 1997 σε συνεργασία με αρκετούς 

συναδέλφους του, απεικόνισαν πε-

ρισσότερα από 30 όργανα, συμπερι-

λαμβανομένων 14 αναγνωρισμένων 

αριστουργημάτων.

Στο δικό μας εργαστήριο το αίτημα- 

ερώτημα για την απεικόνιση βιολιού με 

Αξονικό Τομογράφο έφτασε από τον 

ερευνητή υλικών κ. Μιχάλη Βογά με 

σκοπό τη μελέτη των υλικών και βελ-

τίωση κατασκευαστικών παραμέτρων 

και αναλογιών και απώτερο στόχο  την 

κατασκευή ενός βιολιού με τη χρήση 

εναλλακτικών εκτός του ξύλου υλικών, 

στην προκειμένη περίπτωση ανθρακό-

νημάτων (carbon fiber). 

Η ομάδα του προσωπικού της Αξονικής Τομογραφίας Βιοιατρική 
Αμπελοκήπων με την κα Κόκη. Δεξιόστροφα: κα Κόκη, κα Παππά, 
κα Αρώνη, κ. Τούλα, κα Σαββίδου

CT Scan - Βιολί Lorenzo Storioni, Cremona  του 1794, κ. Σέμση 
(Κρατική Ορχήστρα Αθηνών - ΚΟΑ) 

Ο κ. Τούλας και ο κ. Σέμσης Ο κ. Τούλας και ο κ. Βογάς με 
το κατασκευασμένο  βιολί από 
carbon fiber
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Οι δυνατότητες του πολυτο-

μικού αξονικού τομογράφου 

DISCOVERY 750HD /GE [64 

– τομών καθώς και το ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον της ομάδας του ερ-

γαστηρίου Βιοιατρική Αμπελοκή-

πων αποτέλεσαν τη βάση για την 

υλοποίηση της απεικόνισης και της 

επεξεργασίας των στοιχείων που 

οδήγησαν στα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Από τον Απρίλιο έως και τον Αύ-

γουστο του 2017 μελετήθηκαν συ-

νολικά 5 βιολιά, μεταξύ των οποίων 

ιδιαίτερης ιστορικής αξίας βιολιά 

τα οποία μας διατέθηκαν από δια-

κεκριμένους μουσικούς σολίστες  

όπως: Sanctus Seraphin, Venice 

του 1719, κου Γ. Ζαχαρία (Βασιλι-

κή Μουσική Ακαδημία Λονδίνου), 

Lorenzo Storioni, Cremona του 

1794, κου Σέμση (Κρατική Ορχή-

στρα Αθηνών-ΚΟΑ), Αντίγραφο 

«del Gesus» Guarneri, Cremona 

του 1750, κας Κ. Κόκη (Ορχήστρα 

Λυρικής).

Το όργανο τοποθετήθηκε στον 

αξονικό τομογράφο και με λεπτές 

τομές πάχους 0,625 χιλ. σαρώθη-

κε στο σύνολό του. Ελήφθησαν 

δηλαδή πάνω από 1.200 λεπτές 

τομές. Ακολούθως τα δεδομένα 

αυτά επεξεργάστηκαν σε ειδικό 

πρόγραμμα και έγινε ανασύνθε-

ση των εικόνων σε όλα τα επίπεδα 

ούτως ώστε να έχουμε τομές στον 

εγκάρσιο και επιμήκη άξονα του 

βιολιού. 

Μετρήθηκαν οι πυκνότητες όλων 

των δομών του βιολιού οι οποίες 

αποτελούνται από διαφορετικά 

είδη ξύλου (έβενος, σφένδαμος 

και έλατο). Στη συνέχεια, έγινε 

τρισδιάστατη ανασύνθεση των ορ-

γάνων, τόσο συνολική όσο και τμη-

ματική, με αποτέλεσμα να έχουμε 

τρισδιάστατες εικόνες με την εξω-

τερική επιφάνεια των οργάνων και 

δυνατότητα να δούμε το βιολί από 

όλες τις επιφάνειες. 

Με το ίδιο πρόγραμμα, πάνω σε 

τρισδιάστατες εικόνες, έγινε εικο-

νική ενδοσκοπική πλοήγηση εντός 

των οργάνων (virtual navigation). 

Με τη χρήση του λογισμικού GSI 

που διαθέτει το σύστημα, έγινε κα-

ταστολή ψευδοεικόνων «artifacts»  

και από τα μεταλλικά στοιχεία του 

μουσικού οργάνου ελήφθησαν 2D 

& 3D απεικονίσεις.

Οι εικόνες που ελήφθησαν είναι 

εντυπωσιακές και δίνουν τη δυνα-

τότητα διαχωρισμού της υφής του 

κάθε ξύλου από το οποίο κατα-

σκευάζεται το βιολί. Για παράδειγ-

μα, άλλη πυκνότητα έχει ο έβενος 

και ο σφένδαμος, από τα οποία 

κατασκευάζεται το τάστο και τα 

κλειδιά, και άλλη υφή το έλατο, το 

οποίο χρησιμοποιείται στο καπάκι. 

Με τις τομές αλλά και την τρισ-

διάστατη ανασύνθεση είδαμε τόσο 

την «ψυχή» του βιολιού, δηλαδή το 

ξύλο το οποίο ενώνει το πρόσθιο 

με το οπίσθιο τοίχωμα του σώμα-

τος του βιολιού και μεταδίδει τον 

ήχο, όσο και τις υπόλοιπες εσωτε-

ρικές δομές. 

CT Scan - Τέσσερις διαφορετικές τομές του βιολιού 3D - απεικόνιση εσωτερική πλοήγηση βιολί

τα νέα μας
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Δόθηκε η δυνατότητα επίσης με 

τη μέθοδο αυτή, να δούμε τόσο κα-

τασκευαστικές ατέλειες, όσο και 

ίχνη από προηγηθείσες επισκευές 

των βιολιών. 

Από την εσωτερική πλοήγηση 

έχουμε τη δυνατότητα να «περπα-

τήσουμε» όλη την εσωτερική επιφά-

νεια του βιολιού, χιλιοστό - χιλιοστό 

και να δούμε κάθε ίχνος κατασκευ-

αστικό ή επισκευαστικό το οποίο 

εναλλακτικά μόνο ανοίγοντας το 

όργανο θα μπορούσαμε να δούμε. 

Τα δεδομένα του αξονικού το-

μογράφου είναι πολύ ακριβή και 

δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον 

με βάση τα δεδομένα αυτά να κα-

τασκευάσει ένα ακριβές ομοίωμα 

του οργάνου, δηλαδή με τις ίδιες 

διαστάσεις και παραμέτρους από 

τα ίδια υλικά ή ακόμη καλύτερα 

όπως ήταν το ζητούμενο στην πε-

ρίπτωσή μας από σύνθετα υλικά 

(Carbon fiber, reinforced plastics). 

Η μελέτη αυτή παρουσιάστηκε 

στο 23ο Πανελλήνιο Διαπανεπι-

στημιακό Συνέδριο Ακτινολογίας 

ως εφαρμογή της ακτινολογίας σε 

μία μη ιατρική πράξη, ενώ αποτελεί 

έναυσμα για την ευρύτερη εφαρ-

μογή της μεθόδου.

Ιδιαίτερη ικανοποίηση έδωσε 

στην ομάδα το αποτέλεσμα. Τελι-

κά έγινε ανακατασκευή με εναλ-

λακτικά υλικά (όχι ξύλο - αλλα 

ανθρακόνημα) ενός βιολιού το 

οποίο είναι στην φάση αξιολόγη-

σης από ειδικούς μουσικούς. Η 

κατασκευή αυτή μπορεί να γίνει 

είτε με τρισδιάστατη εκτύπωση 

σε ειδικό εκτυπωτή όπου δίνει ως 

αποτέλεσμα ένα όργανο από το 

υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, 

είτε κατασκευάζοντας ένα - ένα τα 

κομμάτια και συναρμολογώντας 

τα με το χέρι. 

Αναμφισβήτητα, η αξονική το-

μογραφία αποτελεί ένα αξιόπιστο 

εργαλείο στην μελέτη μουσικών 

οργάνων τόσο για βελτίωση των 

κατασκευαστικών δυνατοτήτων, 

όσο και για ανίχνευση παραμορ-

φώσεων, έλεγχο επισκευών ή 

άλλων ατελειών του οργάνου. Η 

αποτελεσματικότητα της μελέτης 

διαμορφώνει τη βάση για την ευ-

ρύτερη εφαρμογή της μεθόδου σε 

τομείς με οικολογικό, εκπαιδευτικό, 

ακόμα και εμπορικό ενδιαφέρον.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο 

βωμό της κατασκευής  ενός βιο-

λιού απαιτείται η θυσία αρκετών 

δένδρων με ειδική και μακροχρό-

νια επεξεργασία στη γήρανση του 

ξύλου. Από την άλλη πλευρά, η 

συνεχώς αυξανομένη ζήτηση σε 

μουσικά όργανα με παράλληλη 

τη φθίνουσα παράγωγη δένδρων 

μας αναγκάζει στην αναζήτηση 

εναλλακτικών υλικών κατασκευής 

μουσικών οργάνων. 

Ταυτόχρονα, οι πληροφορίες 

από τις σαρώσεις CT μπορούν να 

οδηγήσουν όχι μόνο στη διόρθω-

ση τραυματισμών του ξύλου αλλά 

και την επισκευή κατεστραμμένων 

μουσικών οργάνων χάρη σε εκτυ-

πωτές 3-D. 

Επιπρόσθετα, η δυνατότητα της 

ηλεκτρονικής αποθήκευσης των 

τομών σάρωσης μπορεί να απο-

τελέσει μια εξαιρετική βάση δεδο-

μένων η οποία μπορεί να αξιοποι-

ηθεί ως ηλεκτρονική βιβλιοθήκη 

με εκπαιδευτικό χαρακτήρα ή Αρ-

χείο Μουσικών Μουσείων. 

  

Η όλη μελέτη έγινε από  

την ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ αφιλοκερδώς 

από όλους τους συνεργάτες 

κατόπιν της σύμφωνης γνώμης  

της διεύθυνσης και ιδίως  

της κυρίας Ανδρομάχης Σπανού. 

CT Scan - Βιολί Lorenzo Storioni, Cremona  του 1794Το κατασκευασμένο  βιολί από carbon 
fiber στον αξονικό τομογράφο 

τα νέα μας
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«Κάθε ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας ιατρική περίθαλψη χωρίς να χρειάζεται  
να περιμένει, να υποφέρει ή να παρεμποδίζεται  
από εθνικά σύνορα – αυτή είναι η πεποίθησή μας»

 

Επισκεφθείτε την 
Ελλάδα για την επόμενη 

προγραμματισμένη 
ιατρική σας περίθαλψη

Δείτε πόσο μοναδική  
θα είναι η νοσηλεία σας  
στην πιο φιλόξενη χώρα 

του κόσμου!

ΚΕΝΤΡΟ  
ΔΙΕΘΝΏΝ ΑΣΘΕΝΏΝ  

του  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

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

ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΉ
χωρίς σύνορα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018

ΙΑΤΡΙΚΉ ΠΕΡΙΘΑΛΨΉ

Επείγουσα Ιατρική Περίθαλψη
Ταξιδιώτες στην Ελλάδα που χρειάζονται επείγουσα ιατρική περίθαλψη

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

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

Ιατρικός Τουρισμός
Ιδιώτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη

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

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

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

Καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες των Διεθνών Ασθενών στους παρακάτω τομείς:

 35 Διαγνωστικά Κέντρα
 3 Κλινικές (Αθηνών, Πειραιά, Θεσσαλονίκη)
 6 Βιο-Οδοντιατρεία
 Διαγνωστικά Εργαστήρια στην Κύπρο

 Κέντρο Διεθνών Ασθενών
 24/7 Τηλεφωνικό Κέντρο
 37 χρόνια εμπειρίας
 +2.200 Δίκτυο ιατρών συνεργατών

Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν  Υ Γ Ε Ι Α Σ  Β Ι Ο Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η
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Μ
ια μοναδική, καινοτόμος και τα-
χέως αναπτυσσόμενη εταιρεία 
στο χώρο της Yγείας ήταν η 

ευκαιρία για τη συνέντευξη αυτού του 
μήνα. Η εταιρεία στην οποία αναφερό-
μαστε είναι η CrossBw orderMedCare, 
Κέντρο Διεθνών Ασθενών του Ομί-
λου ΒIOΙΑΤΡΙΚΗ με Ιδρυτή και Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο τον Δρ. Γεώργιο 
Στυλιανίδη.

Παρακαλώ κάντε μας μια σύντομη πε-
ριγραφή της CrossBorderMedCare 
Η CrossBorderMedCare ιδρύθηκε 
πριν από 4 χρόνια με κύριο στόχο την 
προσφορά υψηλών υπηρεσιών υγεί-
ας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 
προκειμένου να καλυφθούν οι πολύ 
απαιτητικές ιατρικές ανάγκες των 
ξένων πολιτών στη χώρα μας. Κατα-
φέραμε να διεισδύσουμε στην ελλη-
νική αγορά μέσω πολύ σημαντικών 
συνεργασιών με μεγάλα ξενοδοχεία, 
εταιρείες κρουαζιέρων και ασφαλι-
στικών εταιρειών. Οι ηγέτες στις βι-
ομηχανίες αυτές μάς εμπιστεύονται 
επειδή θέλουν να προσφέρουν την 
καλύτερη ιατρική εξυπηρέτηση στους 
πελάτες τους.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι 
υπηρεσίες μας απευθύνονται σε:

  Ταξιδιώτες που επισκέπτονται  
την Ελλάδα

  Αλλοεθνείς που ζουν ή εργάζονται 
στην Ελλάδα  

  Διεθνείς ασθενείς που επιλέγουν 
την Ελλάδα ως ιατρικό ή οδοντια-
τρικό προορισμό  

παρέχοντας ταυτόχρονα, όπου απαι-
τείται, την απαραίτητη βοήθεια στους 
ασθενείς μέσω της συνεργασίας μας 
με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες 
παγκοσμίως.

Πόσο καιρό δραστηριοποιήστε σε αυ-
τόν τον κλάδο; Πώς συνέβαλε η ιδιό-
τητά σας ως Γενικός Χειρουργός στην 
τρέχουσα θέση σας;
Είχα την τύχη κατά τη διάρκεια της 
καριέρας μου να εργαστώ σε νοσο-
κομεία τόσο της Ελλάδος όσο και του 
εξωτερικού. Αυτό με έφερε σε επαφή 
με πολλούς ασθενείς διαφορετικών 
εθνικοτήτων. Έχω ζήσει τις ανησυχίες 
ασθενών που βρίσκονταν σε μια ξένη 
χώρα και είχαν δυσκολία να εξυπηρε-

τήσουν βασικές ανάγκες, όπως η κα-
τανόηση της γλώσσας και η επίλυση 
των γραφειοκρατικών διαδικασιών 
σχετικά με τη νοσηλεία τους. 

Χρησιμοποίησα όλη αυτή την 
εμπειρία, φέρνοντας επαγγελματι-
κά πρότυπα και πρακτικές μέσω της 
CrossBorderMedCare και την εξυπη-
ρέτηση ξένων ασθενών στην Ελλάδα. 
Σε αυτό το σημείο, θέλω να τονίσω 
ότι η ίδρυση μιας τέτοιας εταιρείας 
στην Ελλάδα απαιτούσε έναν ισχυρό 
σύμμαχο, με την υποδομή και την τε-
χνογνωσία να υποστηρίξει αυτό το 
καινοτόμο έργο, και αυτός ο σύμμαχος 
δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από 
τον κορυφαίο Ιδιωτικό φορέα παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης στην 
Ελλάδα, τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεώργιος Σπα-
νός, Αντιπρόεδρος του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και Πρόεδρος της 
CrossBorderMedCare, πίστεψε σθε-
ναρά σε αυτή την ιδέα και με την υπο-
στήριξή του κατορθώσαμε να ιδρύσου-
με αυτήν την εταιρεία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσφέρει 
ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών Υγείας 

«Κάθε ασθενής πρέπει να έχει πρόσβαση  
σε υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη χωρίς  
να χρειάζεται να περιμένει,να υποφέρει ή  
να παρεμποδίζεται από εθνικά σύνορα»



11Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018

που καλύπτουν όλες τις ανάγκες ενός 
διεθνούς ασθενούς, από την επείγου-
σα μέχρι τη σχεδιαζόμενη ιατρική και 
οδοντιατρική περίθαλψη. Συγκεκριμέ-
να ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει:

  35 Διαγνωστικές Μονάδες σε 
Αττική και Θεσσαλονίκη

  3 Ιδιωτικά Νοσοκομεία (ΒιοΚλινική 
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης)

  6 Οδοντιατρεία (Κηφισιά, Άλιμος, 
Αθήνα, Μαρκόπουλο, Θεσσαλονίκη 
και Καλαμαριά)

   1Διαγνωστική Μονά-
δα «Yannoukas Medical 
Laboratories» στην Κύπρο,  
με 8 Κέντρα Δειγματοληψίας

  24/7 Τηλεφωνικό Κέντρο Ιατρι-
κής Βοήθειας (Fonemed Hellas)

  3 Εργαστήρια In-Vitro (Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Κρήτη)

Πώς μεταφράζεται αυτή η πολύ επιτυ-
χημένη εταιρεία σε αριθμούς; Πόσους 
ξένους ασθενείς έχετε θεραπεύσει σε 
αυτά τα 3 χρόνια;
Η CrossBorderMedCare έχει δημι-
ουργήσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργαζό-
μενων ιατρών όλων των ειδικοτήτων 

σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι ιατροί μας 
έχουν επιλεγεί προσεκτικά με βάση 
την εμπειρία τους τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό, καθώς επί-
σης ομιλούν παραπάνω από μία ξένη 
γλώσσα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια έχουμε ένα δίκτυο 
2.200 ιατρών, 20 ειδικοτήτων σε 
218 προορισμούς στην Ελλάδα. Έχου-
με νοσηλεύσει πάνω 2.500 ασθενείς 
και έχουμε πραγματοποιήσει πάνω 
από 30.000 ιατρικές επισκέψεις. 

Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σας; 
Πώς βλέπετε την εταιρεία σε 5 χρόνια 
από τώρα;
Ο επόμενος στόχος μας είναι η πε-
ραιτέρω διείσδυσή μας και ανάπτυξη 
του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα. 
Η χώρα μας είναι ένας πολύ δημοφι-
λής και ασφαλής τουριστικός προο-
ρισμός, που παρέχει ταυτόχρονα ένα 
από τα καλύτερα κλίματα παγκοσμί-
ως, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για 
την αποκατάσταση των ασθενών.

Η CrossBorderMedCare στοχεύ-
ει στη διευκόλυνση της περίθαλψης 
για τους ασθενείς που αναζητούν πιο 
προσιτή, πιο προσβάσιμη και ενδεχο-

μένως υψηλότερης ποιότητας φρο-
ντίδα από εκείνη που διατίθεται στην 
πατρίδα τους. Ο Ιατρικός Τουρισμός 
είναι σίγουρα ένας αναπτυσσόμενος 
τομέας και αυτοί οι ασθενείς θα πρέ-
πει να είναι βέβαιοι ότι θα λαμβάνουν 
την καλύτερη φροντίδα, εξυπηρέτηση 
και θεραπεία.

Γιατί οι ασθενείς να επιλέγουν  
την CrossBorderMedCare;
Για τη συνέπεια και τον επαγγελ-
ματισμό που διέπουν τον τρόπο 
λειτουργίας μας. Το εξαιρετικά εκ-
παιδευμένο πολύγλωσσο ιατρικό, νο-
σηλευτικό και διοικητικό προσωπικό 
μας κάνει τους ασθενείς να αισθά-
νονται σίγουροι και ασφαλείς για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μας. 

Εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες 
που παρέχονται στους ασθενείς μας 
σε όλα τα στάδια (θεραπεία, αποκα-
τάσταση, επανένταξη), παρέχουμε 
επίσης τον συντονισμό και τον χειρι-
σμό των αναγκαίων γραφειοκρατικών 
διαδικασιών είτε με την ασφαλιστική 
εταιρεία τους είτε με τον κρατικό τους 
φορέα, καλύπτοντας πλήρως κάθε 
τους ανάγκη.



12 Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018          

τα νέα μας

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Bronze Sponsor  

στο FedCup - ΤΑΤΟΪ Club
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Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

Bronze Sponsor, στη 

διοργάνωση FedCup, 

στο ΤΑΤΟΪ CLUB 

(Βαρυμπόμπη), 18-21 

Απριλίου 2018.

Το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα 

Αντισφαίρισης 

Γυναικών, το FedCup, 

που οργάνωσε η BNP 

PARIBAS, φιλοξενήθηκε 

στις υπερσύγχρονες  

εγκαταστάσεις του 

ΤΑΤΟΪ Club. Επικεφαλής 

της Εθνικής μας Ομάδας  

Τένις Γυναικών ήταν  

η κορυφαία Ελληνίδα 

τενίστρια Μαρία 

Σάκκαρη.

Η τετράδα της 

Εθνικής Ομάδας 

Γυναικών αντιμετώπισε 

τις καλύτερες 

τενίστριες από τη 

Δανία, τη Νορβηγία, 

το Λουξεμβούργο, το 

Ισραήλ, την Αίγυπτο, την 

Μολδαβία και τη Βοσνία - 

Ερζεγοβίνη.

Οι φίλοι του τένις  

είχαν, λοιπόν, μια 

μοναδική ευκαιρία να 

θαυμάσουν από κοντά 

την κορυφαία Μαρία 

Σάκκαρη, η οποία 

βρίσκεται ανάμεσα στις 

50 καλύτερες αθλήτριες 

του κόσμου. Μαζί της 

αγωνίστηκαν η Βαλεντίνη 

Γραμματικοπούλου,  

η Ελένη Κορδολαίμη 

και η Εμμανουέλα 

Αντωνάκη.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

και τις 4 ημέρες της 

εκδήλωσης παρείχε 

ιατρική κάλυψη στις 

αθλήτριες και στους 

επισκέπτες.
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Spetsathlon
2018

Medical Partner o Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
στο SPETSATHLON
O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με την υπερσύγχρονη κινητή μονάδα του και την αποστολή 
εξειδικευμένης ομάδας ιατρών και νοσηλευτών, ανέλαβε την ιατρική κάλυψη 
του αγώνα και όχι μόνο, ενώ η παρουσία της κινητής μονάδας στις Σπέτσες 
συνδυάστηκε και με δράσεις εταιρικής ευθύνης προς την τοπική κοινωνία
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Τ
ο μεγαλύτερο τρίαθλο της Ελλάδας, το 

Spetsathlon, για άλλη μια χρονιά εντυπωσίασε 

και ενθουσίασε συμμετέχοντες και επισκέπτες, 

επιφυλάσσοντας μοναδικές στιγμές αθλητικής δρά-

σης! Η 6η διοργάνωση του ξεχωριστού event πραγ-

ματοποιήθηκε στις Σπέτσες, από τις 11 έως τις13 Μαΐου, 

προσελκύοντας πάνω από 1.000 άτομα από την Ελλά-

δα και το εξωτερικό, πιστοποιώντας έμπρακτα ότι έχει 

καταστεί θεσμός για τα αθλητικά δρώμενα της χώρας!

Η αυλαία άνοιξε την Παρασκευή 11 Μαΐου με τον φι-

λανθρωπικό αγώνα Twilight #Charity4U Run, τα έσο-

δα του οποίου διατίθενται για την ενίσχυση της ΑΜΚΕ 

«Αθλητισμός για Όλους», που στόχο έχει τη στήριξη πέ-

ντε νέων αθλητών στον δρόμο για τους Ολυμπιακούς 

και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, 

όπου μικροί και μεγάλοι έτρεξαν για καλό σκοπό, φο-

ρώντας τα φωσφοριζέ βραχιολάκια που προσέφερε 

και πάλι η Arla Protein μαζί με τα προϊόντα που περίμε-

ναν στη γραμμή τερματισμού.

Το Σάββατο 12 Μαΐου η παραλία του Αγίου Μάμα-

ντος υποδέχτηκε πάνω από 200 αθλητές τόσο για τη 

διαδρομή των 1.000 μ. όσο και για τη νέα διαδρομή 
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των 3.000 μ. κολύμβησης, με τον Σταμάτη Καστόρη 

από την ομάδα ARLA Protein και τον Νίκο Σημαντή-

ρα από την ομάδα Interwetten-Swimmingclub να 

τερματίζουν πρώτοι. Στον αγώνα συμμετείχαν, εκτός 

συναγωνισμού, οι πρωταθλητές κολύμβησης Γιάννης 

Δρυμωνάκος, Στεφανος Δημητριάδης και Δημήτρης 

Κουλούρης. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η συμμετο-

χή της χάλκινης παγκόσμιας παραθλήτριας στην κο-

λύμβηση Έφης Γκουλή, που, μάλιστα, κατέκτησε την 3η 

θέση στην ηλικιακή της κατηγορία στη διαδρομή των 

1.000 μ., και του Αντώνη Παππά από τον Σύλλογο Υπο-

στήριξης ΑμεΑ «Ιωνάς» και την Team Garmin Greece. 

Τους κολυμβητικούς αγώνες ακολούθησε το Spetses 

SUP Event by BIC®, μια μοναδική ευκαιρία διασκέδα-

σης για τους συμμετέχοντες.

Στη συνέχεια, διεξήχθη ο Ποδηλατικός Γύρος Σπε-

τσών των 25 χλμ., στο μοναδικής ομορφιάς φυσικό το-

πίο των Σπετσών, με τον Κωνσταντίνο Καλογερόπουλο 

και τη Νάντια Συντζανάκη να τερματίζουν πρώτοι, ενώ 

μετά το τέλος των αγώνων όλοι απήλαυσαν τις χειρο-

ποίητες πίτες με φύλλα Χρυσής Ζύμης, που έφτιαξε ο 

Σύλλογος Γυναικών Σπετσών με αγάπη και μεράκι. 

Η Κυριακή ήταν η μέρα του τριάθλου, με τον Μάκη 

Καλαρά να δίνει την εκκίνηση για τις δύο διαδρομές 

Sprint και Endurance, όπου ανάμεσα στους συμμετέ-

χοντες αθλητές συγκίνηση χάρισαν στους θεατές οι 

συμμετοχές αθλητών ΑμεΑ σε σκυταλοδρομίες 2 ή 3 

ατόμων, όπως ο Γιάννης Γκούντας, ο οποίος κολύμπη-

σε δεμένος μαζί με τον αθλητή με πρόβλημα όρασης 

Χρήστο Κορομηλά, ο Αλέξανδρος Ταξιλδάρης με την 

Έφη Γκουλή, ο Αντώνης Παππάς με την Τζέλη Σκαρλά-

του, καθώς ο παρατριαθλητής πρωταθλητής Γιάννης 

Χατζήμπεης. Επίσης, ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμ-

μετοχή της μικρής Μαριλένας Γερογιάννη, που πάσχει 
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από το εξαιρετικά σπάνιο σύνδρομο Okamoto, η οποία 

διήνυσε μια διαδρομή 5 χλμ. συνοδευόμενη διαδοχι-

κά τόσο από τον πατέρα της, μαραθωνοδρόμο Βασίλη 

Γερογιάννη, όσο και από τις Κλέλια και Άννυ Πανταζή 

από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, καθώς και τις 

Ελένη Χατζίδου και Μαρία Σαμαρίνου.

Νικητής του Spetses Triathlon Sprint στους άνδρες 

ήταν για άλλη μια χρονιά ο Γρηγόρης Σουβατζόγλου. 

Στο Spetses Triathlon Endurance πρώτος στους άν-

δρες ήταν ο Βασίλης Γιαννόπουλος και στις γυναίκες η 

Νάντια Συντζανάκη, ενώ στη σκυταλοδρομία πρώτευ-

σε η ομάδα των Νίκου Σημαντήρα - Γιώργου Πεταλά 

- Μιχάλη Λουκέρη.

Το Spetsathlon 2018 στήριξαν:

Χρυσός Χορηγός ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά η κο-

ρυφαία εταιρεία αθλητικού εξοπλισμού Under Armour. 

Η αμερικανική αθλητική εταιρεία, γνωστή για τα και-

νοτόμα αθλητικά προϊόντα και για τις μοναδικές τε-

χνολογίες της, έχει πλέον κυριαρχήσει στον τομέα του 

performance apparel και footwear σε όλο τον κόσμο. 

Έτσι και στην Ελλάδα, η UA έχει κερδίσει την προτίμηση 

των κορυφαίων αθλητών, με τη δυναμική της να αυξά-

νεται όλο και περισσότερο. Η Under Armour δώρισε 

στους μεγάλους νικητές των αγώνων τριάθλου δωρο-

επιταγές για αγορές σε είδη της εταιρείας, ενώ έδωσε 

την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να δουν και να 

δοκιμάσουν ρούχα και παπούτσια από τη νέα κολεξιόν.

Χορηγοί του Spetsathlon 2018 ήταν η DHL, η HERB-

ALIFE® NUTRITION, η INTERWETTEN, η BIC®Sport, 

η ARLA PROTEIN, τα ελληνικά ζυμαρικά Melissa, 

η Biotherm, τα Holmes Place, η GARMIN, το Φυσικό 

Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, ο Μακεδονικός Χαλβάς, 

η POWERADE, η Coca-Cola, η Α. Ισμαήλος Α.Ε., η 

MetLife καθώς και η DOLE.
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Συμμετοχή σε σεμινάριο συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης

Στις 24/2/2018  η Πυρηνική Ιατρός Ευαγγελία Σκούρα, MD,M.Sc., 

Ph.D, Υπεύθυνη του Τμήματος PET/CT Βιοιατρική Αμπελοκήπων, 

συμμετείχε με διάλεξη, με τίτλο «ΡΕΤ σε αιματολογικά νοσήματα», 

σε σεμινάριο συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης: «Ενδιαφέρουσες Εξε-

λίξεις στην Πυρηνική Ιατρική από τα διεθνή συνέδρια».

Φεβρουάριος

Μάρτιος

Συμμετοχή στο Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής

«Advances and Perspectives in Gastrointestinal Oncology» 

Οργάνωση Σε συνεργασία με την

Συµπόσιο
Εµβρυοµητρικής

Ιατρικής
“Μητέρα - Πλακούντας - Έµβρυο”

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΒΡΥΟΥ 10 ΤΡΙΜΗΝΟ

3&4/3
ΚΕΝΤΡΙΚΌ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΌ
Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΌΝ»

2/3
 «ΑΤΤΙΚΌ ΚΤΙΡΙΌ»
ΙΑΤΡΙΚΉΣ ΣΧΌΛΉΣ 
ΑΘΉΝΏΝ (ΑΚΙΣΑ) 
Π.Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΌΝ

www.symposiumembryomitrikis2018.mdcongress.gr

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2-4 ΜΑΡΤΙΌΥ 2018

24/2

4/3

15/3

17/3

Συμμετοχή του Ομίλου σε Ημερίδα με τίτλο  
«Διαγνωστική και Επεμβατική Μαγνητική Μαστογραφία»

Η  Ένωση Ακτινολό-

γων Μαστού Ελλάδος 

στο πλαίσιο των δρα-

στηριοτήτων της, διορ-

γάνωσε στο «Χωρέμειο 

Αμφιθέατρο» του Νοσο-

κομείου Παίδων «Αγία 

Σοφία» το Σάββατο 17 

Μαρτίου 2018 Ημερίδα 

με τίτλο «Διαγνωστική 

και Επεμβατική Μαγνητική Μαστο-

γραφία». Η Ένωση Ακτινολόγων 

Μαστού Ελλάδος ιδρύθηκε από ει-

δικούς Ακτινοδιαγνώστες 

Μαστού με κύριο στόχο την 

αναβάθμιση της εκπαίδευ-

σης και τη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση των ακτινολό-

γων στις Διαγνωστικές και 

Επεμβατικές τεχνικές στις 

παθήσεις του μαστού. Η 

Διευθύντρια του Τμήματος 

Αξονικού και Μαγνητικού 

Τομογράφου,  Δέσποινα Σαββίδου, 

και η υπεύθυνη ιατρός του τμήμα-

τος Μαγνητικού Τομογράφου της 

μονάδας Περιστερίου, Κολομόδη 

Διονυσία, ήταν προσκεκλημένες 

ομιλήτριες με θέμα «Πώς απεικονί-

ζονται οι διάφορες μορφές Διηθη-

τικού Καρκίνου Μαστού στην MRΙ 

(Πορογενές, Λοβιακό, Βλεννώδες, 

Μυελλοειδές, Θηλώδες, Τριπλά 

Αρνητικό, Φλεγμονώδες). Μορφο-

λογία – Πρόσληψη σκιαγραφικού 

– Diffusion – Φασματοσκοπία» και  

«Αξιολόγηση μαστών με MRI μετά 

την προεγχειρητική χημειοθερα-

πεία», αντίστοιχα.

Υπο την Αιγίδα :

Ελληνική Γυναικολογική 

Εταιρεία Παθήσεων Μαστού

ΗΜΕΡΙΔΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΑΣΤΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ

Οργάνωση:

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΧΩΡΕΜΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 
2018

& 

Γραμματεία Ημερίδας: PRC Congress & Travel

Μιχαλακοπούλου 105, 11527 Αθήνα , Τηλ.: 210 7711673 - Fax: 210 7711289

Email: congress2@prctravel.gr , Web Site: www.prctravel.gr

ΤΕΛΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν μεταξύ των χορη-

γών του συνεδρίου με τίτλο «Advances and 

Perspectives in Gastrointestinal Oncology», με 

ομιλητές από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, που διεξήχθη από τις 15 έως 

τις 17 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα, στο ξενοδο-

χείο Crowne Plaza. Μεταξύ των εισηγητών ήταν 

ο Διευθυντής του Ογκολογικού Τμήματος της  

ΒιοKλινικής Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Μπου-

κοβίνας, με θέμα ομιλίας «Colon cancer 

adjuvant therapy: 3 vs. 6 months, clinical 

practice implications».

Συμμετοχή της κυρίας Βούλας Βελισσαρίου, 

B.Sc. Ph.D, Kλινικής Κυτταρογενετίστριας, 

Επιστημονικής Διευθύντριας του Τμήματος 

Κυτταρογενετικής και Μοριακής Κυτταρογενε-

τικής του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, στις 2-4 Μαρ-

τίου στο Συμπόσιο Εμβρυομητρικής Ιατρικής.
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Ο Εμμανουήλ Σπανός, Επιστημο-

νικός Σύμβουλος κλινικών μελε-

τών και εμπορικών εταιρειών της 

Βιοιατρικής Θεσσαλονίκης και 

υποψήφιος διδάκτορας της Ιατρι-

κής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας, βραβεύτηκε με το 2ο 

Βραβείο Ελεύθερης Ανακοίνωσης 

για την επιδημιολογική του μελέτη 

στο 7o Συμπόσιο Επαγγελματικής 

Υγείας στο πλαίσιο του 12ου Πα-

νελλήνιου Συνεδρίου Δημόσιας 

Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας. 

Το συνέδριο πραγματοποιείται 

κάθε δύο έτη και διοργανώνεται 

από την Ελληνική Εταιρεία Δημό-

σιας Υγείας (ΕΕΔΥ) και τον Τομέα 

Δημόσιας και Διοικητικής Υγιει-

νής της Εθνικής Σχολής Δημόσι-

ας Υγείας (ΕΣΔΥ), υπό την αιγίδα 

της Α.Ε. του Προέδρου της Δημο-

κρατίας και υπό την προεδρία της 

ομότιμης καθηγήτριας του Τομέα 

Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής 

Τζένης Κουρέα - Κρεμαστινού. 

Το θέμα της επιδημιολογικής 

έρευνας του κ. Σπανού ήταν «Δι-

ερεύνηση του επιπολασμού του 

αντιγριπικού εμβολιασμού μεταξύ 

επαγγελματιών υγείας στον δημό-

σιο και ιδιωτικό τομέα». Η έρευνα 

αποτελεί  μέρος της μεταπτυχιακής 

του εργασίας στο Εργαστήριο Υγι-

εινής και Επιδημιολογί-

ας του Ιατρικού Τμήμα-

τος του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Το θέμα 

αυτό, πέρα από επιστη-

μονικό, είναι βαθύτατα 

κοινωνικό, καθώς οι 

εμβολιασμοί αποτε-

λούν ένα από τα ση-

μαντικότερα εργαλεία 

προστασίας της δημόσιας υγείας, 

και ειδικότερα των εργαζόμενων 

σε δομές παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Ανακοινώθηκαν αποτελέ-

σματα που αφορούν την εμβολια-

στική κάλυψη και τους 

παράγοντες που επη-

ρεάζουν την αποδοχή 

του και αναλύθηκαν οι 

συγκριτικοί έλεγχοι για 

την ενημέρωση σε σχέ-

ση με την ασφάλεια του 

εμβολίου και των πηγών 

που επιλέγουν οι επαγ-

γελματίες υγείας για 

την πληροφόρησή τους σε σχέση 

με την αποδοχή του αντιγριπικού 

εμβολιασμού. 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας

Συμμετοχή στο  
1ο Διεπιστημονικό 
Preceptorship  
Ουρολογικού Καρκίνου

Στις 30/3/2018  η Πυρηνικός Ιατρός 

Ευαγγελία Σκούρα, MD, M.Sc., Ph.D, 

Υπεύθυνη του Τμήματος PET/CT  

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων, συμμε-

τείχε με διάλεξη, με τίτλο «Aπεικονί-

ζοντας τον καρκίνο του προστάτη. Ο 

ρόλος του PET/CT» , στο 1ο Διεπιστη-

μονικό Preceptorship Ουρολογικού 

Καρκίνου, που πραγματοποιήθηκε στα 

Χανιά 30-31/03/2018.
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4ο EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ  
Μacedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε ως χορηγός στο 4ο Ελλη-

νικό Συνέδριο Ογκολογίας που διεξήχθη από τις 3 έως τις 5 

Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Makedonia Palace. 

Στο πλαίσιο μάλιστα των Ομιλιών Στρογγυλής Τραπέζης, ήταν 

συγχορηγός εταιρεία για την ομιλία του Dr. James Mackay, ο 

οποίος προερχόταν από το Ινστιτούτο Καρκίνου του Πανεπι-

στημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου, με θέμα (μετάφραση) «Οι 

γενετικές εξετάσεις μπορούν να σώσουν ζωές στην κλινική 

Καρκίνου του Μαστού: Παρουσίαση του τεστ EndoPredict».

45o Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβολισμού & Σακχαρώδη Διαβήτη - 
Μacedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Μάιος

3/5

9/5

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν για ακό-

μη μια χρονιά χορηγός εταιρεία στο 

45ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρι-

νολογίας, Μεταβολισμού και Σακ-

χαρώδη Διαβήτη, που έλαβε χώρα 

στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο 

Makedonia Palace από τις 9 έως τις 

12 Mαϊου 2018. Συγκεκριμένα, ο  Όμι-

λος ήταν ο χορηγός του Βραβείου 

Ίκκου της Ενδοκρινολογικής Εται-

ρείας. Το βραβείο αυτό απονέμεται 

στην καλύτερη κλινική εργασία στην 

Ενδοκρινολογία που δημοσιεύθηκε 

το περασμένο έτος σε διεθνές περι-

οδικό που αναφέρεται στο PubMed  

και έχει impact factor.

Στις 12/5/2018  η Πυρηνικός Ιατρός Ευαγγελία Σκού-

ρα, MD,M.Sc., Ph.D, Υπεύθυνη του Τμήματος PET/CT 

Αμπελοκήπων, συμμετείχε με διάλεξη, με τίτλο «Νέα 

διαθέσιμα ραδιοφάρμακα στην PET/CT: Ο ρόλος 

τους στην απεικόνιση ογκολογικών ασθενών», στο 

πλαίσιο του 6ου Επιστημονικού Forum «Τα νέα φάρ-

μακα στην Ογκολογία: Aπό την έρευνα στην πράξη»,  

που πραγματοποιήθηκε στο St. George Lycabettus, 

στην Αθήνα από τις 10 έως τις 12 Μαΐου 2018.

10/5

Συμμετοχή στο 6ο Επιστημονικό Forum «Τα νέα φάρμακα  
στην Ογκολογία: Aπό την έρευνα στην πράξη»
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Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο 

Υγιών Πόλεων, μέλος του Δικτύου 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

(ΠΟΥ), και ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συν-

διοργανώνουν τη Διαδημοτική Δράση 

Πρόληψης του Καρκίνου του παχέος 

εντέρου σε δήμους της Αττικής και της 

Θεσσαλονίκης.

Τα ΚΕΠ Υγείας των δήμων συμμετέ-

χουν ενεργά και σε αυτή την εκστρα-

τεία. Βασιζόμενοι στα προληπτικά πρω-

τόκολλα του ΠΟΥ, προτρέπουμε όλους 

τους δημότες:

1. Να κάνουν τον ετήσιο έλεγχο ανίχνευ-

σης αιμοσφαιρίνης κοπράνων, αν είναι 

από 50 έως 75 ετών, στα συνεργαζό-

μενα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με τιμή 3 ευρώ. Να εγγρα-

φούν στο λογισμικό των ΚΕΠ Υγείας 

του δήμου τους για να ενημερώνονται 

εγκαίρως για την επανεξέτασή τους.

2. Να λάβουν ηλεκτρονικά το ενημερω-

τικό υλικό.

3. Ένας μικρός αριθμός ανασφάλιστων 

και απόρων πολιτών (έως 10% του 

συνόλου των παραπεμπόμενων), 

που έχουν λάβει ειδικό παραπεμπτι-

κό μέσω του δήμου τους ότι ανήκουν 

στις ευπαθείς ομάδες, θα εξυπηρετεί-

ται δωρεάν.

Πανελλαδική εκστρατεία των ΚΕΠ Υγείας των δήμων  
του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων  
για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου

Εκστρατεία αφιερωμένη στην πρόληψη  
του καρκίνου του παχέος εντέρου

Την Τετάρτη 23/5/2018 πραγματο-

ποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στη 

ΒιοKλινική Θεσσαλονίκης από το γαλ-

λικό σχολείο Lycee Jean-Baptiste Le 

Traillandier της  Fougeres.

Οι μαθητές -οι οποίοι παρακολου-

θούν κατευθύνσεις επαγγελμάτων 

υγείας- είχαν την ευκαιρία να ξεναγη-

θούν στους χώρους της Kλινικής, να 

ενημερωθούν για τις υπηρεσίες που 

προσφέρει ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ και 

να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το 

ελληνικό σύστημα υγείας. Φεύγοντας 

αποκόμισαν σημαντικές εικόνες και 

εμπειρίες για το μέλλον. Τους ευχαρι-

στούμε πολύ για την επίσκεψη και τους 

ευχόμαστε καλή συνέχεια στις σπου-

δές τους.

Επίσκεψη του 
σχολείου Lycee 
Jean-Baptiste 
Le Traillandier 
Fougeres France 
στη ΒιοKλινική 
Θεσσαλονίκης
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METLIFE DENTAL PLUS

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα φροντίδας στοματικής 
υγιεινής από τη MetLife σε αποκλειστική συνεργασία 
με τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Η
 MetLife παρουσιάζει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμ-

μα φροντίδας στοματικής 

υγιεινής στην ελληνική αγορά. 

Το νέο MetLife Dental Plus είναι 

ένα πρόγραμμα κάλυψης οδοντι-

ατρικών εξόδων, που εξασφαλίζει 

υψηλής ποιότητας υπηρεσίες οδο-

ντιατρικής φροντίδας, πρόσβαση 

σε υψηλού επιπέδου οδοντιατρικά 

κέντρα, πλήθος δωρεάν υπηρε-

σιών και διαγνωστικών ελέγχων, 

καθώς και κάλυψη ως και του 80% 

των εξόδων για οδοντιατρικές 

πράξεις.

Ειδικότερα,

α) για ενήλικες και παιδιά από 

12 ετών το πρόγραμμα παρέχει 

εντελώς δωρεάν

 έναν διαγνωστικό έλεγχο

 έναν ορθοδοντικό έλεγχο

  έναν καθαρισμό δοντιών

  ένα απλό σφράγισμα

  μια επίσκεψη για την προσωρι-

νή ανακούφιση μιας έκτακτης 

επώδυνης κατάστασης

β) για τα παιδιά κάτω των 12 

ετών παρέχει δωρεάν

 έναν διαγνωστικό έλεγχο

 έναν ορθοδοντικό έλεγχο

  μια φθορίωση και απομάκρυν-

ση πλακών

  μια επίσκεψη για την προσωρι-

νή ανακούφιση μιας έκτακτης 

επώδυνης κατάστασης

Επιπλέον, το πρόγραμμα προ-

σφέρει μεγάλα όρια κάλυψης ανά 

γνάθο, τα οποία αυξάνονται σταδι-

ακά, φθάνοντας μέχρι και τα 2.500 

ευρώ ανά γνάθο σε βάθος πενταε-

τίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση 

στο ασφάλιστρο.

Οι οδοντιατρικές εργασίες που 

παρέχονται μέσω του Dental Plus 

εκτελούνται σε αποκλειστική συ-

νεργασία με τον  Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙ-

ΚΗ, έναν από τους μεγαλύτερους 

Ομίλους παροχής υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, χωρίς προασφαλι-

στικό έλεγχο, μέχρι και την ηλικία 

των 70 ετών, παρέχει προνομιακά 

ασφάλιστρα για παιδιά, ευελιξία 

στη χρήση του και κέντρο εξυπη-

ρέτησης που λειτουργεί καθημε-

ρινά σε 24ωρη βάση, ενώ μπορεί 

να λειτουργήσει ανεξάρτητα ή συ-

μπληρωματικά σε άλλο πρόγραμ-

μα υγείας της εταιρείας.

Dental Plus
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Συνεργασία
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Dental Plus

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
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Σ
τη ΒιοKλινική Θεσσαλονί-

κης πραγματοποιήθηκε με 

επιτυχία μία από τις πρώ-

τες επεμβάσεις στην Ελλάδα για 

καρκίνο μαστού χωρίς ολική νάρ-

κωση. Η επέμβαση μαστεκτομής 

με βιοψία λεμφαδένα φρουρού 

πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρ-

τίου 2018 από τη Χειρουργική 

Ομάδα Μαστού του κ. Χατζόπου-

λου Σταύρου και τον Αναισθησι-

ολόγο κ. Βαΐδη Γεώργιο. 

Η ασθενής, γυναίκα 70 ετών, 

διαγνώστηκε με καρκίνο στον 

δεξιό μαστό και η ενδεδειγμένη 

αντιμετώπιση ήταν χειρουργική 

αφαίρεση του όγκου. Η φύση του 

προβλήματος καθιστούσε την 

επέμβαση επιτακτική για την πα-

ράταση της επιβίωσης της ασθε-

νούς και την αποφυγή υποτροπών 

- τοπικών και συστηματικών. 

Από το ιστορικό της παρουσί-

αζε χρόνια, σοβαρά προβλήμα-

τα με το αναπνευστικό, γεγονός 

που καθιστούσε τη διεξαγωγή 

της επέμβασης υπό γενική αναι-

σθησία, που είναι και η συνήθης 

πρακτική, εξαιρετικά δύσκολη δι-

αδικασία, που θα αύξανε σε με-

γάλο βαθμό τη νοσηρότητα της 

επέμβασης.

H επέμβαση πραγματοποιήθηκε 

με τεχνικές περιοχικής αναισθη-

σίας ως μοναδικής αναισθησίας. 

Με τη χρήση εκλεκτικών απο-

κλεισμών περιφερικών νεύρων 

κατέστη δυνατή η αναισθητοποί-

ηση της περιοχής ενδιαφέροντος 

(μαστός και μασχάλη). 

Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 

3 ώρες. Κατά τη διάρκειά της, η 

ασθενής ήταν σε ελαφρά κατα-

στολή, απλώς για να είναι άνετη 

και ήρεμη, χωρίς να αντιλαμβά-

νεται τα χειρουργικά ερεθίσματα. 

Μετά το τέλος της επέμβασης, με-

ταφέρθηκε σε κανονικό θάλαμο 

νοσηλείας, ενώ την αμέσως επό-

μενη ημέρα πήρε εξιτήριο από την 

κλινική.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί 

ορόσημο, γιατί ανοίγει νέους 

δρόμους σε ό,τι αφορά την ασφα-

λή αναισθησιολογική αντιμετώπι-

ση ασθενών με βαριά παθολογία 

που χρειάζεται να υποβληθούν σε 

χειρουργική επέμβαση ογκολογί-

ας μαστού.

Επέμβαση μαστεκτομής  
χωρίς ολική νάρκωση

Το περιστατικό αποτελεί 
ορόσημο και ανοίγει 

νέους δρόμους σε ό,τι 
αφορά την ασφαλή 
αναισθησιολογική 

αντιμετώπιση ασθενών 
με βαριά παθολογία 

Θεσσαλονίκης



25Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018

τα νέα μας
EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στο  «κλαμπ» των μεγάλων 

αθλητών του άλματος επί 

κοντώ βρίσκεται πλέον ο 

19χρονος Εμμανουήλ Κα-

ραλής, ο οποίος στον τελικό 

του Παγκόσμιου Πρωταθλή-

ματος Κλειστού Στίβου στο 

Μπέρμιγχαμ κατέλαβε την 

5η θέση με άλμα 5,8 μ., που 

αποτελεί νέο πανελλήνιο 

ρεκόρ Κ20 και φυσικά κορυ-

φαία ατομική επίδοση.

Η Βιοιατρική στηρίζει  
τους νέους αθλητές

Προς:  Βιοιατρική         Σπανός Γεώργιος

Θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά μέσα από την καρ-

δία μου προσωπικά τον κ. Σπανό, καθώς και τη Βιοιατρική για τη 

σημαντική συμπαράστασή τους στην αθλητική μου διαδρομή.

 Εμμανουήλ Καραλής



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



πρόληψη
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Η 
PET, δηλαδή η Τομογρα-

φία Εκπομπής Ποζιτρο-

νίων (Positron Emission 

Tomography), αποτελεί μία μέ-

θοδο της Πυρηνικής Ιατρικής, 

κατά την οποία χορηγούμε στον 

ασθενή ενδοφλεβίως κάποιο 

ραδιοφάρμακο και έπειτα από 

συγκεκριμένο χρονικό διάστη-

μα ο ασθενής τοποθετείται στο 

μηχάνημα και οι ανιχνευτές 

«βλέπουν» σε ποιο σημείο του 

σώματος έχει συγκεντρωθεί 

το ραδιοφάρμακο. Επομένως, 

ανάλογα με το ραδιοφάρμακο 

που χορηγούμε παίρνουμε και 

τις ανάλογες μεταβολικές πλη-

ροφορίες, που μπορεί να σχετί-

ζονται με τον μεταβολισμό της 

γλυκόζης, την έκφραση μεταφο-

ρέων αμινοξέων, τον ρυθμό του 

πολλαπλασιασμού, τη βιοσύνθε-

ση των κυτταρικών μεμβρανών, 

την έκφραση διάφορων υποδο-

χέων και πολλές ακόμα κυτταρι-

κές λειτουργίες. 

Πολλά ραδιοφάρμακα χρησι-

μοποιούνται διεθνώς στην κλινική 

πράξη, ενώ ακόμα περισσότερα 

δοκιμάζονται στη φάση των μελε-

τών. Στην συνέχεια θα μιλήσουμε 

για τα ραδιοφάρμακα που έχουμε 

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εί-

ναι διαθέσιμα για εξετάσεις PET/

CT στη Βιοιατρική για την απεικό-

νιση ογκολογικών ασθενών.

Διαθέσιμα  
ραδιοφάρμακα  
στην PET/CT  
και ο ρόλος τους  
στην απεικόνιση  

ογκολογικών ασθενών

Γράφει η:

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D

Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

πρόληψη
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1 
18F-FDG (18F-φθόριο-2-
δεόξυ γλυκόζη) 

Η παραγωγή της 18F-FDG άρχισε 

στην Ελλάδα το 2004 και απο-

τελεί διεθνώς το πιο συχνά χρη-

σιμοποιούμενο ραδιοφάρμακο 

στην απεικόνιση ογκολογικών 

ασθενών. Αποτελεί ανάλογο της 

γλυκόζης, μεταφέρεται εντός 

των κυττάρων με πρωτεΐνες της 

κυτταρικής μεμβράνης και φω-

σφορυλιώνεται, στη συνέχεια 

όμως το φωσφορυλιωμένο μό-

ριο παραμένει αδιάσπαστο και 

παγιδευμένο εντός του κυττάρου. 

Επομένως, τα κύτταρα με αυξη-

μένο μεταβολισμό, όπως τα καρ-

κινικά κύτταρα, έχουν αυξημένη 

συγκέντρωση της 18F-FDG.

 Όμως η 18F-FDG δεν είναι ειδι-

κό ραδιοφάρμακο, γιατί προσλαμ-

βάνεται και στα ενεργοποιημένα 

μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα και 

τους ινοβλάστες, κι επομένως συ-

γκεντρώνεται και σε λοιμώξεις και 

φλεγμονές, οδηγώντας κάποιες 

φορές σε ψευδώς θετικά ευρήματα.

Η μέθοδος έχει και κάποια 

ψευδώς αρνητικά ευρήματα, που 

οφείλονται στα βιολογικά χαρα-

κτηριστικά του όγκου, όπως:

 Ο χαμηλός μεταβολικός ρυθ-

μός, π.χ., τα καλώς διαφοροποι-

ημένα νευροενδοκρινή νεοπλά-

σματα, grade 1.

 Ο ιστολογικός τύπος, π.χ., ο 

καρκίνος προστάτη, και το ηπα-

τοκυτταρικό καρκίνωμα, όπου 

το 50% δεν προσλαμβάνουν 
18F-FDG.

 Η θέση, όπως συμβαίνει στους 

όγκους του εγκεφάλου, γιατί ο 

φυσιολογικός εγκέφαλος προ-

σλαμβάνει εντόνως 18F-FDG. 

Προκειμένου να ξεπεραστούν 

κάποια από αυτά τα προβλήματα 

έχουν δημιουργηθεί κι άλλα νεό-

τερα ραδιοφάρμακα, κάποια από 

τα οποία υπάρχουν και στη χώρα 

μας. 

Από το 2011 άρχισε η παραγω-

γή τριών ακόμα ραδιοφαρμά-

κων: Η 18F-Choline, η 18F-FLT και 

η 18F-NAF.

Ασθενής με βιοχημική υποτροπή έπειτα από ριζική προστατεκτομή, με τιμή 

PSA 4 ng/ml. H 18F-Choline PET/CT έδειξε μικρούς μεταστατικούς λεμφα-

δένες με παθολογική πρόσληψη 18F-Choline στον δεξιό παραορτικό χώρο 

και παρά τα δεξιά κοινά λαγόνια αγγεία (εικόνα από PET/CT DISCOVERY 

IQ, στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων)

Διαθέσιμα  
ραδιοφάρμακα  
στην PET/CT  
και ο ρόλος τους  
στην απεικόνιση  

ογκολογικών ασθενών

ΠΡΟΛΗΨΗ
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2 
18F-FLT 
(18F-φθοριοθυμιδίνη) 

Η 18F-FLT αποτελεί ανάλογο της 

θυμιδίνης και είναι δείκτης του 

κυτταρικού πολλαπλασιασμού. 

Αρκετές μελέτες έχουν γίνει με 

απεικόνιση με την 18F-FLT PET/

CT για την πρόβλεψη της αντα-

πόκρισης διάφορων νεοπλασμά-

των στην προηγηθείσα θεραπεία. 

Όμως στην κλινική πράξη, η 18F-FLT 

PET/CT χρησιμοποιείται κυρίως 

για την απεικόνιση πρωτοπαθών 

όγκων εγκεφάλου και για τη δια-

φορική διάγνωση των φτωχά δια-

φοροποιημένων από τους καλώς 

διαφοροποιημένους όγκους (low-

grade από high-grade γλοιώματα).

3 
18F-Choline  
(18F-Χολίνης) 

Η χολίνη αποτελεί κύριο συστα-

τικό για τη σύνθεση της φωσφα-

τιδυλοχολίνης, βασικό στοιχείο 

της κυτταρικής μεμβράνης. Η 
18F-Choline αποτελεί εξαιρετικό 

βιοδείκτη για την απεικόνιση του 

πολλαπλασιασμού των καρκινι-

κών κυττάρων. Στον καρκίνο του 

προστάτη υπάρχει συνήθως αυ-

ξημένη βιοσύνθεση της κυτταρι-

κής μεμβράνης, υψηλά επίπεδα 

κινάσης της χολίνης κι αυξημένη 

έκφραση του μεταφορέα της χολί-

νης, επομένως το ραδιοφάρμακο 

προσλαμβάνεται από τα καρκινικά 

κύτταρα. 

Η κύρια ένδειξη χρήσης της 

18F-Choline PET/CT είναι η ανί-

χνευση υποτροπής σε ασθενείς 

που έχουν υποβληθεί σε ριζική 

θεραπεία αλλά εμφανίζουν αύξη-

ση της τιμής του PSA, κυρίως σε 

περιπτώσεις όπου ο υπόλοιπος 

έλεγχος είναι αρνητικός ή αμφί-

βολος (εικόνες 1 και 2). 

Μειονέκτημα της μεθόδου της 
18F-Choline PET/CT αποτελεί η σχε-

τικά χαμηλή ευαισθησία στις χαμη-

λές τιμές του PSA. Όταν στη βιοχη-

μική υποτροπή η τιμή της PSA είναι 

>3-5 ng/ml, τα ποσοστά ανίχνευσης 

είναι ικανοποιητικά >80%, αλλά σε 

μικρές τιμές PSA <1 ng/ml, τα ποσο-

στά είναι χαμηλά, μόλις 20%.

Μ ί α  α κ ό μ α  έ ν δ ε ι ξ η  τ η ς 
18F-Choline PET/CT είναι η απει-

κόνιση φτωχά διαφοροποιημένων 

γλοιωμάτων στον εγκέφαλο, κυρί-

ως για την ανίχνευση υποτροπής 

του όγκου, όπου έχει ευαισθησία 

92% και ειδικότητα 87,5%.

Επιπλέον υποσχόμενη ένδειξη 

της 18F-Choline PET/CT είναι η 

απεικόνιση του καλώς διαφορο-

ποιημένου ηπατοκυτταρικού καρ-

κινώματος. 

4 
18F-ΝaF  
(18F-Fluoride) 

Αποτελεί ανάλογο του ασβεστίου, 

το οποίο χρησιμοποιείται για την 

απεικόνιση των οστών, δηλαδή 

ουσιαστικά αποτελεί ένα σπινθη-

ρογράφημα οστών για την απεικό-

νιση του οποίου χρησιμοποιείται η 

PET/CT και όχι η γ-κάμερα. 

Η 18F-NAF PET/CT αποτελεί 

μέθοδο με μεγαλύτερη ακρίβεια 

στην απεικόνιση του σκελετού συ-

γκριτικά με το απλό σπινθηρογρά-

φημα οστών και έχει ευαισθησία 

Εικόνα 2: Ασθενής με βιοχημική υποτροπή έπειτα από ριζική προστα-

τεκτομή, με τιμή PSA 20 ng/ml. H 18F-Choline PET/CT έδειξε παθολο-

γική πρόσληψη  18F-Choline σε λεμφαδένες στις υπερκλείδιες χώρες, 

στο μεσοθωράκιο, στην κοιλία αλλά και σε οστά (εικόνα από PET/CT 

DISCOVERY IQ, στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων)
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100% και ειδικότητα 100% έναντι 

70% και 57%, αντίστοιχα.

Όμως έχει το μειονέκτημα του 

πολύ υψηλότερου κόστους συ-

γκριτικά με το απλό σπινθηρογρά-

φημα οστών.

Φθάνοντας στο σήμερα, το 2018, 

έγινε δυνατή η παραγωγή νέων ρα-

διοφαρμάκων, που είναι διαθέσιμα 

και στα PET/CT της Βιοιατρικής: Η 
18F-FET, η 18F-DOPA και η 18F-PSMA.

5 
18F-FET (18F-Φλουορο-
αιθυλ-τυροσίνη) 

Η 18F-FET αποτελεί ένα επισημα-

σμένο αμινοξύ που χρησιμοποιεί-

ται αποκλειστικά για την απεικόνι-

ση των εγκεφαλικών γλοιωμάτων, 

καθώς έχει το πλεονέκτημα να 

μην προσλαμβάνεται από τον φυ-

σιολογικό εγκέφαλο. 

Ενδείξεις αποτελούν: 

 Η αναγνώριση της υποτροπής 

και η διαφοροδιάγνωση από μετα-

κτινικές αλλοιώσεις

 Ο καθορισμός της καταλληλό-

τερης θέσης για βιοψία

 Η διαφορική διάγνωση των φτω-

χά διαφοροποιημένων από τους 

καλώς διαφοροποιημένους όγκους 

(high-grade από low-grade)  

 Η χαρτογράφηση των όγκων 

του εγκεφάλου για τον σωστό 

σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας.

6 
18F-DOPA (18F-Διυδροξυ-
φαινυλαλανίνη) 

Αποτελεί ένα επισημασμένο 

αρωματικό αμινοξύ, που χρη-

σιμοποιείται για την απεικόνιση 

νευροενδοκρινών όγκων (NETs). 

Χρησιμοποιείται για την απεικό-

νιση των ΝΕΤ που παρουσιάζουν 

ποικίλη έκφραση υποδοχέων σω-

ματοστατίνης, όπως το καρκινο-

ειδές, το φαιοχρωμοκύττωμα, το 

παραγαγγλίωμα, το νευροβλά-

στωμα, το μυελοειδές καρκίνωμα 

του θυρεοειδούς και οι όγκοι του 

καρωτιδικού σωματίου.

Η 18F-DOPA PET/CT έχει υψη-

λή ευαισθησία και ακρίβεια στην 

απεικόνιση των πρωτοπαθών 

ΝΕΤs, αλλά και στην ανίχνευ-

ση λεμφαδενικών, ηπατικών και 

οστικών μεταστάσεων, ενώ έχει 

καλά αποτελέσματα και στις πε-

ριπτώσεις ανίχνευσης άγνωστης 

Εικόνα 3: Ασθενής 47 ετών, με πρόσφατη διάγνωση καρκίνου του προστάτη, προσήλθε για 

αρχική σταδιοποίηση. H 18F-PSMA PET/CT έδειξε παθολογική πρόσληψη 18F-PSMA στην 

πρωτοπαθή εξεργασία του προστάτη και σε μεταστατικούς λεμφαδένες παρά τα αριστερά 

έξω λαγόνια αγγεία και στον αριστερό παραορθικό χώρο (λεμφαδένες, διαμέτρου < 1 cm, που 

δεν ανιχνεύθηκαν στον υπόλοιπο απεικονιστικό έλεγχο) (εικόνα από PET/CT DISCOVERY 

IQ, στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων) 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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πρωτοπαθούς εστίας, όταν υπάρ-

χει υποψία νευροενδοκρινούς νε-

οπλάσματος.

Επίσης, η 18F-DOPA PET/CT 

χρησιμοποιείται για την απεικό-

νιση και των πρωτοπαθών όγκων 

εγκεφάλου, κυρίως για τη διαφο-

ρική διάγνωση ακτινονέκρωσης 

από πρόοδο νόσου σε ασθενείς 

έπειτα από ακτινοθεραπεία.

7 
18F-PSMA (18F-Prostate-
Specific Membrane Antigen)

Η PSMA (ειδικό αντιγόνο της προ-

στατικής μεμβράνης) αποτελεί μια 

διαμεμβρανική πρωτεΐνη τύπου ΙΙ, 

που υπερεκφράζεται από 100 έως 

1.000 φορές περισσότερο στην 

κυτταρική επιφάνεια σχεδόν όλων 

των κυττάρων στον καρκίνο του 

προστάτη, συγκριτικά με τα φυ-

σιολογικά κύτταρα. Αρχικά είχε 

επισημανθεί με Γάλλιο-68 (68Ga), 

σήμερα, όμως, έγινε δυνατή η σύν-

δεση με την 18F, που έχει καλύτερα 

απεικονιστικά χαρακτηριστικά.

Σε περίπτωση βιοχημικής υπο-

τροπής, η απεικόνιση με 68Ga ή 
18F-PSMA PET/CT έχει πολύ καλά 

ποσοστά ανίχνευσης των εστιών 

υποτροπής/μεταστατικών εστιών 

(συνολικά ~83%), με τα ποσοστά 

ανίχνευσης να αυξάνονται όσο 

αυξάνεται η τιμή του PSA. Η ευαι-

σθησία όμως της μεθόδου είναι 

ικανοποιητική, ακόμα και σε χα-

μηλές τιμές PSA. 

  PSA 0,2-0,5 ng/ml:  

Ποσοστό ανίχνευσης με  

PSMA PET/CT 57,9%

 PSA 0,5-1 ng/ml: 72,7%

 PSA 1-2 ng/ml: 93%

 PSA ≥ 2 ng/ml: 96,8%

Όταν υπάρχει βιοχημική υπο-

τροπή και η 18F-Choline PET/CT 

είναι αρνητική, η ΡSMA PET/CT 

μπορεί σε ποσοστό 43,8% των πε-

ριπτώσεων να ανιχνεύσει τις εστί-

ες υποτροπής.

Η απεικόνιση με 18F-PSMA φαίνε-

ται να είναι μια πολύ υποσχόμενη 

μέθοδος, που, σε συνδυασμό με 

το τελευταίας τεχνολογίας PET/CT 

(Discovery IQ, GE Healthcare) που 

διαθέτουμε στη Βιοιατρική, μπορεί 

να ανιχνεύει μικρές εστίες και πυ-

ελικούς μεταστατικούς λεμφαδέ-

νες, διαμέτρου ακόμα και 2-3 mm. 

Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα 

πολύτιμο, καθώς στην υποτροπή η 

ανίχνευση εντοπισμένης νόσου σε 

χαμηλές τιμές PSA επιτρέπει μεγά-

λο εύρος θεραπευτικών στρατηγι-

κών, κυρίως στην ακτινοθεραπεία 

διάσωσης, που είναι πιο αποτελε-

σματική όταν το PSA ορού είναι 

<0,5 ng/ml. 

Εκτός από την ανίχνευση υπο-

τροπής, η PSMA-PET/CT είναι 

υποσχόμενη μέθοδος και για την 

αρχική σταδιοποίηση ασθενών 

με καρκίνο του προστάτη υψηλού 

κινδύνου, καθώς ανιχνεύει τις εν-

δοπροστατικές εστίες αλλά και 

τους μεταστατικούς λεμφαδένες 

(εικόνα 3).

Συμπέρασμα
Πάνω από το 90% των εξετάσεων 

PET/CT που πραγματοποιούνται 

παγκοσμίως χρησιμοποιούν την 
18F-FDG ως ραδιοφάρμακο για 

την απεικόνιση των ογκολογικών 

ασθενών. Όμως, σήμερα στην Ελ-

λάδα είναι διαθέσιμα και νεότε-

ρα ραδιοφάρμακα που μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία 

στην απεικόνιση νεοπλασιών 

όπου υστερεί η απεικόνιση με την 
18F-FDG, όπως στους πρωτοπαθείς 

όγκους του εγκεφάλου, τον καρκί-

νο του προστάτη και τους νευρο-

ενδοκρινείς όγκους.





34 Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018          

Ο
ι ιοί της εποχικής γρίπης 

κυκλοφορούν και προ-

καλούν ασθένεια στους 

ανθρώπους κάθε χρόνο. Σε εύ-

κρατα κλίματα, όπως η χώρα μας, 

η δραστηριότητά τους τείνει να 

εμφανίζεται εποχικά στους χειμε-

ρινούς μήνες, εξαπλωνόμενη από 

άτομο σε άνθρωπο μέσω του φτερ-

νίσματος, του βήχα ή της επαφής 

με μολυσμένες επιφάνειες. Οι ιοί 

της εποχικής γρίπης μπορούν να 

προκαλέσουν ήπια έως σοβαρή 

ασθένεια, ακόμη και θάνατο, ιδιαί-

τερα σε ορισμένα άτομα υψηλού 

κινδύνου. Οι ομάδες ατόμων με 

πιθανότητα εκδήλωσης σοβαρών 

ασθενειών περιλαμβάνουν τις 

έγκυες γυναίκες, τους πολύ νέους 

και πολύ ηλικιωμένους, τα ανο-

σοκατεσταλμένα άτομα και τους 

ανθρώπους με χρόνιες ασθένει-

ες. Οι ιοί της εποχικής γρίπης εξε-

λίσσονται συνεχώς, γεγονός που 

σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν 

να μολυνθούν πολλές φορές κατά 

τη διάρκεια της ζωής τους. Από τις 

τρεις μεγάλες ομάδες ή τύπους ιών 

εποχικής γρίπης που υπάρχουν 

-και χαρακτηρίζονται ως Α, Β και 

C-, οι ιοί της γρίπης τύπου Α διαι-

ρούνται περαιτέρω σε υποτύπους. 

Επί του παρόντος, η γρίπη Α (H1N1) 

και η Α (H3N2) είναι οι υπότυποι 

του μεταδιδόμενου εποχικού ιού 

της γρίπης Α. Αυτός ο εποχικός ιός 

γρίπης A (H1N1) είναι ο ίδιος ιός που 

προκάλεσε την πανδημία γρίπης το 

2009, καθώς κυκλοφορεί και με-

ταδίδεται πλέον εποχικά. Επιπλέον, 

υπάρχουν δύο ιοί τύπου Β που κυ-

κλοφορούν επίσης ως ιοί εποχικής 

γρίπης. Η γρίπη τύπου C προκαλεί 

ηπιότερες λοιμώξεις και συνδέε-

ται με σποραδικά κρούσματα και 

μικρές εντοπισμένες εκδηλώσεις. 

Δεδομένου ότι η γρίπη C παρουσι-

άζει πολύ λιγότερη επιβάρυνση από 

τη γρίπη Α και Β, περιλαμβάνονται 

στο εποχικό εμβόλιο της γρίπης 

μόνο οι δύο τελευταίοι τύποι.

Με την επιδημιολογική επιτή-

ρηση της γρίπης για την περίο-

δο 2017-2018 να έχει μόλις ολο-

κληρωθεί στην Ευρώπη και στην 

Ελλάδα από το ΚΕΕΛΠΝΟ την 

εβδομάδα 14-20 Μαΐου 2018, τα 

επιδημιολογικά δεδομένα στη 

χώρα μας καταγράφουν 104 σο-

βαρά κρούσματα εργαστηριακά 

επιβεβαιωμένης γρίπης που νο-

σηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής 

νοσηλείας και έχουν 37 θανάτους 

Η ανοσοποίηση ως μια ιστορία επιτυχίας 
της δημόσιας υγείας που πρέπει  
να διατηρηθεί -  
Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας

Αντιγριπικός 
εμβολιασμός

Γράφει ο:

Εμμανουήλ Σπανός

M.Sc. in Healthcare Managment, M.Sc. in Applied 
Public Health,Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικών Μελετών και 
Εμπορικών Εταιρειών, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ Θεσσαλονίκης

πρόληψη
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Αντιγριπικός 
εμβολιασμός

με εύρος ηλικιών από 1 έως 93 έτη. 

Από το σύνολο των ασθενών που 

απεβίωσαν, μόνο 4 ήταν εμβολια-

σμένοι για τον ιό της γρίπης. 

Ο εμβολιασμός είναι το κύριο μέ-

τρο για την πρόληψη της γρίπης και 

τη μείωση των επιπτώσεών της. Οι ιοί 

που περιλαμβάνονται στο αντιγρι-

πικό εμβόλιο είναι πλήρως αδρα-

νοποιημένοι, δηλαδή οι ιοί ήταν 

ενεργοί στο παρελθόν και έχουν 

καταστραφεί από χημικές ενώσεις, 

θέρμανση, ακτινοβολίες ή αντιβιο-

τικά, έτσι ώστε να μην προκαλούν 

γρίπη. Τα στελέχη των ιών της γρί-

πης διεγείρουν το ανοσοποιητικό 

μας σύστημα, ώστε να παραχθούν 

αντισώματα ενάντια στη γρίπη. Τα 

αντισώματα αυτά αυξάνονται περί-

που 2 έως 3 εβδομάδες μετά τον εμ-

βολιασμό και η ανοσία διαρκεί από 

6 μήνες έως 1 έτος. Η ανοσοποίηση 

σώζει παγκοσμίως εκατομμύρια 

ζωές κάθε χρόνο και αυτή η ιστο-

ρία επιτυχίας της δημόσιας υγείας 

πρέπει να διατηρηθεί. Κάθε χρόνο 

η Ευρωπαϊκή Ένωση γιορτάζει την 

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ανοσοποί-

ησης (EIW), η οποία αποτελεί μια 

ετήσια πρωτοβουλία ευαισθητο-

ποίησης σχετικά με τη σπουδαιότη-

τα της ανοσοποίησης στη δημόσια 

υγεία και την ευημερία.

Όμως, ποιος ο ρόλος  
των επαγγελματιών υγείας 
στην πραγματοποίηση του 
αντιγριπικού εμβολιασμού;
Ο ιός της γρίπης μπορεί να μετα-

δοθεί εξαιρετικά γρήγορα μέσα σε 

κλειστούς χώρους και να προκαλέ-

σει επιδημίες με απότομη έναρξη. 

Οι ασθενείς με μη διαγνωσμένη 

γρίπη και επισκέπτες μπορεί να με-

ταδώσουν τη γρίπη σε νοσηλευό-

μενους ασθενείς. Οι ανεμβολίαστοι 

επαγγελματίες υγείας αποτελούν 

την κύρια πηγή νοσοκομειακής 

γρίπης, αφού συχνά συνεχίζουν να 

εργάζονται ενώ υπάρχει κίνδυνος 

μετάδοσης του ιού. Οι επαγγελματί-

ες υγείας έχουν μεγαλύτερο κίνδυ-

νο εμφάνισης γρίπης σε σύγκριση 

με τον γενικό πληθυσμό ενηλίκων 

λόγω της φύσης της εργασίας τους. 

Μελέτες που έχουν διενεργηθεί 

υποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια 

εμφάνισης της γρίπης στις εγκατα-

στάσεις υγειονομικής περίθαλψης 

περισσότερο από το ήμισυ του υγει-

ονομικού προσωπικού που φροντί-

ζει τους ασθενείς με γρίπη δύναται 

να μολυνθεί από τον ιό. Άλλες με-

ΠΡΟΛΗΨΗ
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λέτες δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι 

στον τομέα της υγειονομικής περί-

θαλψης μπορούν να μεταδώσουν 

τη γρίπη σε ασθενείς οι οποίοι μπο-

ρεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι σε 

περαιτέρω επιπλοκές, συμπεριλαμ-

βανομένων των βρεφών, των ηλικι-

ωμένων και εκείνων που είναι ανο-

σοκατασταλμένοι ή έχουν άλλες 

χρόνιες παθήσεις. Αυτές οι ομάδες 

αυξημένου κινδύνου μπορούν να 

εμφανίσουν επιπλοκές απειλητικές 

για τη ζωή τους ή ακόμη και θανα-

τηφόρες. Βέβαια, υπάρχουν ενδεί-

ξεις ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα 

της υγειονομικής περίθαλψης που 

έχουν εμβολιαστεί έναντι της επο-

χικής γρίπης είναι πιο πιθανό να 

συστήσουν τον εμβολιασμό έναντι 

της εποχικής γρίπης σε άτομα που 

κινδυνεύουν από επιπλοκές. 

Σε πρόσφατη έρευνα που πραγ-

ματοποιήθηκε από το Εργαστήριο 

Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Ια-

τρικού Τμήματος του Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλίας (Σπανός E, Ραχιώτης 

Γ, Νίκου O, Μουχτούρη B, Χατζη-

χριστοδούλου Χ, 2017), η εμβολι-

αστική κάλυψη έναντι του ιού της 

εποχικής γρίπης που καταγράφηκε 

στους επαγγελματίες υγείας ήταν 

27,3%. Με το 72,7% του πληθυσμού 

του δείγματος να δηλώνει ότι δεν 

πραγματοποίησε τον αντιγριπικό 

εμβολιασμό και δεν είχε σκοπό να 

τον διενεργήσει στο μετέπειτα διά-

στημα και να υποδεικνύει ως σημα-

ντικότερο λόγο μη εμβολιασμού το 

γεγονός ότι θεωρεί ότι δεν διατρέ-

χει κίνδυνο νόσησης (36,8%). Τα 

ευρήματα της μελέτης υπέδειξαν 

παράγοντες που σχετίζονται με την 

πραγματοποίηση του αντιγριπικού 

εμβολιασμού. Παρατηρήθηκε δια-

φοροποίηση του εμβολιασμού ως 

προς το επίπεδο εκπαίδευσης, το 

τμήμα εργασίας, την άποψη των 

επαγγελματιών υγείας για τους 

εμβολιασμούς ως εργαλείο της 

δημόσιας υγείας, την προσωπική 

άποψη των επαγγελματιών υγείας 

για τους εμβολιασμούς και την ενη-

μέρωση (γνώση) για την ασφάλεια 

του αντιγριπικού εμβολίου. Επίσης, 

παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ 

της ηλικίας και της αντιγριπικής εμ-

βολιαστικής κάλυψης. 

Επίσης, διερευνήθηκε η σχέση 

της πηγής πληροφόρησης για την 

ασφάλεια του εμβολίου και του φό-

βου για την ασφάλεια του εμβολί-

ου. Σημαντική σχέση εμφάνισαν ως 

πηγές ενημέρωσης το ΚΕΕΛΠΝΟ, 

το διαδίκτυο και τα ιατρικά βιβλία - 

περιοδικά. Οι συμμετέχοντες που 

χρησιμοποίησαν τα ιατρικά βιβλία - 

περιοδικά ως πηγή ενημέρωσης εμ-

φάνισαν τα χαμηλότερα ποσοστά 

φόβου ως προς την ασφάλεια του 

εμβολίου, ακολουθώντας οι συμμε-

τέχοντες που ενημερώθηκαν μέσω 

του ΚΕΕΛΠΝΟ, με ποσοστά φόβου 

για την ασφάλεια 18,1%. Υψηλότερα 

ποσοστά φόβου καταγράφηκαν 

στους επαγγελματίες που πληρο-

φορήθηκαν για την ασφάλεια των 

εμβολίων από το διαδίκτυο (23,5%). 

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η 

πληροφόρηση από μη αξιόπιστες 

πηγές του διαδικτύου μπορεί να 

οδηγήσει εσφαλμένα σε υπέρτερο 

φόβο για την ασφάλεια του αντιγρι-

πικού εμβολίου και συνεπώς στην 

αποφυγή πραγματοποίησής του.

Σε κάθε περίπτωση, οι επαγγελ-

ματίες υγείας θα πρέπει να αναλο-

γιστούν τις πιθανές συνέπειες της 

μετάδοσης των συγκεκριμένων 

ασθενειών στους ασθενείς -ιδιαί-

τερα της γρίπης- και να στηρίξουν 

τον εμβολιασμό ως βασικό τρόπο 

φροντίδας των ασθενών και του 

εαυτού τους έναντι των ασθενει-

ών που προλαμβάνονται μέσω του 

εμβολιασμού.

πρόληψη

Η πληροφόρηση από μη αξιόπιστες πηγές  
του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει εσφαλμένα  

σε υπέρτερο φόβο για την ασφάλεια  
του αντιγριπικού εμβολίου και συνεπώς  

στην αποφυγή πραγματοποίησής του



Ανανεωμένο Δίκτυο Οδοντιατρείων
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

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. Όλα  

τα οδοντιατρεία είναι εξοπλισμένα με δύο σύγχρονες έδρες και στελεχωμένα με εξειδικευμένο και έμπειρο 
προσωπικό, ώστε ο επισκέπτης να απολαμβάνει χωρίς καθυστερήσεις υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ό,τι  
χρειάζεστε για 
ένα υγιές και 

όμορφο  
χαμόγελο

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΑΘΗΝΑΣ

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 6,  

Τ 210 7217517 

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΑΛΙΜΟΥ

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 578Α,  

Τ 210 9918797 

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 155-157 

1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 210 9591100

(Λειτουργία εντός του 2018) 

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 225-227,  

Τ 210 6129112-3 

ΒΙΟ-OΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
MAΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Λ. ΣΟΥΝΙΟΥ &  

ΜΥΡΙΝΟΥΝΤΟΣ, 

Τ 2299 440980-81 

(Λειτουργία εντός του 2018)

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 83,  

Τ 2310 275986

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

149 1ος ΟΡΟΦΟΣ,

Τ 2310 665229, 2310 588393 

(Λειτουργία εντός του 2018)

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ  
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

EΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 

15, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 

Τ 2310 482369



Τι είναι η στοματολογία;
Η στοματολογία είναι η ειδικότη-

τα που ασχολείται με τη διάγνωση 

και τη θεραπεία των παθήσεων που 

προσβάλλουν τη στοματογναθο-

προσωπική χώρα - το βλεννογόνο 

του στόματος, τα οστά των γνάθων 

και τους σιαλογόνους αδένες.

Ποιος είναι ο στοματολόγος;
O στοματολόγος είναι ειδικευ-

μένος ιατρός ο οποίος μετά την 

αποφοίτηση από την Οδοντιατρική 

Σχολή, μέσα από ένα επίσημο και 

πολυετές πρόγραμμα ειδίκευσης, 

έχει αποκτήσει τη γνώση, την εμπει-

ρία και τις κλινικές δεξιότητες για 

τη διάγνωση, τη θεραπεία και την 

παρακολούθηση των νόσων του 

στόματος.

Με ποια νοσήματα ασχολείται  
η στοματολογία;
Στη στοματογναθοπροσωπική 

χώρα αναπτύσσεται πλήθος το-

πικών νόσων και παθήσεων. Επί-

σης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός 

συστηματικών νόσων και συνδρό-

μων δίνει συμπτωματολογία στην 

περιοχή αυτή. Τα νοσήματα αυτά 

είναι πολυάριθμα και προσβάλ-

λουν κάθε ηλικία. Εκδηλώνονται 

με ποικιλομορφία στην ένταση 

και στον χρόνο, από παροδική και 

ήπια συμπτωματολογία μέχρι και 

ως χρόνια νοσήματα με έντονη 

συμπτωματολογία και σοβαρές 

επιπτώσεις για την υγεία. Οφείλο-

νται σε διάφορα αίτια, τόσο τοπικά 

(αφορούν αποκλειστικά το στόμα) 

όσο και συστηματικά (αφορούν και 

άλλα όργανα του σώματος).

  Στα  τοπικά  νοσήματα του 

στόματος  συμπεριλαμβάνο-

νται: Αντιδραστικές βλάβες (π.χ., 

τραυματικά έλκη, τραυματικό 

ίνωμα, βλεννοκύστη, πυογό-

νο κοκκίωμα, χημικοί ερεθισμοί, 

εγκαύματα), αλλεργικές αντιδρά-

σεις, νεοπλάσματα (π.χ., καρκίνος 

στόματος), δυνητικά κακοήθεις 

βλάβες (π.χ., λευκοπλακία, ερυ-

θροπλακία, ακτινική χειλίτιδα), νο-

σήματα ανοσολογικής αρχής (π.χ., 

Τι είναι, ποιες είναι οι στοματολογικές  
παθήσεις και ποια η θεραπεία τους
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πρόληψη

Γράφει ο:

Βαγγέλης Παρχαρίδης DDS, Μ.Sc.

Χειρουργός Οδοντίατρος -  
Ειδ. Στοματολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Εργαστηρίου Στοματολογίας  
του Αριστοτελείου  
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Στοματολόγος Βιο-Οδοντιατρείων 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Στοματολογία



άφθες, ομαλός λειχήνας), λοιμώ-

ξεις (π.χ., μυκητίαση, έρπης, βλά-

βες οφειλόμενες στον ιό HPV) κ.ά.  

Στα συστηματικά νοσήματα με 

ενδοστοματικές εκδηλώσεις συ-

μπεριλαμβάνονται: Αιματολογι-

κά (π.χ., αναιμίες, λευχαιμίες, λεμ-

φώματα), δερματικά (π.χ., πέμφιγα, 

πεμφιγοειδές), ρευματικά - αυτο-

άνοσα (π.χ., σύνδρομο Sjögren, 

ερυθηματώδης λύκος), γαστρε-

ντερικά (π.χ., νόσος Crohn), λοι-

μώδη (HIV/AIDS, σύφιλη, φυμα-

τίωση), κληρονομικά νοσήματα, 

νοσήματα του μεταβολισμού κ.ά.

Πότε θα πρέπει κάποιος να 
απευθυνθεί σε στοματολόγο;
Μόλις νιώσει πόνο, καύσο («τσού-

ξιμο» ή «κάψιμο»), αλλοίωση της 

γεύσης, μούδιασμα, ξηρότητα, 

κακοσμία ή αν γίνει αντιληπτή 

οποιαδήποτε μεταβολή του βλεν-

νογόνου, όπως διόγκωση («πρή-

ξιμο»), έλκος («πληγή»), εξέλκω-

ση («άφθα»), αλλαγές στο χρώμα 

(λευκές, ερυθρές ή μελανές βλά-

βες), στην υφή (π.χ., τραχύτητα) ή 

σε εμφάνιση αιμορραγίας και γε-

νικά σε παρατήρηση οποιασδήποτε 

παρέκκλισης από το «φυσιολογι-

κό» που ο καθένας αντιλαμβάνεται 

για τη στοματική του κοιλότητα.

Επίσης, σε στοματολόγο θα πρέ-

πει να απευθύνονται οι ογκολογικοί 

ασθενείς πριν από τη χημειοθερα-

πεία, την ακτινοβόληση κεφαλής/

τραχήλου τους ή όταν εμφανίζουν 

ενδοστοματικά παρενέργειες από 

τη θεραπεία τους. 

Πώς θα θέσει ο στοματολόγος 
τη διάγνωση;
Η ακριβής διάγνωση μιας στομα-

τολογικής πάθησης αποτελεί την 

απαραίτητη προϋπόθεση για την 

κατάλληλη αντιμετώπιση. Η χο-

ρήγηση εμπειρικής θεραπείας ή η 

αντιμετώπιση της πάθησης από ια-

τρούς άλλων ειδικοτήτων ή ακόμα 

και από οικείους φαρμακοποιούς, 

με μόνο στόχο την ανακούφιση των 

συμπτωμάτων και όχι την αντιμε-

τώπιση της αιτίας της νόσου, είναι 

αναποτελεσματική και συχνά επι-

βλαβής, ενώ μπορεί να οδηγήσει 

σε επιδείνωση της νόσου.

Τα διαγνωστικά μέσα που διαθέτει 

ο στοματολόγος περιλαμβάνουν τη 

λήψη πλήρους ιστορικού της παρού-

σας συμπτωματολογίας, του γενικού 

οδοντιατρικού και ιατρικού ιστορι-

κού, την κλινική εξέταση όχι μόνο 

της πάσχουσας περιοχής, αλλά και 

του συνόλου των ιστών της στοματο-

προσωπικής χώρας. Συνδυάζοντας 

τα ευρήματα αυτά διαμορφώνεται 

μια λίστα πιθανών διαγνώσεων (δια-

φορική διάγνωση) και αποφασίζει ο 

ιατρός αν είναι απαραίτητη η πραγ-

ματοποίηση περαιτέρω εξετάσεων, 

όπως, π.χ., βιοψία, λήψη επιχρίσμα-

τος, απεικονιστικός έλεγχος, αιμα-

τολογικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα όλων των πα-

ραπάνω αξιολογούνται και ο στο-

ματολόγος θέτει την τελική διάγνω-

ση που καθορίζει και τη θεραπεία.

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία;
Η θεραπεία των στοματολογικών 

παθήσεων ποικίλλει σημαντικά 

ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτη-

τα της νόσου. Η θεραπευτική αγω-

γή μπορεί να είναι φαρμακευτική ή 

μη. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί 

να είναι τοπική (όπως χρήση αλοι-

φών, στοματικών διαλυμάτων) ή 

συστηματική (όπως χάπια για λήψη 

από του στόματος). Το είδος της 

φαρμακευτικής αγωγής μπορεί να 

συμπεριλαμβάνει κορτικοστερο-

ειδή, αντιβιοτικά, αντιμυκητιασικά, 

αντιικά, αντιφλεγμονώδη, ανοσο-

τροποποιητικά κ.ά. Η χρονική διάρ-

κεια της αγωγής επίσης διαφέρει 

σημαντικά από νόσημα σε νόσημα. 

Οι ασθενείς συχνά καλούνται να 

ακολουθήσουν πρόγραμμα περιο-

δικών κλινικών επανελέγχων.

Η μη φαρμακευτική αγωγή μπο-

ρεί να συνίσταται σε χειρουργική 

αφαίρεση βλαβών. Οι χειρουργι-

κές πράξεις μπορούν να αφορούν 

βλάβες των μαλακών μορίων ή 

των σκληρών ιστών και πραγμα-

τοποιούνται στο ιατρείο υπό τοπική 

αναισθησία ή σε νοσοκομειακό πε-

ριβάλλον υπό γενική αναισθησία.
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ΠΡΟΛΗΨΗ

Συχνότερες στοματολογικές παθήσεις

   Άφθες 

   «Στοματίτιδα» 

   Λοιμώξεις (π.χ., έρπης, HPV, μυκητιάσεις)

   «Προκαρκινικές» βλάβες (λευκοπλακία)

   Καρκίνος στόματος

   Όγκοι και κύστεις μαλακών μορίων (π.χ., ίνωμα, θήλωμα, 

κονδύλωμα, βλεννοκύστη)

   Όγκοι και κύστεις γνάθων (π.χ., αδαμαντινοβλάστωμα, 

οδοντογενής κερατινοκύστη)

  Ομαλός λειχήνας

  Πέμφιγα - πεμφιγοειδές

  Τριχωτή - γεωγραφική γλώσσα

  Ξηροστομία

  Καυσαλγία στόματος 

  Δυσγευσία 

  Κακοσμία στόματος



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
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Κ
αρκίνος δεν σημαίνει πια το 

ίδιο με αυτό που σήμαινε μό-

λις πριν από 10 χρόνια. Έχει 

αποδειχθεί ότι ο καρκίνος κάθε ορ-

γάνου -όπως των πνευμόνων, της 

μήτρας, του μαστού, των ωοθηκών, 

του ήπατος, του πεπτικού σωλήνα, 

του εγκεφάλου κ.λπ.- είναι νόσημα 

ετερογενές. Γι’ αυτό και ταξινομεί-

ται σε υποκατηγορίες, που εμφανί-

ζουν διαφορετικό ιστολογικό τύπο, 

γονιδιακή σφραγίδα, απεικονιστικά 

χαρακτηριστικά και το κυριότερο 

διαφορετική θεραπευτική αντιμε-

τώπιση, θεραπευτική ανταπόκριση 

και επομένως, συχνά, πολύ διαφο-

ρετική πρόγνωση. Όλα αυτά οδη-

γούν στο γεγονός ότι η σύγχρονη 

φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Ευάγγελος Χαρταμπίλας

Ακτινοδιαγνώστης,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Ακτινολογικού  
Τμήματος ΒιοΚλινικής  
Θεσσαλονίκης

Τι είναι  
και γιατί  
είναι 
απαραίτητο

Το Ογκολογικό Συμβούλιο 
της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης
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και αποτελεσματική αντιμετώπιση 

του καρκίνου είναι πολύπλευρη 

και εξειδικευμένη ώστε να απαιτεί 

τη συνεργασία πολλών ειδικών. 

Τι είναι το Ογκολογικό 
Συμβούλιο
Το Ογκολογικό Συμβούλιο (ΟΣ) 

ασχολείται ακριβώς με τη συστη-

ματική μελέτη και τη θεραπευτική 

αντιμετώπιση ογκολογικών αρρώ-

στων για μια αξιόπιστη και σύμφω-

νη με τις σύγχρονες απόψεις επί-

λυση των προβλημάτων τους. 

Η μελέτη των αρρώστων αφο-

ρά τη διάγνωση του καρκίνου και 

την εκτίμηση της έκτασής του, η 

δε αντιμετώπισή τους, την επιλο-

γή της θεραπείας, τη στενή πα-

ρακολούθηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος ή των επιπλοκών 

της, αλλά και την τροποποίηση 

της θεραπείας, αν χρειαστεί. Το 

ΟΣ αποτελείται από γιατρούς συ-

ναφών με τα νεοπλάσματα ειδικο-

τήτων, ώστε να οδηγεί στη χωρίς 

καθυστέρηση επιλογή της απλού-

στερης, ασφαλέστερης και απο-

τελεσματικότερης μεθόδου -ή 

συνδυασμού μεθόδων- τόσο στη 

διάγνωση όσο και στη θεραπευ-

τική αντιμετώπιση του καρκίνου. 

Και στους δύο αυτούς τομείς 

υπάρχει συνεχής εξέλιξη, που τε-

λευταία -πολύ πρόσφατα μάλιστα- 

έγινε καταιγιστική. 

Στη διάγνωση έχουν αναπτυ-

χθεί εργαστηριακές και απεικο-

νιστικές μέθοδοι μεγάλης αξιο-

πιστίας που δεν ταλαιπωρούν τον 

ασθενή.  

Εργαστηριακές μέθοδοι
  Βιοχημικές αναλύσεις αίματος 

για την ανίχνευση δεικτών εν-

δεικτικών της ύπαρξης καρκίνου 

  Κυτταρολογικές εξετάσεις φυ-

σιολογικών ή και παθολογικών 

εκκριμάτων, επιχρισμάτων ή 

υλικών αναρροφήσεων για τον 

αποκλεισμό ή για την επιβεβαί-

ωση της ανάπτυξης καρκίνου

  Μοριακές αναλύσεις υλικών βι-

οψίας για την ταυτοποίηση του 

τύπου του νεοπλάσματος (ανα-

γνώριση παθολογικών -μεταλ-

λαγμένων γονιδίων), ώστε να 

επιλεγεί για τον συγκεκριμένο 

τύπο η ειδική «στοχευμένη» θε-

ραπεία του. 

Απεικονιστικές μέθοδοι
Στην απεικόνιση, οι γνωστές μέ-

θοδοι της υπερηχοτομογραφί-

ας, της αξονικής και μαγνητικής 

τομογραφίας και πιο πρόσφατα 

ο συνδυασμός τους με την πο-

ζιτρονιακή τομογραφία (PET) 

έχουν εξελιχθεί σε τέτοιον βαθ-

μό ώστε να δείχνουν όχι μόνο 

πώς φαίνεται, αλλά και πώς λει-

τουργεί ένα όργανο. Με άλλα 

λόγια, απεικονίζουν μεταβολές 

της ανατομικής και διαταραχές 

της φυσιολογίας των οργάνων 

που πάσχουν, με τέτοια αξιοπι-

στία που επιτρέπει την εξαγωγή 

πολύ σημαντικών συμπερασμά-

των για την ύπαρξη και την έκτα-

ση του καρκίνου, που καθορίζει 

σε μεγάλο βαθμό και τον τρόπο 

αντιμετώπισής του. 

Η εξέλιξη των παραπάνω με-

θόδων επιτρέπει ακόμα πιο 

εξειδικευμένες εφαρμογές -σε 

συνδυασμό, μάλιστα, και με την 

ανάπτυξη ειδικών σκιαγραφικών 

μέσων-, ώστε να παρέχουν συ-

μπληρωματικές πληροφορίες 

όχι μόνο για την ύπαρξη, αλλά 

και το είδος του νεοπλάσματος. 

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να 

είναι τόσο σημαντικές ώστε σε 

ορισμένα νεοπλάσματα, όπως 

ο καρκίνος του ήπατος, να μην 

χρειάζεται συχνά ούτε καν βιο-

ψία για την έγκαιρη έναρξη της 

θεραπείας. 

Παράλληλα σύγχρονες ενδο-

σκοπικές μέθοδοι απεικόνισης 

δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πα-

ρατήρησης και βιοψίας οργάνων 

σε δύσκολες, απομακρυσμένες 

και καλά προφυλαγμένες περιο-

χές του σώματος, όπως οι πνεύ-

μονες, ο εντερικός σωλήνας και 

η περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Στη θεραπεία ,  πρόσφατες 

και επαναστατικές θεραπείες 

ορισμένων από τους συνηθέ-

στερους καρκίνους -όπως του 

μαστού, του πνεύμονα και το με-
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λάνωμα- εμφανίζουν εξαιρετικά 

αποτελέσματα, γιατί, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, εκμεταλλεύονται 

(στοχεύουν) συγκεκριμένα μο-

νοπάτια ανάπτυξης όγκων. Τα 

μονοπάτια αυτά έχει αποδειχθεί 

ότι οδηγούν στην ανάπτυξη καρ-

κίνου και καθορίζονται από γο-

νιδιακές ανωμαλίες (συνήθως 

αποτέλεσμα μεταλλάξεων) που 

παρατηρούνται συχνά στα νε-

οπλάσματα αυτά. Η εφαρμογή 

όμως των θεραπευτικών αυτών 

μεθόδων προϋποθέτει εργα-

στηριακές εξετάσεις μοριακής 

ανάλυσης που θα αναδείξουν 

την ύπαρξη των μεταλλαγμένων 

αυτών γονιδίων (ογκογονιδίων). 

Παράλληλα, όμως, με τις εξε-

λίξεις αυτές στον τομέα της 

στοχευμένης θεραπείας του 

καρκίνου, η θεραπευτική ογκο-

λογία έχει στη διάθεσή της πολύ 

εξελιγμένα σύγχρονα ακτινο-

θεραπευτικά μηχανήματα που 

καταστρέφουν τον όγκο αποτε-

λεσματικά και με μεγάλη ακρί-

βεια, αφήνοντας ανέπαφους 

τους γύρω ιστούς. 

Τέλος, στην αντιμετώπιση του 

καρκίνου ήταν και παραμένει ως 

κατ’ εξοχήν θεραπευτική μέθο-

δος η χειρουργική αφαίρεση του 

όγκου, όταν είναι ενδεδειγμέ-

νη. Και εδώ αναπτύχθηκαν σύγ-

χρονες χειρουργικές τεχνικές, 

όπως oι λιγότερο αιματηρές εν-

δοσκοπικές προσπελάσεις, αλλά 

και άλλες ελάχιστα τραυματικές 

παρεμβάσεις που γίνονται με τη 

βοήθεια της αγγειογραφίας, της 

αξονικής ή της μαγνητικής τομο-

γραφίας ή και των υπερήχων. Οι 

παρεμβάσεις αυτές είναι διαθέ-

σιμες επιλεκτικά κατά περίπτωση. 

Γιατί είναι απαραίτητο  
το Ογκολογικό Συμβούλιο
Από όλα αυτά, λοιπόν, τι; Τι πρώ-

τα, τι μετά; Είναι ερωτήματα που 

συχνά προκύπτουν στην εξατο-

μικευμένη θεραπεία του καρ-

κίνου, που είναι η προϋπόθεση 

της σύγχρονης αντιμετώπισής 

του. Λέγεται δε εξατομικευμένη 

γιατί σχεδιάζεται για τον συγκε-

κριμένο ασθενή και στηρίζεται 

σ’ όλα αυτά που αναφέρθηκαν 

ήδη. Επομένως, γίνεται φανερό, 

το μέγα αυτό φάσμα των δυνατο-

τήτων της ιατρικής σήμερα, που 

ανακεφαλαιώνοντας αφορά:

1την απεικονιστική διάγνωση 

του καρκίνου 

2την ακριβή ιστολογική του 

ταυτοποίηση 

3τη μοριακή ανάλυση του γο-

νιδιώματός του 

4την απεικόνιση της έκτασης 

του νεοπλάσματος σε συν-

δυασμό με την ύπαρξη ή όχι με-

ταστάσεων 

5την επιλογή της κατάλληλης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης 

και, τέλος, 

6 την (εξίσου σπουδαία) παρα-

κολούθηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος, δεν μπορεί παρά 

να είναι αντικείμενο και φροντίδα 

μιας ομάδας εξειδικευμένων για-

τρών στον καθένα από τους τομείς 

που αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Η ανάγκη, μάλιστα, της ομά-

δας γίνεται ακόμα πιο απαιτητή 

αν σκεφτεί κανείς ότι μόνο για 

την επιλογή της κατάλληλης θε-

ραπευτικής αντιμετώπισής -το 

5ον από τα παραπάνω- πρέπει 

να συμμετέχουν, για ορισμένους 

τουλάχιστον καρκίνους, ένας 

παθολόγος-ογκολόγος, ένας 

χειρούργος-ογκολόγος, ένας 

ακτινοθεραπευτής, ένας παθο-

λογοανατόμος, ένας ακτινολό-

γος και ένας πυρηνικός ιατρός. 

Αυτοί αποτελούν ένα στοιχειω-

δώς πλήρες ΟΣ. 

Θα ήταν, μάλιστα, ιδεώδες το 

ΟΣ να διαθέτει περαιτέρω εξει-

δικευμένους ογκολόγους (χει-

ρούργους και παθολόγους) σε 

συστήματα οργάνων, π.χ., πεπτι-

κό, πνεύμονες, μαστός, μαζί με 

συναφείς επιστήμονες υγείας, 

όπως ψυχολόγους, λογοθερα-

πευτές για νεοπλάσματα κεφα-

λής-τραχήλου, διατροφολόγους, 

που θα εξασφάλιζε την εξειδι-

κευμένη αντιμετώπιση του ασθε-

νούς σε κάθε περίπτωση. Είναι 

εκεί που θα κερδηθεί το παιχνίδι. 

Σήμερα -αναφέρθηκε ήδη 

αλλά αξίζει να το επαναλάβουμε- 

οι περισσότεροι καρκίνοι είναι 

ετερογενή νοσήματα και γι’ αυτό 

προσδιορίζονται σε υποκατηγο-

ρίες με διαφορετική θεραπευτική 

αντιμετώπιση και πρόγνωση που 

καθορίζονται αξιόπιστα στο ΟΣ. 

Το Ογκολογικό Συμβούλιο  
της ΒιοΚλινικής Θεσσαλονίκης

Ένα τέτοιο, πλήρες ΟΣ λειτουρ-

γεί αδιάκοπτα στη ΒιοΚλινική 

Θεσσαλονίκης κάθε Τρίτη τα 

τελευταία πέντε χρόνια και έχει 

καθιερωθεί ως θεσμός.  Ξεκί-

νησε με την επίμονη συμμετοχή 

μιας ομάδας γιατρών της ΒιοΚλι-

νικής και ευοδώθηκε με τη στήρι-

ξη της Διοίκησης. 

Στο ΟΣ της ΒιοΚλινικής συμμε-

τέχουν γιατροί όλων των συνα-

φών ειδικοτήτων με μεγάλη πείρα. 

Μόνιμα μέλη του ΟΣ είναι ιατροί 

της Κλινικής, αλλά και συνεργαζό-

μενοι γιατροί από άλλες ιδιωτικές 

και πανεπιστημιακές Κλινικές. 

Έχει διεκπεραιώσει μέχρι σήμε-

ρα 547 ογκολογικούς ασθενείς, 

μεταξύ των οποίων 85 με καρκίνο 

πνεύμονα, 57 με καρκίνο μαστού, 

90 με καρκίνο του παγκρέατος, 

27 με καρκίνο του στομάχου, 45 

με καρκίνο των ωοθηκών, της μή-

τρας και του αιδοίου, 40 με καρκί-

νο του ήπατος, 85 με καρκίνο του 

παχέος εντέρου, 17 με καρκίνο 

σαρκώματα κ.ο.κ. 

Τα περιστατικά αυτά προφα-

νώς δεν προέρχονται μόνο από 

τη ΒιοΚλινική, γιατί στο ΟΣ πα-

ρουσιάζονται περιστατικά ιατρών 

που προσφεύγουν σ’ αυτό για 

την κατοχύρωση της ενδεδειγ-

μένης αντιμετώπισης του ασθε-

νούς των, παίρνοντας (δωρεάν) 

την τεκμηριωμένη άποψη ενός 

πιστοποιημένου ΟΣ. Άλλωστε, με 

βάση την κείμενη νομοθεσία, η 

θεραπεία κάθε ογκολογικού πε-

ριστατικού πρέπει να καθορίζε-

ται από Ογκολογικό Συμβούλιο, 

θεσμός που ισχύει εδώ και πολλά 

χρόνια στο εξωτερικό. 

Το ΟΣ αποτελείται  
από γιατρούς  

συναφών με τα 
νεοπλάσματα 

ειδικοτήτων, ώστε 
να οδηγεί στη χωρίς 

καθυστέρηση επιλογή 
της απλούστερης, 
ασφαλέστερης και 

αποτελεσματικότερης 
μεθόδου -ή 

συνδυασμού μεθόδων- 
τόσο στη διάγνωση  

όσο και  
στη θεραπευτική 

αντιμετώπιση  
του καρκίνου 
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Τ
ο τρέξιμο αποτελεί μία από 

τις δημοφιλέστερες μορφές 

άσκησης που ακολουθείται 

συστηματικά από εκατομμύρια 

ανθρώπους. Στην Αμερική πε-

ρισσότεροι από 40 εκατομμύρια 

άνθρωποι τρέχουν συστηματικά, 

από τους οποίους 10 εκατομμύ-

ρια τουλάχιστον 100 ημέρες τον 

χρόνο.

Αν και το τρέξιμο αποτελεί μια 

ωφέλιμη άσκηση για την υγεία, 

σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο 

τραυματισμών.

Περισσότεροι από τους μισούς 

δρομείς ετησίως αναφέρουν 

κάποια κάκωση. Η κάκωση αυτή 

συμβαίνει έπειτα από συγκεκρι-

μένο τραυματισμό ή από υπέρ-

χρηση (επαναλαμβανόμενοι μι-

κροτραυματισμοί).

Συχνότητα εμφάνισης
Αθλητικές κακώσεις του κάτω 

άκρου συμβαίνουν κατά μέσο 

όρο περίπου στους μισούς δρο-

μείς. Πιο συχνά οι κακώσεις 

συμβαίνουν σε δρομείς που τρέ-

χουν σχεδόν καθημερινά (6 μέ-

ρες την εβδομάδα) και 30 μίλια 

φάκελοs υγεία

Αθλητικές 
κακώσεις 
του ποδιού
σε δρομείς
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(48 χλμ.) ή περισσότερα κάθε 

εβδομάδα.

Συχνότερες είναι:

   οι κακώσεις του γόνατος (επι-

γονατιδομηριαία άρθρωση) 

  οι θλάσεις της γαστροκνημίας 

(γάμπας)

  των οπίσθιων μηριαίων

  οι κακώσεις της κνήμης (medial 

tibial stress syndrome)

  η τενοντίτιδα του αχιλλείου

  το σύνδρομο της λαγονοκνημι-

αίας ταινίας

 η πελματιαία απονευρωσίτιδα 

  τα κατάγματα κόπωσης των με-

ταταρσίων και της κνήμης.

Το 2008 σε 11.000 συστηματι-

κούς δρομείς περισσότεροι από 1 

στους 10 παρουσίασαν πόνο στο 

ισχίο ή οσφυαλγία.

Οι άνδρες μαραθωνοδρόμοι 

αναφέρουν περισσότερο προ-

βλήματα με τους οπίσθιους μηρι-

αίους και τη γαστροκνημία, ενώ 

οι αντίστοιχες γυναίκες έχουν 

περισσότερο προβλήματα με το 

ισχίο.

Επίσης, το τρέξιμο αποτελεί 

συχνή αιτία τραυματισμών στους 

στρατιώτες.

Ποιες συνθήκες και ποιοι 
παράγοντες προδιαθέτουν  
για τραυματισμό;

  Όταν ο δρομέας διανύει μεγάλες 

χιλιομετρικές αποστάσεις ή αυ-

ξήσει απότομα -και όχι σταδιακά- 

τις αποστάσεις κατά την άσκηση

  Το τρέξιμο σε σκληρό έδαφος 

(τσιμέντο)

   Όταν υπάρχει ιστορικό παλαιό-

τερου τραυματισμού

   Η ανεπαρκής αποκατάσταση 

έπειτα από κάποιο τραυματισμό 

προδιαθέτει σε νέα κάκωση

   Όταν ο δρομέας δεν αποφύγει 
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τους παράγοντες που οδήγη-

σαν σε κάποιο τραυματισμό, 

αυξάνεται η πιθανότητα νέου 

τραυματισμού

   Η παχυσαρκία

   Η ηλικία 

Τα αποτελέσματα ως προς την ηλι-

κία που συμβαίνουν περισσότερες 

κακώσεις είναι αμφιλεγόμενα. 

Υπάρχει μελέτη που υποστηρίζει 

ότι περισσότερες κακώσεις συμ-

βαίνουν σε ηλικία άνω των 50 

ετών, ενώ μικρότερος κίνδυνος 

παρατηρείται σε ηλικίες κάτω των 

30 ετών. Ωστόσο, σε άλλη μελέτη 

φαίνεται ότι οι δρομείς > 40 ετών 

διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο 

τραυματισμών, ενώ, αντίθετα, αυ-

ξημένος είναι ο κίνδυνος σε ηλι-

κίες < 34 ετών.

   Η κοιλοποδία  

(αυξημένη ποδική  

καμάρα)

  Η ανισοσκελία

Σημασία έχει περισσότερο αν η 

ανισοσκελία επηρεάζει τη βάδιση, 

παρά ο ίδιος ο βαθμός της ανισο-

σκελίας.

  Το είδος των αθλητικών πα-

πουτσιών

Υπάρχουν τρεις τύποι παπου-

τσιών για  τρέξιμο:

  Παπούτσια για δρομείς με χαμη-

λή ποδική καμάρα (overprona-

tors), που είναι σχεδιασμένα να 

μειώνουν την κίνηση του ποδιού 

και να διατηρούν το πόδι σε ου-

δέτερη θέση.

  Παπούτσια για δρομείς με φυσι-

ολογική ποδική καμάρα.

 Παπούτσια με εκτεταμένο προ-

στατευτικό «μαξιλάρι» στο πέλμα 

για δρομείς με κοιλοποδία.

Ανεξάρτητα από τον τύπο του 

παπουτσιού, τα περισσότερα πα-

πούτσια «χάνουν» περίπου το 

μισό από το προστατευτικό τους 

πέλμα έπειτα από 400-800 χλμ. 

Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η 

αλλαγή παπουτσιών κάθε 550-

800 χλμ. τρεξίματος.

Τα minimal παπούτσια. Δρο-

μείς μεγάλων αποστάσεων και με 

αυξημένο σωματικό βάρος δια-

τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να 

πάθουν κάποια κάκωση. Σε περί-

πτωση αλλαγής από κλασικό σε 

minimal παπούτσι, ο δρομέας θα 

πρέπει να αυξάνει την απόσταση 

που τρέχει προοδευτικά (η αύξη-

ση να μην ξεπερνά τα 1,7 χλμ. ανά 

εβδομάδα).

Δρομείς με σωματικό βάρος  

> 85 κιλά είναι προτιμότερο να 

αποφεύγουν τα minimal παπούτσια.

Το ίδιο ισχύει και για δρομείς 

που παρουσιάζουν πόνο κατά τη 

διάρκεια του τρεξίματος με τη με-

ταβολή από κλασικά σε minimal 

παπούτσια.

  Η κλίση του παπουτσιού (shoe 

drop) (τακούνι).  Οι δρομείς 

με μικρή κλίση (τακούνι) μέχρι 

0,6 mm παθαίνουν συχνότερα 

τραυματισμούς σε σύγκριση με 

αθλητές που φορούν υψηλότε-

ρης κλίσης παπούτσι.

  Περισσότερα κατάγματα κό-

πωσης συμβαίνουν σε γυναί-

κες, ιδιαίτερα με χαμηλή οστι-

κή πυκνότητα, διαταραχές της 

Οι αθλητικές 
κακώσεις του ποδιού 
αποτελούν μέχρι 
και το 20% των 
τραυματισμών που 
παθαίνουν οι δρομείς 
και είναι οι πιο συχνές 
κακώσεις σε δρομείς 
αποστάσεων και 
μαραθωνοδρόμους
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εμμήνου ρύσεως και κακή δι-

ατροφή (τριάδα της γυναίκας 

αθλήτριας).

Παράγοντες που βοηθούν 
στην πρόληψη  
των τραυματισμών

  Κατάλληλη διατροφή, με επαρκή 

πρόσληψη πρωτεϊνών, θερμίδων 

και βιταμινών, αλλά και επαρκή 

επίπεδα βιταμίνης D και ασβε-

στίου

  Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης 

του κάτω άκρου (τετρακέφαλου, 

οπίσθιων μηριαίων κ.λπ.)

  Προετοιμασία με διατάσεις- 

ζέσταμα

Παρότι είναι δύσκολο να εξα-

χθούν σαφή συμπεράσματα ως 

προς τη χρησιμότητα της προε-

τοιμασίας πριν από το τρέξιμο, 

οι περισσότεροι το προτείνουν 

για την αποφυγή τραυματισμών.

Τραυματισμοί ποδιού  
(άκρου ποδός)

Οι αθλητικές κακώσεις του ποδιού 

αποτελούν μέχρι και το 20% των 

τραυματισμών που παθαίνουν οι 

δρομείς και είναι οι πιο συχνές 

κακώσεις σε δρομείς αποστάσε-

ων και μαραθωνοδρόμους.

Είναι αναμενόμενο να συμβαί-

νουν τέτοιες κακώσεις, αν ανα-

λογιστούμε ότι σε κάθε βήμα οι 

δυνάμεις που ασκούνται από το 

έδαφος στο πόδι είναι πολλαπλά-

σιες του σωματικού βάρους του 

ασθενούς. Οι πιο συχνές κακώ-

σεις είναι τραυματισμοί των μαλα-

κών μορίων από υπέρχρηση που 

περιλαμβάνουν τους τένοντες και 

τις περιτονίες.

Πελματιαία απονευρωσίτιδα
Αποτελεί την πιο συχνή αιτία πό-

νου του οπίσθιου πόδα στους δρο-

μείς. Είναι συχνότερη σε μεγαλύ-

τερης ηλικίας και σε παχύσαρκους 

ασθενείς. Το κύριο σύμπτωμα που 

θέτει τη διάγνωση είναι ο εντοπι-

σμένος πόνος στο πέλμα του πο-

διού, που εμφανίζεται κατά την 

έναρξη της φάσης αιώρησης στο 

περπάτημα ή το τρέξιμο.

Η πάθηση μπορεί να οφείλεται:

  Σε λάθη κατά την προπόνηση.

  Σε εμβιομηχανικά προβλήματα 

του ποδιού, κυρίως ελαττωμένη 

ραχιαία (προς τα πάνω) κάμψη 

του ποδιού και των δακτύλων και 

αδυναμία των καμπτήρων του 

ποδιού και μεγάλο πρηνισμό ή 

υπτιασμό του ποδιού (βλαισο-

ποδία-ραιβοποδία).

Τενοντίτιδες
Οι αθλητικές κακώσεις του πο-

διού σε δρομείς περιλαμβάνουν 

πολλές φορές τραυματισμούς σε 

τένοντες, με συχνότερη την τενο-

ντίτιδα του αχιλλείου. Άλλες τε-

νοντίτιδες που συμβαίνουν είναι 

η τενοντίτιδα των περονιαίων, του 

οπίσθιου κνημιαίου και του πρό-

σθιου κνημιαίου τένοντα.

Η  τενοντίτιδα του αχιλλεί-

ου παρατηρείται σε συχνότη-

τα μέχρι 10% στους επίλεκτους 

αθλητές. Δρομείς με περισσό-

τερο από 10 έτη αθλητικής δρα-

στηριότητας διατρέχουν μεγαλύ-

τερο κίνδυνο.

Η πιθανότητα εμφάνισης στη 

διάρκεια της ζωής ενός άνδρα 

δρομέα είναι 52%.

Παράγοντες που ευνοούν την 

εμφάνιση της πάθησης είναι η 

μειωμένη ευκαμψία του τένοντα, 

ο υπερπρηνισμός του ποδιού, ο 

μεγάλος υπτιασμός του ποδιού, 

η βλαισότητα ή η ραιβότητα της 

πτέρνας, που δυνητικά επηρεά-

ζουν τις δυνάμεις στρέψης στον 

αχίλλειο.

Η αύξηση της ταχύτητας με 

την οποία γίνεται η προπόνηση 

ή η άσκηση σε επικλινές έδαφος 

(ανηφορικό, κατηφορικό), τα 

ακατάλληλα παπούτσια (παπού-

τσια για τένις αντί τρεξίματος) ή 

τα φθαρμένα παπούτσια αποτε-

λούν, επίσης, αιτιολογικούς πα-

ράγοντες.

Οι ασθενείς συνήθως εμφανί-

ζουν πόνο ή δυσκαμψία 2-6 cm 

πάνω από το οπίσθιο τμήμα της 

πτέρνας. Ο πόνος συχνά είναι 

σαν κάψιμο, αυξάνει με τη δρα-

στηριότητα και υποχωρεί με την 

ανάπαυση. Συχνά παρατηρεί-
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ται σε ασθενείς που αυξάνουν 

απότομα την ένταση της άσκη-

σής τους ή ασκούνται εντατικά 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η 

εφαρμογή επιθέματος (πάτου) 

στην πτέρνα ή ειδικού διορθωτι-

κού πέλματος βοηθά στην αντιμε-

τώπιση του προβλήματος.

  Η τενοντίτιδα των περονιαί-

ων μπορεί να είναι τραυματι-

κή, συνήθως από ένα έξω διά-

στρεμμα της ποδοκνημικής, ή 

να σχετίζεται με υπέρχρηση του 

ποδιού σε συνδυασμό με υπερ-

βολικό πρηνισμό και αδυναμία 

των καμπτήρων του ποδιού

  H τενοντοπάθεια του οπίσθιου 

κνημιαίου είναι τραυματισμός 

από υπέρχρηση του ποδιού και 

παρουσιάζεται έπειτα από από-

τομη αύξηση στην ένταση της 

προπόνησης, ενώ σχετίζεται με 

μειωμένη καμπτικότητα και υπερ-

βολικό πρηνισμό του ποδιού

  Η τενοντίτιδα του πρόσθιου 

κνημιαίου αποτελεί συχνή αιτία 

πρόσθιου πόνου στην ποδοκνη-

μική στους δρομείς και σχετίζε-

ται, επίσης, με απότομη αύξηση 

στην ένταση της προπόνησης. 

Υπάρχει ευαισθησία στην ψη-

λάφηση του τένοντα και πιθανό 

οίδημα στην πορεία του τένοντα 

μπροστά από την ποδοκνημική.

Κάταγμα κόπωσης  
του σκαφοειδούς
Αυτά τα κατάγματα κόπωσης είναι 

περισσότερο συνήθη στους δρο-

μείς. Παρουσιάζονται με συμπτω-

ματολογία παρόμοια με άλλων κα-

ταγμάτων κόπωσης και εμφανίζουν 

ασαφή πόνο στο έσω τμήμα της 

ραχιαίας (πάνω) επιφάνειας του 

ποδιού και τοπική ευαισθησία κατά 

την ψηλάφηση του κατάγματος.

Δύσκαμπτος μέγας δάκτυλος 
και βλαισός μέγας δάκτυλος 
(κότσι)
Το τρέξιμο δημιουργεί μεγάλα 

φορτία στον πρόσθιο πόδα και 

μπορεί να προκαλέσει παραμορ-

φώσεις και παθήσεις του μεγά-

λου δακτύλου του ποδιού, όπως ο 

δύσκαμπτος μέγας δάκτυ-

λος και ο βλαισός μέ-

γας δάκτυλος (κότσι). 

Ο δύσκαμπτος μέγας 

δάκτυλος  θεωρείται 

μια εκφυλιστική πάθη-

ση (φθοράς) της 1ης με-

ταταρσιοφαλαγγικής άρ-

θρωσης του μεγάλου δακτύλου 

που σχετίζεται:

  Με ένα συγκεκριμένο τραυμα-

τισμό (βίαιη υπερέκταση του 

μεγάλου δακτύλου που ονο-

μάζεται turf toe - δάκτυλο των 

γηπέδων)

  Με επαναλαμβανόμενους μι-

κροτραυματισμούς, όπως συμ-

βαίνουν με το τρέξιμο

  Με γενετική προδιάθεση.

Οι δρομείς με δύσκαμπτο με-

γάλο δάκτυλο είναι συνήθως 

μεγαλύτεροι από 30 ετών και εμ-

φανίζουν πόνο στη ραχιαία επι-

φάνεια του μεγάλου δακτύλου. Η 

πάθηση καταλήγει σε μειωμένη 

ραχιαία (προς τα πάνω) 

έκταση του μεγάλου δα-

κτύλου του ποδιού. Πε-

ρίπου 60 μοίρες ραχι-

αία έκταση του ποδιού 

θεωρείται απαραίτητη 

για τη φυσιολογική βά-

διση. Ορισμένοι δρομείς 

εμφανίζουν πόνο στο έξω τμή-

μα του ποδιού. Ο πόνος αυτός 

πιθανώς οφείλεται στη στήριξη 

στο έξω τμήμα του ποδιού κατά 

τη διάρκεια του τρεξίματος στην 

προσπάθεια να αποφύγουν τη 

φόρτιση του μεγάλου δακτύλου.

Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνι-

στο αν το τρέξιμο είναι η αιτία του 

δύσκαμπτου μεγάλου δακτύλου ή 

αν επιβαρύνει συμπτώματα που 

σχετίζονται με άλλους παράγο-

ντες. Παπούτσια με στενό πρόσθιο 
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τμήμα (toe box) μπορεί να οδηγή-

σουν σε αυτή την κατάσταση.

Ο  βλαισός μέγας δάκτυ-

λος (κότσι) οφείλεται σε διάφο-

ρους παράγοντες που σχετίζο-

νται με την ανατομία και με την 

εμβιομηχανική του ποδιού. Οι 

ασθενείς συνήθως αναφέρουν 

παραμόρφωση του μεγάλου δα-

κτύλου σε βλαισότητα που προ-

καλεί πόνο.

Στους δρομείς με δύσκαμπτο 

μεγάλο δάκτυλο ή βλαισό μεγά-

λο δάκτυλο (κότσι) η συντηρητική 

αντιμετώπιση στοχεύει στον περι-

ορισμό της κίνησης του μεγάλου 

δακτύλου (της 1ης μεταταρσιοφα-

λαγγικής άρθρωσης) με τη χρή-

ση κατάλληλων παπουτσιών και 

τεχνικές για την αποφόρτιση του 

μεγάλου δακτύλου.

Προτείνονται παπούτσια βάδι-

σης με ευρύ το πρόσθιο τμήμα, 

σταθερή σόλα, κυρτό πέλμα και 

χαμηλό τακούνι. Τα παπούτσια 

τρεξίματος πρέπει, επίσης, να 

είναι άνετα, με ευρύ το πρόσθιο 

τμήμα και με ειδικά διαμορφωμέ-

να πέλματα με βάση το πελματο-

γράφημα.

Παρακεταμόλη (Depon) ή αντι-

φλεγμονώδη μπορεί να χορηγη-

θούν για μικρή περίοδο για ανα-

κούφιση από τον πόνο. Επίσης, 

η παγοθεραπεία μετά το τρέξιμο 

είναι βοηθητική.

Ενέσεις κορτικοστεροειδών 

μπορεί να γίνουν τοπικά και προ-

σφέρουν ανακούφιση για κάποιο 

χρονικό διάστημα σε ασθενείς 

με δύσκαμπτο μεγάλο διάστημα 

σε αρχόμενο στάδιο. Σε σοβα-

ρές ή ανθεκτικές περιπτώσεις ο 

ασθενής πρέπει να απευθύνεται 

σε χειρουργό ποδιού για το ενδε-

χόμενο χειρουργικής θεραπείας.

Σησαμοειδίτιδα
Τα σησαμοειδή είναι οστά σε μέ-

γεθος μπιζελιού που λειτουργούν 

ως τροχαλία για τους τένοντες και 

βοηθούν κατά τη φόρτιση (στήρι-

ξη) του ποδιού. Αυτά που εντο-

πίζονται στο πέλμα κάτω από το 

μεγάλο δάκτυλο (πελματιαία επι-

φάνεια της 1ης μεταταρσιοφαλ-

λαγικής άρθρωσης του μεγάλου 

δακτύλου) φλεγμαίνουν και προ-

καλούν δυσφορία και πόνο.

Φλεγμονή ή τραυματισμός των 

σησαμοειδών, που βρίσκονται 

στο πέλμα αντίστοιχα με την 1η 

μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση 

του μεγάλου δακτύλου, μπορεί να 

προκαλέσει πόνο στους δρομείς 

και ιδιαίτερα στους sprinters.

O πόνος επιδεινώνεται κατά τη 

βάδιση και ακόμα περισσότερο 

με το τρέξιμο. Υπάρχει έντονη 

ευαισθησία στην ψηλάφηση και ο 

πόνος επιτείνεται κατά τη ραχιαία 

(προς τα πάνω) έκταση του μεγά-

λου δακτύλου. 

Απεικονιστικός έλεγχος με ακτι-

νογραφία ή και με μαγνητική τομο-

γραφία χρειάζεται για να ξεχωρίσει 

αν πρόκειται για σησαμοειδίτιδα ή 

κάταγμα κόπωσης.

Τόσο η σησαμοειδίτιδα όσο και 

τα κατάγματα κόπωσης των σησα-

μοειδών είναι γενικά παραδεκτό 

ότι έχουν δύσκολη αντιμετώπιση.

Στην αρχή το πόδι ακινητοποιεί-

ται σε νάρθηκα για μια μικρή περί-

οδο, ενώ η αποχή από το τρέξιμο 

είναι παρατεταμένη.

Οι δρομείς μπορεί να χρησι-

μοποιούν άλλες εναλλακτικές 

μορφές άσκησης χωρίς φόρτιση 

(στήριξη) του ποδιού για να δια-

τηρήσουν τη φυσική τους κατά-

σταση.

Ειδικά διαμορφωμένα πέλμα-

τα έπειτα από πελματογράφημα 

ή ειδικά ενθέματα ανακουφίζουν 

από την πίεση που εξασκείται στα 

σησαμοειδή, ενώ σε σοβαρές πε-

ριπτώσεις οι ενέσεις κορτικοστε-

ροειδών (κορτιζόνης) αντιμετωπί-

ζουν τη φλεγμονή.

Οι γυναίκες δρομείς θα πρέπει 

να αποφεύγουν τα ψηλά τακούνια. 

Παπούτσια με άκαμπτη σόλα είναι 

συχνά υποβοηθητικά.

Κατάγματα κόπωσης 
μεταταρσίων και 
μεταταρσαλγία
Τα κατάγματα κόπωσης των με-

ταταρσίων έχουν, όπως και άλλα 

κατάγματα μεταταρσίων, ύπουλη 

έναρξη και εμφανίζουν διάχυτο 

πόνο στον πρόσθιο πόδα και εντο-

πισμένη ευαισθησία κατά την ψη-

λάφηση του μεταταρσίου.

Πόνος στο πέλμα του πρόσθιου 

πόδα που δεν οφείλεται σε κάταγ-

μα κόπωσης μεταταρσίου μπορεί 

να οφείλεται σε μεταταρσαλγία ή 

νεύρωμα Morton.

Ο όρος μεταταρσαλγία είναι 

ένας γενικός όρος που αναφέρε-

ται στον πόνο που παρατηρείται 

στο «μήλο» του ποδιού (ball of the 

foot), που είναι η περιοχή αντί-

στοιχα με τις κεφαλές των μετα-

ταρσίων στο πέλμα. Η κατάσταση 

Τα αθλητικά παπούτσια 
για τρέξιμο πρέπει 
να έχουν κατάλληλη 
εφαρμογή και να 
αφήνουν ικανοποιητικό 
χώρο μπροστά για τα 
δάκτυλα, ειδικά για 
το μεγάλο. Το πόδι 
μπροστά δεν πρέπει  
να ολισθαίνει και  
να προσκρούει  
στο πρόσθιο τμήμα  
του παπουτσιού
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αυτή συχνά συσχετίζεται με υπερ-

πρηνισμό του ποδιού (βλαισοπο-

δία) και κατάρρευση του εγκάρ-

σιου τόξου της ποδικής καμάρας 

(πλατυποδία).

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει 

ειδικό ένθεμα (πάτο) που τοποθε-

τείται αμέσως κεντρικότερα της 

περιοχής του πόνου ή ειδικά δια-

μορφωμένα πέλματα έπειτα από 

πελματογράφημα.

Νεύρωμα Morton
Τα νευρώματα αυτά οφείλονται 

σε οίδημα ή σε σχηματισμό ου-

λώδους ιστού στα πελματιαία δα-

κτυλικά νεύρα. Συνήθως, παρα-

τηρούνται στο 3ο μεσοδακτύλιο 

διάστημα, αλλά μπορεί να ανα-

πτυχθούν και στο 2ο ή και το 4ο.

Η διαμετατάρσια ορογονοθυλα-

κίτιδα (bursitis) αποτελεί φλεγμο-

νή με παρόμοια συμπτωματολογία 

που θυμίζει νεύρωμα Morton.

Και στην περίπτωση αυτή, η συ-

ντηρητική θεραπεία περιλαμβά-

νει πέλμα υποστήριξης των μετα-

ταρσίων, ειδικά διαμορφωμένα 

πέλματα έπειτα από πελματογρά-

φημα, αλλά και ασκήσεις ενδυ-

νάμωσης των αυτόχθονων μυών 

του άκρου πόδα. Τα παπούτσια με 

ευρύχωρο το πρόσθιο τμήμα (toe 

box) είναι επίσης βοηθητικά.

Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα
Αποτελεί μια ασυνήθη αιτία πό-

νου στο πόδι από παγίδευση του 

οπίσθιου κνημιαίου νεύρου ή των 

κλάδων του κατά την πορεία του 

πίσω από το έσω σφυρό.

Οι πιο συχνές αιτίες είναι κά-

ποια τραυματική κάκωση και οι 

συνέπειές της (σχηματισμός ου-

λής) και οι επαναλαμβανόμενοι 

μικροτραυματισμοί όπως συμβαί-

νουν κατά το τρέξιμο, ιδιαίτερα σε 

δρομείς που το πόδι τους κάνει 

υπερπρηνισμό (βλαισοποδία).

Οι ασθενείς παρουσιάζουν μού-

διασμα και καυστικό άλγος σε όλο 

το πέλμα του ποδιού. Σε άλλες πε-

ριπτώσεις, τα ενοχλήματα μπορεί 

να εντοπίζονται μόνο στην έσω 

επιφάνεια της πτέρνας και να θυμί-

ζουν πελματιαία απονευρωσίτιδα. 

Το σύνδρομο ταρσιαίου σω-

λήνα συνήθως επιδεινώνεται 

με το τρέξιμο ή κατά τη διάρκεια 

της νύχτας. Τα κλινικά ευρήματα 

σχετίζονται σχεδόν πάντα με την 

αισθητικότητα (μούδιασμα και 

μειωμένη αίσθηση στο δέρμα), 

ενώ μυϊκή αδυναμία συμβαίνει 

σπάνια.

Τραυματισμοί των νυχιών
Συμβαίνουν από επαναλαμβα-

νόμενο τραύμα στο νύχι ή στην 

κοίτη του vυχιού. Στους δρομείς 

η κατάσταση αυτή λέγεται «νύχι 

του jogger» και συμβαίνει περισ-

σότερο στο μεγάλο δάκτυλο. Το 
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νύχι μπορεί να γίνει μαύρο εξαι-

τίας υπονύχιου αιματώματος ή να 

αποπέσει, ιδιαίτερα έπειτα από 

μεγάλες αποστάσεις, όπως σε 

μαραθώνιο.

Η κατάσταση αυτή πρέπει να δι-

αφοροδιαγνωστεί από ονυχομυ-

κητίαση και υπονύχιο μελάνωμα.

Η πάθηση οφείλεται σε πα-

πούτσια που δεν εφαρμόζουν 

καλά. Επομένως, τα αθλητικά 

παπούτσια για τρέξιμο πρέπει να 

έχουν κατάλληλη εφαρμογή στο 

πόδι και να αφήνουν ικανοποιητι-

κό χώρο μπροστά για τα δάκτυλα, 

ειδικά για το μεγάλο. Επιπλέον, 

χρειάζεται κατάλληλη εφαρμογή 

του μέσου τμήματος του παπου-

τσιού στο πόδι, ώστε να μην ολι-

σθαίνει το πόδι μπροστά και να 

προσκρούει στο πρόσθιο τμήμα 

του παπουτσιού.

Φυσαλίδες τριβής
Προκαλούνται από συνεχή τριβή 

και πίεση στο δέρμα και συμβαί-

νουν συχνά σε δρομείς. Αποτε-

λούν έναν από τους πιο συχνούς 

τραυματισμούς, μαζί με τα δια-

στρέμματα και τις εκχυμώσεις 

(μελανιές). Συχνότερα παρατη-

ρούνται στα δάκτυλα, στο «μήλο» 

του ποδιού (κεφαλές μεταταρσί-

ων) και στην πτέρνα.

Για την αποφυγή του σχηματι-

σμού τους προτείνονται παπού-

τσια με κατάλληλη εφαρμογή στο 

πόδι και κατάλληλες κάλτσες. Σε 

σημεία ευαίσθητα στον σχημα-

τισμό φυσαλίδων προτείνεται η 

εφαρμογή ενός λιπαντικού ή προ-

στατευτικού χάνζαπλαστ. Οι φυ-

σαλίδες στις περισσότερες περι-

πτώσεις θα πρέπει να παραμένουν 

ακάλυπτες. Ωστόσο, σε μεγάλες 

φυσαλίδες θα πρέπει να παρακε-

ντείται το υγρό και να αποφεύγε-

ται η αθλητική δραστηριότητα.

Το τρέξιμο αποτελεί 
μία από τις πλεόν 
δημοφιλείς 
δραστηριότητες  
των ατόμων  
στις ημέρες μας, 
αναζητώντας με  
τον τρόπο αυτό  
την αύξηση του 
επιπέδου της φυσικής 
τους κατάστασης και  
με σκοπό τη βελτίωση  
της υγείας τους,  
τη μείωση του 
σωματικού τους βάρους,  
την απομόνωση από 
τις δυσκολίες τους 
και την προσπάθεια 
χαλάρωσής τους 
από τα διάφορα 
προβλήματά τους
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Κοιλιακό άλγος
Σ

ήμερα, όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι ανατρέχουν στο 

διαδίκτυο όταν υποφέρουν 

ή αισθάνονται κάποιο πόνο στην 

κοιλιά, ψάχνοντας να βρουν μόνοι 

τους τη σωστή διάγνωση και να δώ-

σουν λύση στο πρόβλημά τους. 

Αλλά αν η διάγνωση είναι πολλές 

φορές δύσκολη και για τον γιατρό, 

είναι ακόμα δυσκολότερη για τον 

πάσχοντα άνθρωπο, ο οποίος δεν 

έχει καμία σχέση με την ιατρική. 

Γι’ αυτό και τις περισσότερες 

φορές παρατηρούμε ασθενείς με 

κοιλιακό άλγος να έρχονται στο ια-

τρείο πανικοβλημένοι και σχεδόν 

πάντα βέβαιοι ότι έχουν κάποια κα-

κοήθεια ή, τέλος πάντων, κάτι πολύ 

σοβαρό, γιατί έτσι έχουν ενημερω-

θεί από το διαδίκτυο! 

Το άρθρο αυτό έχει καθαρά ενη-

μερωτικό χαρακτήρα και σκοπός 

του είναι σε επιμονή των συμπτω-

μάτων του άλγους ή οποιουδήποτε 

άλλου συμπτώματος να προτρέψει 

τον ασθενή να επισκεφτεί τον ειδι-

κό γιατρό χωρίς να βγάζει μόνος 

του συμπεράσματα, τα οποία τις 

περισσότερες φορές, δυστυχώς, 

περικλείουν τη σκέψη «κακοήθεια». 

Μόνο έτσι, αφού τεθεί πρώτα η 

σωστή διάγνωση, θα λυθεί οριστικά 

το πρόβλημά του.

Οι ασθενείς, μη έχοντες τις 

κατάλληλες ιατρικές γνώσεις, 

μεταφέρουν κατά γράμμα ό,τι 

διαβάζουν στον εαυτό τους και 

επομένως οδηγούνται σε λάθος 

συμπεράσματα. 

Ενώ ο γιατρός, προκειμένου 

να διαγνώσει σωστά το πρόβλη-

μα, θα συνυπολογίσει και άλλους 

παράγοντες, όπως είναι η ηλικία, 

οι ατομικές συνήθειες, ένα καλό 

ατομικό και οικογενειακό ιστορι-

κό, οι συνυπάρχουσες παθήσεις, 

τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο 

ασθενής χρονίως, καθώς και τους 

χαρακτήρες του πόνου. Επίσης, 

από πότε άρχισε ο πόνος, τι μορ-

φή έχει, συνεχόμενος ή διακεκο-

μένος, με πυρετό ή όχι κ.λπ.

Το σωστό, λοιπόν, είναι όταν 

έχουμε ένα σύμπτωμα, όπως είναι 

το κοιλιακό άλγος που επιμένει, να 

απευθυνόμαστε στον ειδικό γιατρό 

προτού ερευνήσουμε μόνοι μας σε 

βάθος το πρόβλημα (!) και βγάλου-

με λανθασμένα συμπεράσματα, δι-

ότι τότε, πράγματι, μπορεί να προ-

καλέσουμε στρες και πανικό στον 

εαυτό μας!

Το ερώτημα όμως είναι σε κοιλι-

ακό άλγος ποιον γιατρό να επισκε-

φτεί κανείς, τι ειδικότητα; Ο πόνος 

στην κοιλιά είναι πρωτίστως θέμα 

χειρουργού, για να αποκλειστεί μια 

οξεία χειρουργική πάθηση, που θα 

χρειαστεί άμεσα χειρουργείο. 

Σε αποκλεισμό κάποιου οξέ-

ος χειρουργικού προβλήματος, 

ο ασθενής θα παραπεμφθεί από 

τον χειρουργό στον γαστρεντε-

ρολόγο ή τον παθολόγο, για να 

υποβληθεί σε περαιτέρω εξετά-

σεις. Αναλόγως πού εντοπίζεται ο 

πόνος, μπορεί να χρειαστεί και η 

γνώμη καρδιολόγου.

Ο χειρουργός θα κάνει την κλινι-

κή εξέτασή του, που περιλαμβάνει 

ένα καλό ατομικό και οικογενειακό 

ιστορικό, και θα σημειώσει τα ανα-

φερόμενα ενοχλήματα-συμπτώμα-

τα που περιγράφει ο ασθενής και 

αφορούν την παρούσα νόσο.

Στη συνέχεια θα προχωρήσει 

στην αντικειμενική εξέταση, που 

Το κοιλιακό άλγος ή πόνος στην κοιλιά 
είναι ένα σύμπτωμα και όχι μια πάθηση
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περιλαμβάνει επισκόπηση της κοι-

λιακής χώρας, ακρόαση και ψηλά-

φηση, τόσο επιφανειακή όσο και 

εν τω βάθει.

Ένας καλός χειρουργός από 

αυτά τα δύο και μόνο, δηλαδή την 

κλινική και την αντικειμενική εξέτα-

ση, μπορεί τις περισσότερες φορές 

να θέσει τη σωστή διάγνωση. 

Σε αμφισβήτηση της διάγνωσης ή 

για την τεκμηρίωσή της θα προχω-

ρήσει στο επόμενο βήμα, που είναι 

ο εργαστηριακός και απεικονιστι-

κός έλεγχος.

Ανατομικά, έχοντας απέναντί 

μας τον ασθενή, χωρίζουμε την 

κοιλιά σε 9 διαμερίσματα, που αντι-

στοιχούν σε 9 διαφορετικές ανατο-

μικές περιοχές.

 Δεξιό υποχόνδριο

 Επιγάστριο

 Αριστερό υποχόνδριο

 Δεξιά πλάγια κοιλιακή χώρα

 Περιομφαλική περιοχή

 Αριστερά πλάγια κοιλιακή χώρα 

 Δεξιός λαγόνιος βόθρος

  Υπογάστριο 

  Αριστερός λαγόνιος βόθρος

Στην αντικειμενική εξέταση ο για-

τρός θα διαπιστώσει σε ποιο διαμέ-

ρισμα εντοπίζεται ο πόνος ή αν είναι 

διάχυτος και εντοπίζεται σε όλη την 

κοιλιά. Μπορεί έτσι να προσανατο-

λιστεί στη διάγνωσή του. Και αυτό 

γιατί σε κάθε περιοχή αντιστοιχούν 

συγκεκριμένα όργανα της κοιλιάς, 

αλλά ταυτόχρονα και πολλά μαζί, 

οπότε χρειάζεται πολλή προσοχή.

Παρακάτω, ενδεικτικά ανά διαμέ-

ρισμα, θα αναφερθώ σε ορισμένες 

παθήσεις που πιθανόν να είναι η 

αιτία του κοιλιακού άλγους. 

Αναφέρονται ενδεικτικά οι κυριό-

τερες παθήσεις, ενώ πολλές άλλες 

δεν αναφέρονται εδώ, αλλά μόνο 

σε εξειδικευμένα ιατρικά βιβλία.

1. Δεξιό υποχόνδριο
Η συνηθέστερη πάθηση σε αυτή 

την περιοχή, που προκαλεί εντο-

πισμένο άλγος (κάτω από το Δε 

πλευρικό τόξο), είναι η χολολιθί-

αση, οι πέτρες, δηλαδή, της χο-

λής που προκαλούν κολικούς 

των χοληφόρων, άρα και πόνο.  

Βέβαια, οι κολικοί των χοληφόρων 

έχουν διάρκεια και δεν έχουν σχέ-

ση με τους κολικούς του εντέρου ή 

των νεφρών, που πάνε κι έρχονται 

κάθε 1-2 λεπτά. Αυτοί διαρκούν 1-2 

ώρες και συνήθως συνδέονται με 

τη λήψη φαγητού, ιδιαιτέρως όταν 

φάμε λιπαρά φαγητά ή φαγητά με 

πολλές φυτικές ίνες, όπως χόρτα, 

ωμές σαλάτες ή όσπρια. 

Επίσης, η χολολιθίαση μπορεί να 

παρουσιάζεται με διάφορες επιπλο-

κές, οπότε χρειάζεται άμεση αντιμε-

τώπιση, όπως χολοκυστίτιδα, εμπύ-

ημα ή απόστημα, ή να συνοδεύεται 

από παγκρεατίτιδα και να επεκτεί-

νεται ο πόνος και στο επιγάστριο. 

Άλλες παθήσεις σε αυτή την περι-

οχή μπορεί να είναι οι παθήσεις του 

ήπατος, η ηπατίτιδα κ.λπ., ο παροξυ-

σμός του έλκους του 12/λου, καθώς 

και παθήσεις του παχέος εντέρου 

δε κολικής καμπής κ.ά.

2. Επιγάστριο
Σε αυτή την περιοχή, ο πόνος συνή-

θως έχει προέλευση από το στομά-

χι, όπως γαστρίτιδα, έλκος στομά-

χου ή άλλες φλεγμονές.

Κάτω από το στέρνο, μπορεί να 

οφείλεται, επίσης, σε διαφραγμα-

τοκήλη ή άλλες παθήσεις καρδι-

οοισοφαγικής περιοχής (αχαλα-

σία, έλκος, Barrett, καλοήθεις ή 

και κακοήθεις φλεγμονές κ.λπ.). 

Θέλει προσοχή εδώ, γιατί και κά-

ποιες καρδιολογικές παθήσεις 

αντανακλούν στο επιγάστριο, ιδιαί-

τερα όταν υπάρχει ισχαιμική καρδι-

οπάθεια ή και ιστορικό καρδιοπά-

θειας (angina pectoris).

Επίσης, παθήσεις του παγκρέα-

τος μπορεί να προκαλούν άλγος 

που επεκτείνεται, όπως ζωστη-

ροειδώς στη δεξιά και αριστερή 

κοιλία, χαρακτηριστικό της πα-

γκρεατίτιδας. 

3. Αριστερό υποχόνδριο 
Συνήθως ο πόνος σε αυτή την πε-

ριοχή οφείλεται σε κολικούς του 

εντέρου ή αντανακλαστικά του 

στομάχου. Σπανιότερα παθήσεις 

του σπληνός μπορεί να προκαλούν 

τοπικό άλγος ή φλεγμονές της 

ουράς του παγκρέατος. Επίσης, 

φλεγμονές του παχέος εντέρου 

που εντοπίζονται στην αριστερά 

κολική καμπή (σπληνικής καμπής), 

πολύποδες κ.λπ.

4. Δεξιά πλάγια κοιλιακή χώρα
Σηνήθως παθήσεις του παχέος 

εντέρου με εντόπιση στο ανιόν 

και κολικοί από τον δε ουρητήρα, 

καθώς και παθήσεις κεφαλής του 

παγκρέατος και του 12/λου εντοπί-

ζονται σε αυτή την περιοχή.

5. Περιομφαλική περιοχή
Παθήσεις του παγκρέατος (πα-

γκρεατίτιδες) και φλεγμονές του 

εγκάρσιου κόλου του παχέος 

εντέρου (κολίτιδες, πολύποδες και 

όγκοι) εντοπίζονται χαρακτηριστι-

κά σε αυτή την περιοχή. 

Βέβαια, πολύ συχνές είναι και οι 

διαμερίσματα, 
που 

αντιστοιχούν σε 
9 διαφορετικές 

ανατομικές 
περιοχές

9
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κήλες του κοιλιακού τοιχώματος 

του ομφαλού, η ομφαλοκήλη, που 

παρουσιάζεται σαν επώδυνη δι-

όγκωση της περιοχής, διάφορων 

μεγεθών (αναλόγως το χάσμα 

από το οποίο εξέρχεται), και οι ομ-

φαλίτιδες, καταστάσεις επώδυνες 

τοπικών φλεγμονών, με παρουσία 

δύσοσμου υγρού στον ομφαλό.

6.  Αριστερά πλάγια κοιλιακή 
χώρα

Φλεγμονές ουράς του παγκρέ-

ατος, του κατιόντος κόλου του 

παχέος εντέρου, καθώς και κολι-

κοειδή άλγη του λεπτού εντέρου 

και του αριστερού ουρητήρα είναι 

συνήθως τα αίτια του άλγους αυ-

τής της περιοχής.

7. Δεξιός λαγόνιος βόθρος
Το σημείο McBurney εντοπίζεται σ’ 

αυτή την περιοχή, χαρακτηρηστικό 

της οξείας σκωληκοειδίτιδος. Επί-

σης, παθήσεις των ουρητήρων, 

όπως κολικοί και ουρολοιμώξεις. 

Στις γυναίκες, παθήσεις του δεξιού 

εξαρτήματος, κυρίως κύστη ωοθή-

κης με ή χωρίς ρήξη, πολυκυστικές 

ωοθήκες ή εξαρτηματίτιδα και σε 

έντονο πόνο η συστροφή της ωο-

θήκης ή ολόκληρου του εξαρτήμα-

τος πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν. 

Επίσης, η ωορρηξία πρέπει να 

ληφθεί υπ’ όψιν, κυρίως αν η γυναί-

κα βρίσκεται γύρω στη 14η ημέρα, 

όπως και η εγκυμοσύνη, αν υπάρχει 

καθυστέρεση. Σημαντικά είναι, επί-

σης, τα ευρήματα που οφείλονται 

στις κήλες της μηροβουβωνικής 

πτυχής. Βουβωνοκήλες, μηροκή-

λες κ.λπ., που μπορούν να προκα-

λέσουν τοπικό πόνο με επέκταση 

στις μηροβουβωνικές πτυχές.  

8. Υπογάστριο
Συνήθως γυναικολογικές παθή-

σεις, ινομυώματα, φλεγμονές μή-

τρας, εξαρτημάτων και κόλπου 

(κολπίτιδα), εξωμήτριο, καθώς και 

ουρολογικές παθήσεις, κυρίως 

ουροδόχου κύστεως, κυστίτιδα, 

ενσφηνωμένος λίθος κυστεοου-

ρητηρικής συμβολής, ουρολοιμώ-

ξεις κ.λπ., είναι οι πιο συχνές.

9. Αριστερός λαγόνιος βόθρος
Πολύ συχνή πάθηση αυτής της 

περιοχής, κυρίως σε ηλικίες άνω 

των 40, είναι η εκκολπωματίτιδα. 

Αν υπάρχει και ιστορικό εκκολπω-

μάτωσης, τότε είναι η πιο πιθανή. 

Φυσικά και άλλες παθήσεις του 

παχέος εντέρου και ιδίως του σιγ-

μοειδούς, πολύποδες, tumors και 

φλεγμονώδεις νόσοι σε έξαρση 

είναι μέσα στη διαφοροδιάγνωση.  

Επίσης, παθήσεις από το Αρ. εξάρ-

τημα στις γυναίκες, όπως σαλ-

πιγγίτιδα, εξαρτηματίτιδα, κύστη 

ωοθήκης, καθώς και από τον αρ 

ουρητήρα, με ενσφηνωμένο λίθο 

και κολικούς, νεφρολιθίαση ή ου-

ρολοιμώξεις, μπορεί να είναι οι αι-

τίες του πόνου.

Σημαντικά είναι επίσης τα ευρή-

ματα που οφείλονται στις κήλες 

μηροβουβωνικής πτυχής. Βου-

βωνοκήλες, μηροκήλες κ.λπ., που 

μπορούν να προκαλέσουν τοπικό 

πόνο με επέκταση στις μηροβου-

βωνικές πτυχές.

Φυσικά, στα διάχυτα κοιλιακά 

άλγη θα συμπεριλάβουμε τις ιώσεις 

του πεπτικού, τις γαστρεντερίτιδες, 

τις μεσεντέριες λεμφαδενίτιδες, τις 

φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου 

(ελκώδης κολίτιδα και νόσος του 

Crohn) και στις περιπτώσεις οξεί-

ας κοιλίας τις παγκρεατίτιδες, τον 

ειλεό λεπτού ή παχέος εντέρου, τις 

περιτονίτιδες από διάφορες αιτίες, 

τον εγκολεασμό και την οξεία ισχαι-

μία του εντέρου, τον ασκίτη, τη ρήξη 

του εντέρου και τις προχωρημένες 

γενικευμένες κακοήθειες.

Επίσης, στην ανασκόπησή μας 

αυτή δεν θα παραλείψουμε να ανα-

φερθούμε και στα ψυχολογικά αί-

τια του κοιλιακού άλγους, τα οποία 

είναι ικανά να δώσουν τέτοια συ-

μπτώματα που να προσομοιάσουν 

ή να μιμηθούν οργανικές παθήσεις.  

Για να αποδώσουμε ψυχολογικά 

αίτια σε ένα κοιλιακό άλγος πρέπει 

με τον σωστό κλινικοεργαστηρια-

κό έλεγχο να αποκλείσουμε κάθε 

οργανική πάθηση.
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Η 
επιστημονική παρατήρηση 

της ρύθμισης των φλεγμο-

νωδών παραγόντων στον 

ανθρώπινο οργανισμό από τον 

τομέα έρευνας της βασικής επι-

στήμης οδήγησε στην ανακάλυψη 

και τη χρήση των αυτόλογων κυτ-

ταρικών θεραπειών στην ιατρική 

πράξη, αφού με την εξέλιξη της 

τεχνολογίας και της ιατρικής επι-

στήμης κατέστη δυνατή η κατανό-

ηση των μηχανισμών φλεγμονής 

και επούλωσης των ιστών. Με την 

κατανόηση των μηχανισμών αυτών 

δόθηκε η δυνατότητα παρέμβασης 

και ενίσχυσης στους ήδη υπάρχο-

ντες μηχανισμούς αναγέννησης 

και αποκατάστασης που διαθέτει ο 

ανθρώπινος οργανισμός και δημι-

ουργήθηκε ένας νέος τομέας στην 

ιατρική, αυτός των αυτόλογων κυτ-

ταρικών θεραπειών, που αναφέρε-

ται στα βλαστοκύτταρα (stem cells) 

και στο πλάσμα πλούσιο σε αιμοπε-

τάλια (platelet rich plasma - PRP). 

Στόχος των αναγεννητικών θε-

ραπειών είναι να ενισχύσουν την 

αποκατάσταση των ιστών που δια-

θέτουν χαμηλή δυνατότητα αυτοε-

πούλωσης και περιορισμένη αγγεί-

ωση, όπως οι χόνδροι, οι τένοντες 

και οι σύνδεσμοι. Η πολυδυναμικό-

τητα των κυττάρων και η ικανότητά 

τους να ενεργοποιούν τις κατάλλη-

λες κυτταρικές οδούς σηματοδό-

τησης, ώστε να διαφοροποιηθούν 

και να σχηματίσουν τον κατάλληλο 

ιστό για την επούλωση της βλάβης, 

καθιστούν τις αυτόλογες κυτταρι-

κές θεραπείες μια εξαιρετική μη 

φαρμακευτική εναλλακτική ή συ-

μπληρωματική θεραπεία στις ήδη 

υπάρχουσες συντηρητικές και χει-

ρουργικές θεραπείες.

PRP (Platelet Rich Plasma): 
Πλάσμα πλούσιο  
σε αιμοπετάλια
Με τον όρο PRP εννοούμε μια αυ-

τόλογη κυτταρική θεραπεία που βα-

σίζεται στην ικανότητα του οργανι-

σμού να επουλώνει τις βλάβες του 

χρησιμοποιώντας τα αιμοπετάλια 

που βρίσκονται στο ίδιο του το αίμα. 

Η θεραπεία με PRP βασίζεται στη 

δυνατότητα επεξεργασίας και απο-

μόνωσης ποσότητας του αίματος 

που είναι πλούσια σε αιμοπετάλια 

και εγχύεται σε αυξημένη συγκέ-

ντρωση στην περιοχή της βλάβης.

Η διαδικασία είναι σχετικά απλή, 

χρειάζεται μια μικρή ποσότητα αί-

ματος, η οποία έπειτα από φυγο-

κέντρηση θα αποδώσει 2,5-3 ml 

πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. 

Ακολουθούν επεξεργασία και 

ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων, 

τα οποία εγχύονται στην πάσχουσα 

περιοχή. Η συνολική διάρκεια δεν 

ξεπερνά τα 45-60 λεπτά και είναι 

δυνατό να εφαρμοστεί και στον 

χώρο του ιατρείου. Δεν απαιτείται 

νοσηλεία ή κάποια ειδική αποθερα-

πεία μετά την έγχυση του πλάσμα-

τος πλούσιο σε αιμοπετάλια (PRP). 

 Η λήψη ιστορικού και η επιλογή 

της θεραπείας με τις κατάλληλες 

ενδείξεις από τον γιατρό την κα-

θιστούν πολύ ασφαλή. Επίσης, σε 

αντίθεση με τα αντιφλεγμονώδη 

Αυτόλογες κυτταρικές 
θεραπείες

Γράφουν οι:

Νικόλαος Μπαρμπουνάκης

Ορθοπαιδικός,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Πειραιά

Γεώργιος Σκάρπας

Ορθοπαιδικός Χειρουργός,  
Αθλητικές Κακώσεις,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Πειραιά
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και την κορτιζόνη που δρουν κυ-

ρίως ως παυσίπονα, στοχεύει στην 

αποκατάσταση των βλαβών. Ορι-

σμένες από τις ενδείξεις είναι η 

οστεοαρθρίτιδα, οι μυϊκοί τραυμα-

τισμοί - θλάσεις, τα διαστρέμματα, 

οι επικονδυλίτιδες, οι τενοντίτιδες 

και οι χονδροπάθειες.

Μερική ρήξη συνδέσμων
Η μέθοδος των PRPs χρησιμοποι-

είται ευρέως, καθώς αποδεδειγμέ-

να προσφέρουν ανακούφιση των 

ασθενών από τον πόνο και επιτα-

χύνουν την επούλωση των τραυ-

ματισμένων ιστών, επιτρέποντας 

ταχύτερη επάνοδο στην καθημερι-

νότητα και στις αθλητικές δραστη-

ριότητες.

Βλαστοκύτταρα (Stem Cells)
Τα βλαστοκύτταρα είναι αδιαφο-

ροποίητα πολυδύναμα κύτταρα που 

έχουν τις ιδιότητες του πολλαπλα-

σιασμού της αυτοανανέωσης και 

της διαφοροποίησης. Τα αρχέγονα 

κύτταρα μπορούν να δώσουν γέ-

νεση σε διάφορους ιστούς, καθώς 

αντιδρούν με τοπικούς ή με συστη-

μικούς παράγοντες, ανάλογα με 

τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Η 

ιδιότητα αυτή της διαφοροποίησης 

των βλαστοκυττάρων ονομάζεται 

πλαστικότητα. Η ικανότητα των 

βλαστοκυττάρων να σχηματίζουν 

ιστικά κύτταρα είναι η βάση αυτής 

της αυτόλογης κυτταρικής θερα-

πείας, που ουσιαστικά στηρίζεται 

στη δυνατότητα απομόνωσης, δι-

αχωρισμού και καλλιέργειας των 

βλαστοκυττάρων ώστε να συλλε-

χθούν σε ικανό αριθμό και να επι-

τύχουν την ιστική αναγέννηση.

Βλαστοκύτταρα ενηλίκων βρί-

σκονται στον μυελό των οστών, 

στον λιπώδη ιστό και σε άλλους 

ιστούς, όπως το πάγκρεας, το ήπαρ 

και οι πνεύμονες, όμως στην πράξη 

βλαστοκύτταρα λαμβάνονται είτε 

από τον λιπώδη ιστό είτε από τον 

μυελό των οστών. 

Στην περίπτωση λήψης υλικού 

από τον μυελό των οστών, αυτή δι-

ενεργείται ανώδυνα υπό αναισθη-

σία στον χώρο του χειρουργείου 

με ειδικό εργαλείο (trocar), ώστε 

να αναρροφηθεί ικανή ποσότητα 

μυελού των οστών από την προκα-

θορισμένη περιοχή, που είναι συ-

νήθως αυτή του λαγόνιου οστού, 

και ανάλογα με την περίπτωση είτε 

εγχύεται έπειτα από ειδική επεξερ-

γασία άμεσα στο σημείο της βλά-

βης είτε αποστέλλεται προς καλ-

λιέργεια και πολλαπλασιασμό των 

βλαστοκυττάρων. 

Στην περίπτωση λήψης βλαστο-

κυττάρων από τον λιπώδη ιστό, 

χρησιμοποιείται η μέθοδος της λι-

ποαναρρόφησης, που είναι ελάχι-

στα τραυματική και προσφέρει ικα-

νό αριθμό βλαστοκυττάρων, που 

με ειδική τεχνική θα καλλιεργη-

θούν στο εργαστήριο, όπου και θα 

αποθηκευτούν σε ιδανικές συνθή-

κες μέχρι τη χρησιμοποίησή τους. 

Η λήψη διενεργείται σε αποστει-

ρωμένο πεδίο, με τομή ελάχιστων 

χιλιοστών στο δέρμα, ανώδυνα 

υπό τοπική αναισθησία, συνήθως 

από την κοιλιακή χώρα με τη χρή-

ση ειδικού εργαλείου (trocar) για 

τη συλλογή των λιποκυττάρων. Η 

διαδικασία της καλλιέργειας των 

βλαστοκυττάρων διαρκεί περίπου 

τέσσερις εβδομάδες.

Η εναπόθεση των βλαστοκυτ-

τάρων γίνεται ανάλογα με το ση-

μείο της βλάβης και εγχύεται με 

τη μορφή γέλης είτε τοπικά υπό 

ακτινοσκοπική καθοδήγηση είτε 

υπό αρθροσκοπική καθοδήγη-

ση, όπου απαιτείται για καλύτερα 

αποτελέσματα. Μετά την έγχυση 

των βλαστοκυττάρων, ακολουθεί-

ται ειδικό πρόγραμμα αποκατά-

στασης για μερικές ημέρες εξατο-

μικευμένο στις ανάγκες και στην 

πάθηση του ασθενούς, ο οποίος 

επιστρέφει προοδευτικά στην κα-

θημερινότητά του.

Οι ενδείξεις αφορούν κυρίως 

παθήσεις των αρθρώσεων, κυρίως 

για την αποκατάσταση χόνδρινων 

βλαβών, την οστεοαρθρίτιδα και 

ορισμένες περιπτώσεις ρήξης του 

μηνίσκου, ενώ μπορούν να χρη-

σιμοποιηθούν σε τενοντοπάθειες, 

ρήξεις τενόντων, μυϊκές θλάσεις 

και κατάγματα.

Η μέθοδος αναγέννησης των 

ιστών μέσω των βλαστοκυττάρων 

είναι ένας σχετικά νέος τομέας 

της επιστήμης, ο οποίος διευρύνε-

ται καθημερινά, καθώς παρουσιά-

ζονται μελέτες από όλο τον κόσμο 

με πολύ καλά αποτελέσματα σε 

διάφορα πεδία εφαρμογής τους. 

Στον τομέα της ορθοπαιδικής τα 

αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, 

καθώς υπάρχουν πάρα πολλές 

μελέτες που υποστηρίζουν επού-

λωση των ιστών στα σημεία της 

βλάβης, την ανακούφιση από τον 

πόνο και την αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας και την επάνο-

δο των ασθενών στην καθημερινή 

δραστηριότητα. 

Η σωστή λήψη ιστορικού, η εξα-

τομίκευση των αναγκών κάθε 

ασθενούς και η κατάλληλη επιλογή 

τους από τον εξειδικευμένο ορθο-

παιδικό καθιστούν τη μέθοδο ιδιαί-

τερα αποτελεσματική και ασφαλή, 

προσφέροντας ανακούφιση και 

βελτίωση της ποιότητας ζωής με 

ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Στόχος των 
αναγεννητικών 
θεραπειών είναι  
να ενισχύσουν  

την αποκατάσταση των 
ιστών που διαθέτουν 
χαμηλή δυνατότητα 
αυτοεπούλωσης και 

περιορισμένη αγγείωση,  
όπως οι χόνδροι,  
οι τένοντες και  
οι σύνδεσμοι
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Ο 
πόνος στον καρπό και στο 

χέρι απασχολεί πολλούς 

ασθενείς. Μία από τις αι-

τίες άλγους του χεριού είναι η αρ-

θρίτιδα, που αναπτύσσεται πολλές 

φορές στη βασική άρθρωση του 

αντίχειρά μας.

Η βασική άρθρωση του αντί-

χειρα είναι από τις πιο κινητές 

αρθρώσεις του ανθρώπινου σώ-

ματος και επιβαρύνεται πάρα 

πολύ εύκολα, καθώς όλες μας τις 

κινήσεις και δεξιότητες των χε-

ριών μας τις εκτελούμε χάρη της 

ιδιαιτερότητας αυτού του δακτύ-

λου. Η συνεχής καταπόνηση της 

άρθρωσης οδηγεί σε εκφύλιση 

των συνδέσμων, με επακόλουθο 

τη σταδιακή φθορά του χόνδρου 

και την αστάθεια της άρθρωσης.

Η αρθρίτιδα στη βάση του αντί-

χειρα αποτελεί την πιο συχνή αρ-

θρίτιδα του χεριού και την τρίτη πιο 

συχνή του ανθρώπινου σώματος. 

Παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυ-

ναίκες, συνήθως μετά την 4η δε-

καετία της ζωής.

Συμπτώματα 
Συνήθως οι ασθενείς παρουσιά-

ζονται στον ορθοπαιδικό χειρουρ-

γό διαμαρτυρώμενοι για πόνο στη 

βάση του αντίχειρα που επεκτεί-

νεται σε όλο τον καρπό. Αναφέ-

ρουν δυσκολία στο κλείσιμο της 

παλάμης, στο γύρισμα των κλει-

διών σε μια κλειδαριά ή στην άρση 

βάρους, ιδίως όταν πρέπει να επι-

στρατευτεί ο αντίχειράς τους.

Τα συμπτώματα μπορεί να ποι-

κίλλουν, καθώς πολλές φορές 

μπορεί να συνυπάρχουν και άλλα 

προβλήματα του χεριού που επι-

δεινώνουν ή και επισκιάζουν την 

πάθηση. Η πάθηση έχει διάφορα 

στάδια και ανάλογα με τα συμπτώ-

ματα που αναφέρει ο ασθενής 

υπάρχει και η ανάλογη αντιμετώ-

πιση, που μπορεί να είναι συντη-

ρητική ή επεμβατική.

Διάγνωση
Η κλινική εξέταση από εξειδικευ-

μένο ιατρό που ασχολείται με τη 

χειρουργική χεριού είναι πολλές 

φορές αρκετή για να θέσει τη δι-

άγνωση. Πρέπει να λαμβάνονται 

ειδικές ακτινογραφίες για να στα-

διοποιείται η πάθηση και για να 

αποκλείονται άλλες παθήσεις.

Θεραπεία
Η θεραπεία της πάθησης εξαρτά-

ται από το στάδιο της νόσου -δη-

λαδή, πόσο κατεστραμμένη είναι 

η βασική άρθρωση του αντίχειρα-, 

Άλγος 
καρπού
Μήπως πάσχω από αρθρίτιδα  
της βάσης του αντίχειρα;

Γράφει ο:
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Μήπως πάσχω από αρθρίτιδα  
της βάσης του αντίχειρα;

από την κλινική εικόνα του ασθε-

νούς και από τις απαιτήσεις του.

Στα πρώιμα στάδια της αρθρίτι-

δας, η συντηρητική αντιμετώπιση 

με αναλγητικά-αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα, με χρήση ειδικών ναρθη-

κών και τροποποίηση εργασιών που 

προκαλούν πόνο είναι αρκετά για να 

αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.

Σε πιο προχωρημένο στάδιο, οι 

ενδαρθρικές ενέσεις με κορτιζό-

νη ή και αυτόλογους αυξητικούς 

παράγοντες, επίσης, βελτιώνουν 

τη συμπτωματολογία της πάθησης. 

Παρ’ όλα αυτά όμως, ο ασθενής 

πρέπει να καταλάβει ότι η κατα-

στροφή που έχει επέλθει στην 

άρθρωση του αντίχειρα είναι μη 

αναστρέψιμη, που πολλές φορές 

οδηγεί στην τελική λύση του προ-

βλήματος, που είναι η χειρουργική 

αντιμετώπιση.

Είδη επεμβάσεων
Για τη χειρουργική αντιμετώπι-

ση της αρθρίτιδας του αντίχειρα 

έχουν περιγραφεί πολλές επεμ-

βάσεις, όπως:

  Απλή αφαίρεση μείζονος 

πολυγώνων

  Ολική αρθροπλαστική

  Αφαίρεση μείζονος πολυγώ-

νου και τοποθέτηση αυτομο-

σχεύματος (τμήμα τένοντα) ή 

αλλομοσχεύματος (συνθετι-

κού υλικού) στην περιοχή

  Παρεμβολή συνθετικού υλικού

  Αρθρόδεση

Κάθε μέθοδος έχει τα πλεονε-

κτήματα και τα μειονεκτήματά της, 

που εξαρτώνται από την εμπειρία 

του χειρουργού χεριού αλλά και 

από τις απαιτήσεις του ασθενούς.

Οι επεμβάσεις αυτές μπορούν 

να γίνουν με περιοχική αναισθη-

σία (μασχαλιαίο μπλοκ) ή με γε-

νική αναισθησία.

Ο ασθενής εξέρχεται συνή-

θως την επόμενη μέρα του χει-

ρουργείου, ενώ μπορεί άμεσα 

να εκτελέσει απλές κινήσεις του 

χεριού του. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις η κινητικότητα του 

αντίχειρα επανέρχεται χωρίς φυ-

σικοθεραπείες.

Είναι σημαντικό ο ασθενής να 

παρακολουθείται από ορθοπαιδι-

κό χειρουργό εξειδικευμένο στην 

αντιμετώπιση παθήσεων του χε-

ριού, καθώς η καλύτερη πρόλη-

ψη της αρθρίτιδας του αντίχειρα 

είναι η διάγνωση της νόσου.

Στη ΒιοKλινική Πειραιά λει-

τουργεί εξειδικευμένο Τμήμα Χει-

ρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου 

και Επανορθωτικής Mικροχει-

ρουργικής.
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Η αρθρίτιδα στη βάση του αντίχειρα αποτελεί την πιο συχνή αρθρίτιδα  
του χεριού και την τρίτη πιο συχνή του ανθρώπινου σώματος.  
Παρουσιάζεται πιο συχνά στις γυναίκες, συνήθως μετά την 4η δεκαετία  
της ζωής. Είναι σημαντική η παρακολούθηση από ορθοπαιδικό χειρουργό 
εξειδικευμένο στην αντιμετώπιση παθήσεων του χεριού, καθώς η καλύτερη 
πρόληψη της αρθρίτιδας του αντίχειρα είναι η διάγνωση της νόσου
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Κατάγματα 
πηχεοκαρπικής

Οι παθογένειες  
του Εθνικού 
Συστήματος 
Υγείας έχουν 
οδηγήσει πολλούς 
συνανθρώπους μας 
με κατάγματα να 
πάσχουν από έναν 
επώδυνο και μη 
λειτουργικό καρπό 
όσο θα ήθελαν 

Οι σημαντικές 
λειτουργίες που 
επηρεάζονται είναι  
η ισχύς του δραγμού, 
το εύρος κίνησης 
της πηχεοκαρπικής 
άρθρωσης και  
η εκτέλεση  
των καθημερινών 
δραστηριοτήτων

Τ
α κατάγματα πηχεοκαρπικής 

είναι τα πιο συχνά κατάγ-

ματα του άνω άκρου. Είναι 

πιο συχνά στις γυναίκες και σε 

ηλικίες άνω των 60. Σύμφωνα με 

τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες 

της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οστε-

οπόρωσης, αποτελεί σημείο διε-

ρεύνησης για οστεοπόρωση και 

αυξάνει την πιθανότητα οστεοπο-

ρωτικού κατάγματος, σύμφωνα με 

τον δείκτη Fraχ. 

Διάγνωση και θεραπεία
Το διαγνωστικό πρόβλημα με 

αυτά τα κατάγματα είναι ότι δι-

αφέρουν πολύ μεταξύ τους. Γι’ 

αυτό τον λόγο υπάρχουν πολ-

λές κατατάξεις μεταξύ των ορ-

θοπαιδικών και στα συνέδρια 

αποτελεί σημείο διχογνωμίας 

ποια κατάγματα χειρουργούνται 

και ποια όχι. Παρ’ όλα αυτά, όλοι 

συμφωνούν ότι στα ενδαρθρικά 

κατάγματα πρέπει να προτείνεται 

χειρουργική θεραπεία για καλύ-

τερα λειτουργικά αποτελέσματα 

της πηχεοκαρπικής άρθρωσης. 

Στα εξωαρθρικά κατάγματα μπο-

ρεί να ακολουθηθεί συντηρητική 

θεραπεία (γύψος), αρκεί στην 

επανεξέταση, που πραγματοποι-

είται σε δέκα ημέρες, η επιτυχής 

ανάταξη να κρατείται σταθερή. 

Αυτό το χρονικό σημείο αποτε-

λεί και πάλι σημείο διχογνωμίας, 

καθώς πολλοί συνάδελφοι ορ-

θοπαιδικοί κρίνουν αποδεκτή ή 

μη τη συγκράτηση της ανάταξης 

εμπειρικά, αν και υπάρχουν κα-

τευθυντήριες οδηγίες για την πα-

λαμιαία κλίση της κερκίδας, την 

ωλένια διαφορά, το μήκος της 

κερκίδας και την κλίση της.

Οι παθογένειες του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας έχουν οδη-

γήσει πολλούς συνανθρώπους 

μας με τα παραπάνω κατάγματα 

να πάσχουν από έναν επώδυνο 

και μη λειτουργικό καρπό όσο θα 

ήθελαν. Αυτή η κατάσταση ονομά-

ζεται πώρωση σε πλημμελή θέση 

ή, λαϊκά, το κάταγμα έχει στραβο-

κολλήσει. 

Λύση υπάρχει, και είναι 
χειρουργική… 
Οι ενδείξεις χειρουργικής αντιμε-

τώπισης της πώρωσης σε πλημμε-

λή θέση των καταγμάτων της περι-

φερικής κερκίδας είναι η απώλεια 

του μήκους της κερκίδας κατά 5 

mm, η μείωση της κερκιδικής κλί-

σης κατά 10 μοίρες ή η αύξηση 

της παλαμιαίας κλίσης κατά 25 

μοίρες. Οι σημαντικές λειτουργί-

Γράφει ο:

Νικόλαος Κοκκαλάς

Ορθοπαιδικός Χειρουργός  
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Κατάγματα 
πηχεοκαρπικής

ες που επηρεάζονται είναι η ισχύς 

του δραγμού, το εύρος κίνησης 

της πηχεοκαρπικής άρθρωσης 

και η εκτέλεση των καθημερινών 

δραστηριοτήτων.

Γίνεται προεγχειρητικός σχε-

διασμός με αξονική τομογραφία 

και στα δύο χέρια, υπολογίζεται 

η διόρθωση του περιφερικού 

άκρου της κερκίδας στον χώρο 

(υπάρχει δυνατότητα 3D printing 

του οστικού μοσχεύματος, εάν 

χρειαστεί) και προχωράμε στο 

χειρουργείο, όπου υπό αναισθη-

σία (συνήθως μασχαλιαίο block) 

πραγματοποιούνται η προσπέ-

λαση και η ανάδειξη της πλημ-

μελούς πώρωσης. Η οστεοτομία 

γίνεται κεντρικότερα αυτής, υπό 

ακτινοσκοπικό έλεγχο. 

Στη συνέχεια διατείνεται η πε-

ριοχή και γίνεται συγκράτηση, 

στη νέα σωστή ανατομικά θέση, 

με υλικά οστεοσύνθεσης (πλάκα 

και βίδες). Τα νεότερα υλικά μάς 

δίνουν τη δυνατότητα ισχυρής 

συγκράτησης χωρίς να υπάρχει 

ανάγκη οστικού μοσχεύματος σε 

μικρά ελλείμματα. 

Ακολουθεί η εφαρμογή νάρ-

θηκα για δύο εβδομάδες και στη 

συνέχεια φυσικοθεραπεία, ώστε 

να επανέλθει η πηχεοκαρπική στο 

φυσιολογικό εύρος τροχιάς της, 

καθώς και να ισχυροποιηθεί ο 

δραγμός της.
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Τι είναι η ανάστροφη 
αρθροπλαστική ώμου;
Η ανάστροφη αρθροπλαστική 

του ώμου αποτελεί ένα είδος 

ολικής αρθροπλαστικής, κατά 

την οποία αντικαθίστανται τόσο 

η κεφαλή του βραχιονίου όσο και 

η ωμογλήνη. 

Από το όνομά της μπορεί να 

καταλάβει κανείς ότι δεν αποκα-

θιστούμε την ανατομία της περι-

οχής, αλλά ουσιαστικά την αντι-

στρέφουμε. Επομένως, η κεφαλή 

του βραχιονίου αντικαθίσταται 

από μια κοίλη επιφάνεια που θα 

μπορούσε να πει κανείς ότι μοιά-

ζει με ωμογλήνη και η ωμογλήνη 

με τη σειρά της αντικαθίσταται 

από μια «σφαίρα» (γληνοσφαί-

ρα) που μοιάζει με κεφαλή βρα-

χιονίου.

Ιστορία και εξέλιξη αυτής
Από τις αρχές της δεκαετίας του 

1980 ήταν ήδη γνωστό ότι η κανο-

νική - ανατομική αρθροπλαστική 

του ώμου με αντικατάσταση τόσο 

της κεφαλής του βραχιονίου όσο 

και της ωμογλήνης απαιτεί φυσι-

ολογική λειτουργία των τενόντων 

του στροφικού πετάλου (υπερα-

κανθίου, υπακανθίου, υποπλατί-

ου). Μάλιστα, τα αποτελέσματά 

της σε περιπτώσεις αρθρίτιδας 

του ώμου και χρόνιας ρήξης των 

τενόντων του υπερακανθίου και 

του υπακανθίου δεν ήταν τα επι-

θυμητά. 

Για τον παραπάνω λόγο, το 

1985 ο Γάλλος Paul Grammont 

αναπτύσσει την ιδέα της ανά-

στροφης αρθροπλαστικής ώμου, 

κατά την οποία αντικατέστησε την 

ωμογλήνη της ωμοπλάτης με μια 

μεταλλική σφαίρα και την κεφα-

Μια αποτελεσματική λύση για διαφορετικές παθολογίες  
της άρθρωσης του ώμου. Μια αρθροπλαστική με δυνατότητα 
τρισδιάστατου προεγχειρητικού σχεδιασμού  
προσαρμοσμένη σε κάθε ασθενή

Reverse Shoulder Arthroplasty

Ανάστροφη Ολική 
Αρθροπλαστική Ώμου
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Ανάστροφη Ολική 
Αρθροπλαστική Ώμου

λή του βραχιονίου αντίστοιχα με 

μια «πλαστική ωμογλήνη». Με τα 

ενθαρρυντικά αποτελέσματά του 

κατακτά τον ιατρικό κόσμο αρχι-

κά της Ευρώπης και των Ηνωμέ-

νων Πολιτειών, ανοίγοντας μια 

νέα εποχή στις αρθροπλαστικές 

της περιοχής του ώμου. 

Έκτοτε ο σχεδιασμός της ανά-

στροφης αρθροπλαστικής έχει 

εξελιχθεί και βελτιωθεί σημαντι-

κά, ενώ οι ενδείξεις χρήσης αυ-

τής έχουν επεκταθεί και σε άλλες 

παθολογικές καταστάσεις της άρ-

θρωσης του ώμου. 

Σε ποιες περιπτώσεις 
τοποθετείται μια ανάστροφη 
αρθροπλαστική ώμου; - 
Ενδείξεις
Αυτός ο ιδιαίτερος τύπος της αρ-

θροπλαστικής προτείνεται σε πε-

ριπτώσεις:

  Αρθροπάθειας ώμου (έκκε-

ντρης αρθρίτιδας), όπου οι αρ-

θρικές επιφάνειες της ωμογλή-

νης και του βραχιονίου έχουν 

καταστραφεί λόγω χρόνιας 

ρήξης των τενόντων του υπερα-

κανθίου και του υπακανθίου

  Σε αρθρίτιδα του ώμου με χρό-

νια αλλοίωση των αρθρικών επι-

φανειών και τη δημιουργία οστι-

κών ελλειμμάτων στην περιοχή

  Σε περιπτώσεις αυτοάνοσων 

νοσημάτων, όπως ρευματοειδή 

αρθρίτιδα

  Σε ηλικιωμένα άτομα με συντρι-

πτικά κατάγματα της κεφαλής 

του βραχιονίου, στοχεύοντας 

στη σχετικά σύντομη αποτάστα-

ση και χρήση του άκρου στις κα-

θημερινές δραστηριότητες

  Τέλος, σε συγκεκριμένες πε-

ριπτώσεις με νεοπλασματική 

εξεργασία (όγκους) της περιο-
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χής η ανάστροφη αρθροπλαστι-

κή μπορεί να αποτελέσει αποτε-

λεσματική χειρουργική επιλογή 

Από τι αποτελείται μια 
ανάστροφη αρθροπλαστική 
και ποιος είναι ο τρόπος 
λειτουργίας της;
Όπως όλες οι αρθροπλαστικές, 

έτσι και αυτός ο τύπος αποτελείται 

από δύο μέρη που αρθρώνονται 

μεταξύ τους. 

Το βραχιόνιο μεταλλικό stem, το 

οποίο εισάγεται και σταθεροποιεί-

ται στον αυλό του βραχιονίου και 

καταλήγει κεντρικά σε μια κοίλη 

επιφάνεια από «ειδικό πλαστικό» 

- πολυαιθυλένιο. Συνήθως δεν 

απαιτείται βιολογικό τσιμέντο για 

τη σταθεροποίησή του.

Τη μεταλλική σφαίρα στην ωμο-

γλήνη (γληνοσφαίρα), που σταθε-

ροποιείται στην ωμοπλάτη με 2 ή 4 

κοχλίες. Με την πρόθεση αυτή το 

κέντρο περιστροφής της άρθρω-

σης μεταφέρεται προς τα έσω και 

ο υγιής πλέον δελτοειδής μυς είναι 

υπεύθυνος για την κίνηση της άρ-

θρωσης του ώμου. 

Τι πρέπει να ξέρει  
ο ασθενής για τη χειρουργική 
επέμβαση της ανάστροφης 
αρθροπλαστικής του ώμου; 

  Αρχικά, όπως και σε όλες τις αρ-

θροπλαστικές, χρειάζεται κατάλ-

ληλος προεγχειρητικός έλεγχος 

του ασθενούς και αναισθησιο-

λογική εκτίμηση

  Ο ασθενής προσερχόμενος στο 

ιατρείο παραπονείται κυρίως για 

περιορισμό της κίνησης, αδυνα-

μία του άκρου και άλγος, που 

πολλές φορές είναι νυχτερινό 

και προκαλεί διαταραχές του 

ύπνου

  Η παραπάνω κλινική εικόνα δυ-

σχεραίνει ιδιαίτερα την εκτέλεση 

των καθημερινών δραστηριοτή-

των, όπως λούσιμο, ντύσιμο, πλύ-

σιμο δοντιών, χτένισμα κ.λπ.

  Η χειρουργική επέμβαση πραγ-

ματοποιείται με γενική αναισθη-

σία και διαρκεί περίπου 1-1 ½ ώρα

  Συμπληρωματική περιφερική 

αναισθησία του άκρου (νευρικός 

αποκλεισμός - νευρικό Block) 

ουσιαστικά εξαλείφει τον άμεσο 

μετεγχειρητικό πόνο 

  Η παραμονή στην κλινική είναι απα-

ραίτητη συνήθως για 2-3 ημέρες

  Μετάγγιση αίματος συνήθως 

δεν απαιτείται

  Παρά το γεγονός ότι είναι μια 

ιδιαίτερου τύπου αρθροπλαστι-

κή, η φυσικοθεραπευτική απο-

κάσταση είναι ευκολότερη και 

γρήγορη (από την πρώτη ημέ-

ρα). Σκοπός είναι ο ασθενής να 
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γίνει αυτόνομος στις καθημερι-

νές του ανάγκες 4-6 εβδομάδες 

μετεγχειρητικά

  Η διάρκεια ζωής μιας ανάστρο-

φης αρθροπλαστικής συνήθως 

ξεπερνά τα 10-15 έτη. Μάλιστα, 

σύμφωνα με τις νέες τεχνικές το-

ποθέτησης και σχεδιασμού, θέ-

λουμε να ξεπεράσουμε τα 20 έτη.

Ποιες είναι οι νεότερες 
εξελίξεις στην ανάστροφη 
αρθροπλαστική του ώμου;

  Ο κάθε ασθενής αποτελεί μια 

ειδική περίπτωση. Ο τρισδιά-

στατος προεγχειρητικός σχε-

διασμός και η αξιολόγηση των 

αλλοιώσεων της άρθρωσης 

του ώμου είναι πλέον απαραί-

τητα προεγχειρητικά βήματα

   Έχουμε τη δυνατότητα να 

«πραγματοποιήσουμε» το χει-

ρουργείο του ασθενούς στον 

υπολογιστή πριν από την αληθή 

χειρουργική επέμβαση 

  Χρησιμοποιώντας νέους συν-

δυασμούς υλικών και τεχνικών 

μπορούμε να σχεδιάσουμε προ-

εγχειρητικά και να διορθώσου-

με κάθε οστική παραμόρφωση 

στην περιοχή

  Η ομάδα μας έχει αναπτύξει μια 

νέα μέθοδο σχεδιασμού και αξι-

ολόγησης της βέλτιστης τοποθέ-

τησης της ανάστροφης αρθρο-

πλαστικής του ώμου.

 

The lateralization and distalization 

shoulder angles are important 

determinants of clinical outcomes 

in reverse shoulder arthroplasty. 

Boutsiadis A, Lenoir H, Denard PJ, 

Panisset JC, Brossard P, Delsol P, 

Guichard F, Barth J. J. Shoulder 

Elbow Surg 2018; Mar 27. 

Η ανάστροφη 
αρθροπλαστική 

του ώμου αποτελεί 
μια αξιόπιστη και 
εξατομικευμένη 

θεραπευτική επιλογή  
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Παναγιώτης Ιωαννίδης

Καρδιολόγος,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Τμήματος Καρδιακής Ηλεκτροφυσιολογίας  
και Βηματοδότησης (Heart Rhythm Center)
ΒιοKλινικής Αθηνών

Kαθετήρας ενδοκαρδιακού  
υπέρηχου για επεμβάσεις κατάλυσης 
(ablation) κολπικής μαρμαρυγής 

Γ
ια πρώτη φορά στην Ελλά-

δα η χρήση του καθετήρα 

ViewFlex Xtra (SJM-Abbott) 

ξεκίνησε στο  Heart Rhythm 

Center της ΒιοKλινικής Αθηνών, 

υπό την επιστημονική διεύθυνση 

του Δρ Παναγιώτη Ιωαννίδη.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια 

καρδιακή αρρυθμία, που αποκτά 

απειλητικές διαστάσεις, καθώς 

αφορά περίπου το 3% του γενικού 

πληθυσμού, με μεγαλύτερα πο-

σοστά καθώς αυξάνεται η ηλικία. 

Σχετίζεται με αύξηση της καρδι-

αγγειακής νοσηρότητας, έντονα 

συμπτώματα, αγγειακά εγκεφαλι-

κά επεισόδια, άνοια και μειωμένη 

επιβίωση. Η κατάλυση (ablation) 

είναι μια θεραπευτική επιλογή που 

δεσπόζει στην αντιμετώπιση της 

κολπικής μαρμαρυγής τις δύο τε-

λευταίες δεκαετίες. Πρόκειται για 

μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, 

που σκοπό έχει να απαλλάξει τον 

ασθενή από αυτή την αρρυθμία. 

Σήμερα η κατάλυση θεωρείται το 

ισχυρότερο όπλο στη θεραπευτική 

φαρέτρα για την αποκατάσταση 

του φυσιολογικού καρδιακού ρυθ-

μού. Ωστόσο, πρόκειται για μια 

σύνθετη επέμβαση, που πρέπει 

να γίνεται σε κέντρα με πολυετή 

εμπειρία της επεμβατικής ομάδας, 

κατάλληλες υποστηρικτικές δομές 

και εξοπλισμό.

Οι σύγχρονες θεραπευτικές εξε-

λίξεις έχουν οδηγήσει σε καλύτε-

ρα αποτελέσματα και ταυτόχρονα 

σε μεγαλύτερη ασφάλεια στη διε-

νέργεια των επεμβάσεων.

Με τη χρήση ενός λεπτού κα-

θετήρα, που εισάγεται στο εσω-

τερικό της καρδιάς κατά τη διάρ-

κεια της επέμβασης, μπορούμε 

να απεικονίζουμε με υπερήχους 

τις καρδιακές δομές με μεγάλη 

λεπτομέρεια. Έτσι διευκολύνεται 

η διενέργεια της επέμβασης και 

Εξελίξεις  
στη θεραπεία 

KΟΛΠΙΚΉ MΑΡΜΑΡΥΓΉ 
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ειδικά η μετάβαση στον αριστε-

ρό κόλπο, που απαιτεί την παρα-

κέντηση μιας λεπτής μεμβράνης, 

του ωοειδούς τρήματος, που χω-

ρίζει τον δεξιό από τον αριστερό 

κόλπο της καρδιάς. Βλέποντας σε 

πραγματικό χρόνο την καρδιακή 

ανατομία μπορούμε να έχουμε 

πληρέστερη επίβλεψη καθ’ όλη 

τη διάρκεια της επέμβασης, απο-

τρέποντας πιθανές επιπλοκές και 

κινδύνους. 

Στη ΒιοΚλινική Αθηνών είμαστε 

οι πρώτοι στην Ελλάδα που δοκι-

μάσαμε τον καθετήρα ViewFlex 

Xtra (SJM-Abbott) σε πληθώρα 

περιστατικών, μένοντας εντυπω-

σιασμένοι από την ποιότητα της 

υπερηχογραφικής απεικόνισης. 

Πιστεύουμε ότι η ασφάλεια των 

ασθενών στις επεμβάσεις κατάλυ-

σης (ablation) κολπικής μαρμαρυ-

γής πρέπει να τίθεται σε πρώτη μοί-

ρα. Ελέγχοντας επιμελώς την κάθε 

λεπτομέρεια της επέμβασης, χωρίς 

να αφήνεται τίποτα στην τύχη, μπο-

ρούμε να πετύχουμε την απόλυτη 

ασφάλεια, σχεδόν εκμηδενίζο-

ντας τους πιθανούς επεμβατικούς 

κινδύνους.

Γιατί η ασφάλεια  
των ασθενών προέχει!
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Χ
αρακτηρίζεται επικίνδυνη, 

ύπουλη και απρόβλεπτη. 

Πρόκειται για την κολπική 

μαρμαρυγή -δηλαδή, την καρδιακή 

αρρυθμία που, σύμφωνα με τους 

επιστήμονες, αποκτά ανησυχητι-

κές διαστάσεις-, η οποία, ωστόσο, 

είναι πλέον αντιμετωπίσιμη μέσω 

ελπιδοφόρων θεραπειών.

Για τη νέα σύγχρονη μέθοδο 

αντιμετώπισης της κολπικής μαρ-

μαρυγής, που θεωρείται σήμερα 

το ισχυρότερο όπλο στη θεραπευ-

τική φαρέτρα για την αποκατάστα-

ση του φυσιολογικού καρδιακού 

ρυθμού, μίλησε στη διάρκεια του 

μεγάλου καρδιολογικού συνεδρί-

ου που πραγματοποιήθηκε στον 

Βόλο η καρδιολόγος Ευαγγελία 

Χριστοφοράτου. Το 13ο Συνέδριο 

της Πανελλήνιας Ιατρικής Εται-

ρείας Διευθυντών Καρδιολογίας 

(ΠΙΕΔΚΑΡ) πραγματοποιήθηκε 

από τις 28 έως τις 30 Απριλίου 2018 

στον Βόλο και συγκεκριμένα στο 

ξενοδοχείο «Valis». Πρόκειται για 

ένα από τα περισσότερο γνωστά 

και καθιερωμένα καρδιολογικά 

συνεδρία στον ελληνικό χώρο.

«Στο συνέδριο αυτό είχαμε την 

ευκαιρία να αναφερθούμε στη 

θεραπεία της κολπικής μαρμα-

ρυγής με επεμβάσεις κατάλυσης 

(ablation). Η κολπική μαρμαρυγή 

είναι μία καρδιακή αρρυθμία που 

αποκτά απειλητικές διαστάσεις, 

αφού αφορά περίπου το 3% του 

γενικού πληθυσμού, με ποσοστά 

που αυξάνονται όσο αυξάνεται η 

ηλικία. Σχετίζεται με την αύξηση 

της καρδιαγγειακής νοσηρότητας, 

με έντονα συμπτώματα, αγγεια-

κά εγκεφαλικά επεισόδια, με την 

άνοια και με τη μειωμένη επιβίω-

ση», τονίζει η καρδιολόγος κυρία 

Ευαγγελία Χριστοφοράτου.

«Η κατάλυση είναι μία θεραπευ-

τική επιλογή που δεσπόζει στην 

αντιμετώπιση της κολπικής μαρμα-

ρυγής, ειδικά τα τελευταία χρόνια», 

συνεχίζει η κυρία Χριστοφοράτου 

και περιγράφει: «Πρόκειται για μια 

Γράφει η:

Ευαγγελία Χριστοφοράτου

Καρδιολόγος,  
Επιστημονικά Υπεύθυνη Τμ. Υπερήχων Καρδιάς 
και Τμ. Βηματοδοτών - Απινιδωτών  
ΒιοΚλινικής Αθηνών

Ελπιδοφόρες 
θεραπείες 

KΟΛΠΙΚΉ MΑΡΜΑΡΥΓΉ 
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ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, που 

σκοπό έχει να απαλλάξει τον ασθε-

νή από αυτή την αρρυθμία. Σήμερα, 

η κατάλυση θεωρείται το ισχυρό-

τερο όπλο στη θεραπευτική φα-

ρέτρα για την αποκατάσταση του 

φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. 

Ωστόσο, πρόκειται για μια σύνθετη 

επέμβαση, που πρέπει να γίνεται 

σε κέντρα με πολυετή εμπειρία της 

επεμβατικής ομάδας, κατάλληλες 

υποστηρικτικές δομές και προηγ-

μένο εξοπλισμό. 

Στη ΒιοΚλινική Αθηνών διαθέ-

τουμε ένα πρότυπο κέντρο για τη 

διενέργεια αυτών των επεμβάσε-

ων, που κατατάσσεται, βάσει των 

εθνικών σειρών καταγραφής, στα 

κορυφαία της χώρας».

Κατά τη διάρκεια του συνεδρί-

ου παρουσιάστηκε η εμπειρία της 

ομάδας της σε τεχνικές χαρτογρά-

φησης, «που μας αποκαλύπτουν 

τον μηχανισμό της κολπικής μαρ-

μαρυγής και μας οδηγούν στη θε-

ραπεία της», όπως τονίζει.

Επιπρόσθετα, έγινε συζήτηση για 

τεχνικές που μπορούν να εξασφα-

λίζουν την αποφυγή των επεμβατι-

κών επιπλοκών. «Μια πολύ σημαντι-

κή εξ αυτών, που χρησιμοποιούμε 

στο τμήμα μας, είναι η χρήση του 

ενδοκαρδιακού υπερήχου», εξή-

γησε η διακεκριμένη καρδιολόγος, 

λέγοντας συγκεκριμένα: «Με έναν 

ειδικό καθετήρα, που εισάγεται εύ-

κολα στο εσωτερικό της καρδιάς, 

μπορούμε να απεικονίσουμε υπε-

ρηχογραφικά και με μεγάλη λεπτο-

μέρεια τις καρδιακές δομές. Κατά 

αυτό τον τρόπο, διενεργούμε με 

ευκολία ένα από τα τεχνικώς απαι-

τητικότερα βήματα της επέμβασης, 

που είναι η παρακέντηση του ωο-

ειδούς τρήματος, μιας λεπτής μεμ-

βράνης ανάμεσα στον δεξιό και 

τον αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Σήμερα, με την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας στις επεμβάσεις κα-

τάλυσης κολπικής μαρμαρυγής, 

μπορούμε να μιλάμε για την αποτε-

λεσματικότερη μέθοδο στη διατή-

ρηση του φυσιολογικού καρδιακού 

ρυθμού, με σχεδόν μηδενικό επεμ-

βατικό κίνδυνο σε έμπειρα κέντρα.

Το μήνυμα που πρέπει να περά-

σουμε στους ασθενείς μας είναι ότι 

σήμερα μπορούμε να αντιμετωπί-

ζουμε με αποτελεσματικότερο τρό-

πο την κολπική μαρμαρυγή, αρκεί 

η εκτίμηση από ειδικούς να γίνεται 

εγκαίρως, πριν η ύπουλη αυτή αρ-

ρυθμία προλάβει να προκαλέσει 

ανεπανόρθωτες συνέπειες».

Περισσότερες πληροφορίες  

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  

να αναζητήσουν στον ιστότοπο 

www.eponline.gr
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Η 
παχυσαρκία πλήττει ανεπα-

νόρθωτα τόσο την ποιότητα 

ζωής όσο και την υγεία του 

ασθενούς. Στην Ελλάδα αλλά και 

παγκοσμίως η Μεταβολική & Βα-

ριατρική Χειρουργική δίνει ορι-

στικές και αξιόπιστες λύσεις στη 

σύγχρονη αυτή επιδημία που ονο-

μάζεται «παχυσαρκία». 

Η παχυσαρκία ορίζεται μέσα 

από έναν διεθνή στατιστικό δείκτη, 

τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), 

που προκύπτει ως εξής: ΔΜΣ = Βά-

ρος/Ύψος2 (kg/m2). Ανάλογα με 

το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, 

το άτομο κατατάσσεται σε ελα-

φρά παχυσαρκία (30-35), βαριά 

παχυσαρκία (35-40) και νοσογό-

νο παχυσαρκία (>40).

Διεθνή και ελληνικά στατιστικά
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Παχυ-

σαρκίας (World Obesity Federation 

- WOF) καλεί όλους να αντιμετωπί-

σουν τη σύγχρονη μάστιγα της πα-

χυσαρκίας, που φαίνεται να παίρνει 

γιγάντιες διαστάσεις.

  2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

θα υποφέρουν από την παχυ-

σαρκία μέχρι το 2025

  600 δισ. δολάρια υπολογίζεται 

το ετήσιο ιατρικό κόστος για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της 

παχυσαρκίας, όπως διαβήτης, 

καρδιαγγειακή νόσος, νέοι τύ-

ποι καρκίνου, ηπατική νόσος και 

κατάθλιψη (2014)

  1,2 τρισ. δολάρια προβλέπεται 

ότι θα είναι ο ετήσιος παγκόσμι-

ος ιατρικός λογαριασμός για τη 

θεραπεία των συνεπειών της πα-

χυσαρκίας (2025).

Τα στατιστικά αύξησης της πα-

χυσαρκίας στη χώρα μας είναι 

πραγματικά θλιβερά: Πάνω από 

480.000 παχύσαρκα παιδιά μέ-

χρι το 2025 (Ελληνική Εταιρεία 

Μελέτης Παχυσαρκίας Μεταβολι-

σμού και Διαταραχών Διατροφής).

Η παιδική παχυσαρκία και η πα-

χυσαρκία στους εφήβους έχουν 

αναχθεί σε σημαντικό θέμα της 

σύγχρονης κοινωνίας. Οι ρυθμοί 

της καθημερινότητας, οι άπειρες 

επιλογές junk food και η καθιστι-

κή ζωή, κυρίως εντός του σπιτιού, 

έχουν αυξήσει τα ποσοστά αυ-

ξημένου σωματικού βάρους σε 
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Πτύχωση 
στρωμάτων3
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Πτύχωση 
στρωμάτων

παιδιά και εφήβους. Οι αριθμοί 

μιλούν πλέον από μόνοι τους και 

απαιτούν την αμέριστη προσοχή 

μας, αφού, σύμφωνα με μελέτη 

πανεπιστημίου της Σουηδίας, οι 

νέοι με αυξημένο ΔΜΣ έχουν πε-

ρισσότερες πιθανότητες να εμ-

φανίσουν εγκεφαλικό επεισόδιο 

κατά την ενήλικη ζωή τους. Αξίζει 

λοιπόν -και οφείλει να δοθεί- πα-

ραπάνω προσοχή στη διατροφή 

και τη σωματική άσκηση των παι-

διών, που θα τους εξασφαλίσει μια 

καλύτερη ζωή στο μέλλον!

Τα νούμερα είναι τραγικά και 

πρέπει να μας προβληματίσουν. 

Η παχυσαρκία γερνάει τον οργα-

νισμό και καταστρέφει την υγεία 

ακόμα και πολύ νέων ατόμων.

Η κρυφή αιτία πλήθους 
νοσημάτων
Η παχυσαρκία αποτελεί μια χρό-

νια πολυπαραγοντική νόσο που 

εξελίσσεται. Αποτελεί προδια-

θεσικό παράγοντα πληθώρας 

νοσημάτων, όπως σακχαρώδης 

διαβήτης τύπου ΙΙ, υπέρταση, 

υπερλιπιδαιμία, υπνική άπνοια, 

λιπώδη διήθηση ήπατος, καρδιαγ-

γειακά νοσήματα, υπερινσουλινι-

σμό, γυναικολογικές διαταραχές, 

ορθοπαιδικά προβλήματα, συγκε-

κριμένες μορφές καρκίνου (νέοι 

τύποι καρκίνου) και κατάθλιψη.

Ο ρόλος του μεταβολισμού
Η παχυσαρκία οφείλεται στο «με-

ταβολικό σύνδρομο ή αντίστα-

ση στην ινσουλίνη», που χαρα-

κτηρίζεται από: Λιπώδη διήθηση 

ήπατος, αυξημένη ινσουλίνη και 

ασταθές σάκχαρο. Τα κιλά είναι 

η παρενέργεια του μεταβολικού 

συνδρόμου. Γι’ αυτό προκειμένου 

να σταματήσει κάποιος να παχαί-

νει, πρέπει να θεραπεύσει το μετα-

βολικό του σύνδρομο. 

Η αποσταθεροποίηση του με-

ταβολισμού προκύπτει έπειτα από 

κάποια χρονική περίοδο κακής ποι-

οτικά διατροφής, όπου έγινε πρό-

σληψη πολλών λιπαρών ουσιών. 

Αυτό προκάλεσε την εναπόθεση 

λίπους στο συκώτι (λιπώδη διήθη-

ση ήπατος), γεγονός που εμποδί-

ζει την ινσουλίνη να διηθήσει στο 

ήπαρ και να ρυθμίσει σωστά τον 
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μεταβολισμό. Όσοι πάσχουν από 

«μεταβολικό σύνδρομο» ζουν με 

ένα συνεχές και έντονο αίσθημα 

πείνας, επιθυμία για γλυκά και υδα-

τάνθρακες (μακαρόνια, ψωμιά και 

πίτες) και αδυνατούν να χάσουν 

βάρος. Αυτό μοιραία οδηγεί σε μια 

μεσοσταθμική αύξηση βάρους 15% 

ανά 5ετία, σύμφωνα με τις διεθνείς 

έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα 

των ανθρώπων που πάσχουν από 

υπερινσουλινισμό είναι συγκε-

κριμένη: Πρήζεται το πρόσωπο, 

αποκτούν διπλοσάγονο (πανσε-

ληνοειδές πρόσωπο) και συσσω-

ρεύουν λίπος στην κοιλιά (κεντρι-

κή παχυσαρκία). 

Επιλέγοντας την κατάλληλη 
χειρουργική μέθοδο - 
Σύγχρονη χειρουργική 
παχυσαρκίας
Δεν υπάρχει θεραπεία της πα-

χυσαρκίας χωρίς χειρουργείο. 

Η παχυσαρκία είναι ένας πολύ 

δυνατός αντίπαλος. Για να υπερ-

νικηθεί χρειάζεται, πέραν από 

το χειρουργείο, και η αυστηρή 

πειθαρχία του ασθενούς, τόσο 

στη μετεγχειρητική διατροφή 

(όχι γλυκά, αναψυκτικά και χυ-

μοί μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός 

στόχος) όσο και στην υιοθέτηση 

νέου τρόπου ζωής με περισσότε-

ρη κίνηση και άθληση.

Οι δυνατότητες που παρέχει η 

Βαριατρική & Μεταβολική Χει-

ρουργική είναι πολλές και καλύ-

πτουν όλο το φάσμα των αναγκών: 

Γαστρικός δακτύλιος, θολοπλα-

στική στομάχου, πτύχωση 3 στρω-

μάτων, γαστρικό μανίκι ή γαστρο-

πλαστική (Sleeve) και bypass. 

Όλα είναι χειρουργεία που έχουν 

τη θέση τους στη Βαριατρική Χει-

ρουργική και ο βαριατρικός χει-

ρουργός οφείλει να ξέρει να τα 

εφαρμόζει ανάλογα, γιατί δεν 

υπάρχει τέλειο χειρουργείο, αλλά 

το τέλειο χειρουργείο στον κατάλ-

ληλο ασθενή.

Πτύχωση 3 στρωμάτων
Αποτελεί μια τεχνική που εφαρ-

μόζει με μεγάλη επιτυχία η ομάδα 

μας. Ξεκινώντας από την πτύχωση 

σε 1 στρώμα, που εφαρμόζεται με 

επιτυχία παγκοσμίως, αλλά δεν 

περιορίζεται αρκετά η χωρητικό-

τητα του στομάχου, εξελίξαμε την 

πτύχωση σε 3 στρώματα με δρα-

στικά αποτελέσματα. Γιατί στην 

πτύχωση 3 στρωμάτων έχουμε 

μείωση του στομάχου ανάλογη 

με αυτή του Sleeve, που αποτε-

λεί την κορυφαία μέχρι σήμερα 

επέμβαση και η οποία είναι περί-

που 200 ml. Χωρίς να «κόψουμε» 

το στομάχι, το «διπλώνουμε» σε 

3 στρώματα και επιτυγχάνουμε τα 

ίδια εξαιρετικά αποτελέσματα με 

μια πιο ελαφριά και φιλική για τον 

ασθενή επέμβαση.

Πλεονεκτήματα της πτύχωσης 
3 στρωμάτων
Πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο 

τεχνικά χειρουργείο, που απαι-

τεί μεγάλη χειρουργική εμπειρία, 

καθώς ο χειρουργός καλείται να 

ράψει λαπαροσκοπικά το στομάχι. 

Αντιθέτως για τον ασθενή αποτε-

λεί ένα σχετικά ελαφρύ χειρουρ-

γείο βαριατρικής, με ελάχιστη νο-

σηρότητα - λίγος πόνος, παραμονή 

στην κλινική για 3 μόνο ημέρες και 

άμεση επιστροφή στην εργασία. 

Η πτύχωση 3 στρωμάτων έχει 

μεγάλα πλεονεκτήματα. Ένα βα-

σικό είναι και η αντιστρεψιμότη-

τα. Μπορούμε, αν αυτό χρειαστεί, 

να «ανοίξουμε» το στομάχι και να 

το επαναφέρουμε στην αρχική του 

κατάσταση. Το «διπλωμένο» στο-

μάχι είναι διαχειρίσιμο από τον 

χειρουργό, κάτι που δεν μπορεί 

να γίνει, για παράδειγμα, στην πε-

ρίπτωση του Sleeve ή του bypass.

Επίσης, η πτύχωση 3 στρωμάτων 

αποτελεί το ιδανικό χειρουργείο 

για revision. Μπορεί, δηλαδή, να 

διορθώσει τα αποτελέσματα προ-

ηγούμενων αποτυχημένων ή ελλι-

πών επεμβάσεων, όπως παλιούς 

γαστρικούς δακτυλίους ή ακόμα 

και Sleeve που δεν πέτυχαν.

Προσωπικά, θεωρώ την πτύχω-

ση 3 στρωμάτων, με την οποία επι-

τυγχάνουμε ένα πολύ μικρό στο-

μάχι με ελάχιστη νοσηρότητα, ως 

το gold standard της παχυσαρκί-

Στην πτύχωση 3 στρωμάτων έχουμε μείωση  
του στομάχου ανάλογη με αυτή του Sleeve, που 
αποτελεί την κορυφαία μέχρι σήμερα επέμβαση  
και η οποία είναι περίπου 200 ml. Χωρίς να 
«κόψουμε» το στομάχι, το «διπλώνουμε»  
σε 3 στρώματα και επιτυγχάνουμε τα ίδια  
εξαιρετικά αποτελέσματα με μια πιο ελαφριά  
και φιλική για τον ασθενή επέμβαση
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ας σήμερα. Ανάμεσα στα μεγάλα 

πλεονεκτήματά της είναι ότι μπο-

ρεί να εφαρμοστεί τόσο σε άτομα 

με ΔΜΣ 35 (ελαφρά παχυσαρκία) 

όσο και σε άτομα με ΔΜΣ > 50 

(νοσογόνος παχυσαρκία).

Η προσδοκώμενη απώλεια βά-

ρους τον πρώτο μήνα είναι 10-20 

κιλά, ανάλογα με το πλεονάζον βά-

ρος που υπάρχει. Η ταχύτητα καθό-

δου είναι 4-5 κιλά ανά μήνα, από τα 

οποία θέλουμε τα 2 ½ να είναι λί-

πος. Ένας τυπικός ασθενής μπορεί 

να χάσει σε έναν χρόνο γύρω στα 

75 κιλά, αν είναι άντρας, και γύρω 

στα 55 κιλά, αν είναι γυναίκα. Τα 

αποτελέσματα είναι θεαματικά! Σε 

σημείο που συχνά άνθρωποι που 

έχουν καιρό να δουν τον χειρουρ-

γημένο να μην τον αναγνωρίζουν!

Δυστυχώς, η παχυσαρκία πα-

ραμορφώνει και γερνάει τους αν-

θρώπους. Αλλάζει το είδωλό τους.

Συνεργασία ασθενούς  
και χειρουργού -  
το κλειδί της επιτυχίας
Σε αυτό το σημείο, θέλω να εξα-

λείψω έναν μεγάλο μύθο: Κανένα 

βαριατρικό χειρουργείο δεν είναι 

πανάκεια. Για να πετύχει μια βα-

ριατρική επέμβαση απαιτούνται 

δύο παράγοντες: Πρώτον, να επι-

λεγεί το κατάλληλο χειρουργείο 

και, δεύτερον, να υπάρχει μετεγ-

χειρητική παρακολούθηση. 

Σύγχρονες έρευνες πάνω στο 

θέμα αυτό επιβεβαιώνουν ότι 

όσοι χειρουργούνται με κάποια 

βαριατρική επέμβαση και παρα-

κολουθούνται στενά χάνουν τον 

πρώτο χρόνο το 80%-100% του 

πλεονάζοντος βάρους. Αντίθετα, 

όσοι δεν παρακολουθούνται χά-

νουν το 45%-50% του πλεονάζο-

ντος βάρους.

Γι’ αυτό σαν ομάδα έχουμε ορ-

γανώσει και λειτουργούμε 32 ια-

τρεία σε όλη την Ελλάδα και την 

Κύπρο, για να παρακολουθούμε 

στενά μετεγχειρητικά όλους τους 

ασθενείς μας. 

Απαιτείται δέσμευση από πλευ-

ράς του βαριατρικού χειρουργού 

σε αυτό που πράττει. Και αυτό δεν 

πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Οι χει-

ρουργημένοι χρειάζονται κατευ-

θύνσεις, ιατρική παρακολούθηση 

και έλεγχο μέσα από ένα πρωτό-

κολλο εξετάσεων (γαστροσκό-

πηση, αιματολογικές εξετάσεις, 

υπέρηχος άνω κάτω κοιλίας). Ο 

ασθενής δεν μπορεί να αφήνεται 

στον «αυτόματο πιλότο». Πρέπει 

να είναι καλά ελεγμένος, προ-

σεγμένος και φροντισμένος.

Παχυσαρκία και παλινδρόμηση
Η πτύχωση 3 στρωμάτων αποτε-

λεί την ιδανική επέμβαση για να 

αντιμετωπίσει κάποιος την παχυ-

σαρκία και την παλινδρόμηση σε 

μία επέμβαση. Διότι η πτύχωση 

αποτελεί μια πλήρως  επέμβαση.

Παχυσαρκία και θυρεοειδής
Όλοι θεωρούν ότι ο θυρεοει-

δής προκαλεί την παχυσαρκία. 

Ωστόσο, λειτουργεί αντίστροφα, 

αφού η παχυσαρκία δεν επιτρέ-

πει σε κανέναν ενδοκρινολόγο 

να ρυθμίσει σωστά τον θυρεο-

ειδή. Κανένα φάρμακο δεν δρα 

αποτελεσματικά όταν υπάρχει 

παχυσαρκία. Γι’ αυτό λύνοντας 

το πρόβλημα της παχυσαρκίας, 

ελέγχουμε καλύτερα και τον θυ-

ρεοειδή.

Βαριατρική χειρουργική  
στην Ελλάδα
Θεωρώ ότι ο τομέας της βαρια-

τρικής χειρουργικής στην Ελλάδα 

είναι πολύ εξελιγμένος. Λειτουρ-

γούμε σωστά, επιστημονικά και 

πολύ ανθρώπινα. 

Γι’ αυτό τόσο Έλληνες που ζουν 

στο εξωτερικό όσο και ξένοι υπή-

κοοι εμπιστεύονται επιστημονικά 

τους  Έλληνες χειρουργούς και 

τις ιδιωτικές δομές στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, χειρουργούμε 

πολλούς κατοίκους εξωτερικού, οι 

οποίοι ακολουθούν κατά γράμμα 

το μετεγχειρητικό πρωτόκολλο και 

παρακολουθούνται από την ομάδα 

μας μέσω ηλεκτρονικών μέσων.
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Ο 
καρκίνος του δέρματος 

είναι η συχνότερη μορφή 

μη μελανωτικού καρκίνου 

στον άνθρωπο. Ένας στους 5 ενή-

λικες μπορεί να αναπτύξει καρκίνο 

του δέρματος. Υπάρχουν δύο βα-

σικοί τύποι καρκίνου του δέρματος:

  Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα 

και 

  το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα. 

Οι κυριότερες αιτίες που 
ενοχοποιούνται για την 
εμφάνιση του καρκίνου του 
δέρματος είναι: 

 Η συχνή επαφή με διάφορες χη-

μικές ουσίες, όπως τα φυτοφάρ-

μακα, και 

  Η έκθεση του δέρματος  

στην υπεριώδη ακτινοβολία  

του ήλιου.

Μάθε και 
προστατεύσου!

Ήλιος

Γράφει ο:

Δρ. Γεώργιος Α. Κόκκαλης

Πλαστικός Χειρουργός,  
τ. Συντονιστής Διευθυντής Κλινικής 
Πλαστικής Χειρουργικής και 
Αποκατάστασης του ΑΟΝΑ 
«Ο Άγιος Σάββας»,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
ΒιοΚλινικής Αθηνών

  Καρκίνος  
του δέρματος
&

78 Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018          



79Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Ποιες ακτίνες του ήλιου 
θεωρούνται επικίνδυνες;
Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες Α και 

Β, που απορροφιούνται ως επί το 

πλείστον από το στρώμα του όζο-

ντος. Μείωση του όζοντος κατά 1% 

προκαλεί αύξηση των καρκίνων 

του δέρματος κατά 3%.

Τι προκαλεί τη μείωση  
του όζοντος;
Η χρήση των χλωροφθορανθρά-

κων στα σπρέι και τα ψυγεία, οι αε-

ροψεκασμοί, τα καυσαέρια κ.λπ.

Ποιες είναι οι επικίνδυνες 
ώρες έκθεσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία;
Όσο μειώνεται η σκιά τόσο αυ-

ξάνεται η ένταση των υπεριωδών 

ακτίνων και ο κίνδυνος των βλα-

βών που προκαλούν. Οι ώρες από 

12.00 έως 16.00 είναι οι πιο επικίν-

δυνες και θα πρέπει να αποφεύ-

γουμε την έκθεση στον ήλιο. 

Ποιος κινδυνεύει περισσότερο; 
Η πλειονότητα των καρκίνων του 

δέρματος εμφανίζεται σε ανθρώ-

πους με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα 

που έχουν εκτεθεί στον ήλιο για 

μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πε-

ρίπου το 80% των καρκίνων του 

δέρματος εμφανίζεται σε περιο-

χές που εκτίθενται στον ήλιο και 

κυρίως στην περιοχή του λαιμού 

και της κεφαλής. Όλοι οι άνθρω-

ποι μπορεί να εμφανίσουν καρκί-

νο του δέρματος, αλλά ο κίνδυνος 

είναι μεγαλύτερος όταν:

  Η επιδερμίδα είναι ανοιχτόχρωμη, 

τα μάτια γαλανά ή πράσινα και τα 

μαλλιά είναι ανοιχτού χρώματος 

  Υπάρχει ιστορικό δερματικού 

καρκίνου στην οικογένεια 

  Αναφέρονται πολλά σοβαρά ηλι-

ακά εγκαύματα, ειδικά σε νεαρή 

ηλικία 

  Όταν κάποιος έχει σπίλους 

(ελιές) σε μεγάλο αριθμό  

(> 100), σε διάφορα χρώματα 

και σε μεγέθη

  Όταν εμφανίζεται ογκίδιο εκεί 

που δεν προϋπήρχε.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
σημεία ενός καλοήθους 
σπίλου που έχει αρχίσει  
να μεταλλάσσεται σε καρκίνο;

  Όταν αυξάνεται προοδευτικά σε 

μέγεθος

 Όταν αλλάζει σχήμα και χρώμα

 Όταν εξελκούται και αιμορραγεί

 Όταν υπάρχει κνησμός

  Όταν εμφανίζει νεόπλαστα  

αγγεία

 Όταν ψηλαφούνται λεμφαδένες.

Πώς αντιμετωπίζεται  
ο καρκίνος του δέρματος;
 Όλοι οι καρκίνοι του δέρματος, αν 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα, έχουν 

εξαιρετική πορεία. Συνήθως, η υπό 

τοπική αναισθησία αφαίρεση της 

βλάβης και η βιοψία της, όταν είναι 

μικρού μεγέθους, αποτελούν ταυ-

τόχρονα και τη θεραπεία της. Εάν 

η βλάβη είναι μεγαλύτερου μεγέ-

θους, ίσως μετά την αφαίρεσή της 

να χρειαστεί πλαστική αποκατάστα-

ση του ελλείματος. Εάν ο καρκίνος 

του δέρματος αγνοηθεί, μπορεί να 

Οι ασυνήθιστες κρεατοελιές, τα εξογκώματα,  
οι κηλίδες, τα σημάδια ή οι αλλαγές στον τρόπο που 

μια περιοχή του δέρματος φαίνεται ή  
την αισθάνεστε μπορεί να είναι σημάδι  
από μελάνωμα ή άλλη μορφή καρκίνου  

του δέρματος ή μια πρώιμη «προειδοποίηση»  
ότι υπάρχει κάποιο σχετικό πρόβλημα
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προκαλέσει σοβαρές δυσμορφίες 

ή και να αποβεί μοιραίος.

Ατομικά μέτρα 
προστασίας

1Αποφυγή της συνεχούς έκθεσης 

στον ήλιο τις επικίνδυνες ώρες

2Χρησιμοποίηση στεγάστρων 

ή δένδρων που απορροφούν 

όμως μόνο το 60% της ηλιακής 

ακτινοβολίας

3Χρησιμοποίηση απορροφητι-

κών γυαλιών

4Ελαφρά, βαμβακερά και ανοι-

χτόχρωμα ρούχα

5Χρησιμοποίηση αδιάβροχων 

αντηλιακών προϊόντων με δεί-

κτη προστασίας SPF πάνω από 15

6Αποφυγή  

του solarium

7Λήψη προστατευτικών μέτρων 

όχι μόνο στη θάλασσα, αλλά 

και στο πάρκο και το βουνό

8 Άμεση παρατήρηση και προ-

σφυγή στους ειδικούς για-

τρούς -πλαστικούς χειρουργούς 

ή δερματολόγους- για διάγνωση 

και πιθανή άμεση αντιμετώπισή 

τους.

Γενικά μέτρα 
προστασίας

1Η έκδοση ενημερωτικών εντύ-

πων και η χρήση οπτικοαουστι-

κών μέσων για ενημέρωση του 

πληθυσμού

2Η κατάλληλη εκπαίδευση 

των γιατρών και των νοση-

λευτριών

3Ενημερωτικά μαθήματα στα 

σχολεία και στους τόπους 

δουλειάς των εργαζομένων

4 Η λήψη επαγγελματικών μέ-

τρων προστασίας από θερμι-

κούς, χημικούς και ραδιενεργούς 

παράγοντες

5 Η χρήση εναλλακτικών μορ-

φών ενέργειας

6 Η έκδοση καθημερινού Δελ-

τίου Δείκτη Υπεριώδους Ακτι-

νοβολίας, ιδίως κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες. 

Πώς γίνεται η αυτοεξέταση;
Η πρόληψη του καρκίνου του δέρματος, όπως και για κάθε καρκίνο, είναι 
προφανώς το καλύτερο όπλο κατά της νόσου. Η περιοδική αυτοεξέταση 
βοηθά στην πρώιμη εντόπιση κάποιας καρκινικής βλάβης. Για την 
αυτοεξέταση χρειάζεται ένας μεγάλος καθρέφτης χειρός και ένα  
καλά φωτιζόμενο δωμάτιο

Εξετάζουμε όλο το μπροστινό τμήμα του σώματός 
μας, στεκόμενοι γυμνοί μπροστά στον καθρέφτη

Εξετάζουμε με τη βοήθεια του μικρού καθρέφτη 
και το πίσω μέρος του σώματός μας

Δεν ξεχνάμε να εξετάζουμε: 
Πίσω από τα αυτιά, το τριχωτό της κεφαλής,  
τις παλάμες και τα πέλματα, ανάμεσα στα 
δάκτυλα, τις μασχάλες, την περιοχή των γλουτών  
και των γεννητικών οργάνων

Τι κάνουμε στην περίπτωση που εντοπίσουμε μια ύποπτη βλάβη;
Θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον πλαστικό χειρουργό ή στον 
δερματολόγο για διάγνωση και πιθανή χειρουργική αντιμετώπισή της 
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Έ
ρχεται το καλοκαίρι και 

πάλι θα αφήσουμε το 

σώμα μας να γευτεί τις χα-

ρές που προσφέρουν η αυξημένη 

θερμοκρασία, η υπέροχη ελληνική 

φύση και το νερό της πισίνας και 

της θάλασσας.

Όταν το νερό μπαίνει στο αυτί 

μπορεί να μεταφέρει σε αυτό μι-

κρόβια ή μύκητες. Συνήθως βγαί-

νει αμέσως μόνο του, το αυτί στε-

γνώνει και έτσι τα μικρόβια και οι 

μύκητες δεν προκαλούν κανένα 

πρόβλημα. Μερικές φορές όμως 

το νερό παραμένει εγκλωβισμέ-

νο στο κανάλι του αυτιού και το 

δέρμα μουλιάζει. Τότε τα μικρό-

βια και οι μύκητες αναπτύσσονται, 

πολλαπλασιάζονται και μπορεί να 

κάνουν φλεγμονή στο εξωτερικό 

τμήμα του αυτιού, δηλαδή εξωτε-

ρική ωτίτιδα.

Τι συμπτώματα κάνει  
η εξωτερική ωτίτιδα;

  Νιώθετε το αυτί σας βουλωμένο 

και μπορεί να έχετε φαγούρα

  Το κανάλι του αυτιού πρήζεται και 

μερικές φορές αποφράσσεται

  Το αυτί αρχίζει να τρέχει και βγά-

ζει γαλακτώδες υγρό

  Το αυτί πονάει και είναι πολύ ευ-

αίσθητο στο άγγιγμα, ιδίως στον 

χόνδρο μπροστά από το κανάλι του

  Μερικές φορές, διογκώνονται οι 

λεμφαδένες του λαιμού

Τι προφυλάξεις μπορώ  
να πάρω;
Εάν νιώσετε το αυτί σας υγρό ή 

βουλωμένο μετά το κολύμπι, το 

λούσιμο ή το μπάνιο, βάλτε σ’ αυτό 

Προβλήματα  

των αυτιών  
το καλοκαίρι

Ευθύμιος  
Χριστόπουλος 

ΩΡΛ,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Τμήματος ΩΡΛ 
ΒιοΚλινικής Αθηνών
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ωτικές σταγόνες για να το στεγνώ-

σετε. Οι καλύτερες σταγόνες είναι 

αυτές που περιέχουν βορικό οξύ ή 

λευκό ξίδι. Το ελαφρύ όξινο περι-

βάλλον αναστέλλει την ανάπτυξη 

των μικροβίων και των μυκήτων. 

Ένα στεγνό αυτί έχει ελάχιστες 

πιθανότητες να κάνει φλεγμονή. 

Μπορείτε να στεγνώσετε επίσης το 

αυτί σας με το πιστολάκι των μαλ-

λιών. Απαγορεύεται να χρησιμο-

ποιείτε μπατονέτες (Q-tips), διότι 

αυτές σπρώχνουν το υλικό από-

φραξης βαθύτερα στο κανάλι του 

αυτιού, ερεθίζουν το δέρμα του και 

το κάνουν να εκκρίνει υγρασία ή 

να αιμορραγήσει. Αν στο αυτί σας 

προκαλείται επαναλαμβανόμενο 

πρόβλημα, θα χρειαστείτε ελαιού-

χες ωτικές σταγόνες πριν από το 

κολύμπι για να το προστατεύσετε 

από το νερό.

Πότε πρέπει να πάω  
στον γιατρό;
Εάν έχετε τα συμπτώματα της εξω-

τερικής ωτίτιδας θα χρειαστείτε 

ιατρική φροντίδα. Θα κάνουμε συ-

χνό καθαρισμό του αυτιού σας και 

θα σας δώσουμε τις κατάλληλες 

ωτικές σταγόνες. Μερικές φορές, 

είναι απαραίτητη η αντιβίωση. Όσοι 

παρουσιάζουν προδιάθεση για 

εξωτερική ωτίτιδα καλό είναι πριν 

από τα καλοκαιρινά μπάνια να επι-

σκέπτονται τον ωτορινολαρυγγο-

λόγο για φροντίδα των αυτιών και 

ιδιαίτερες οδηγίες.

Θαλάσια σπορ: Μπορεί να έχω 
πρόβλημα από τα αυτιά μου;
Τα θαλάσσια σπορ (καταδύσεις, 

σκι, σέρφινγκ κ.λπ.) χαρίζουν συ-

γκλονιστικές εμπειρίες. Πολλές 

φορές όμως βάζουν σε δοκιμα-

σία το αυτί και είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν σ’ αυτό ελαφρές ή 

βαριές παθήσεις. Η διάτρηση τυ-

μπάνου είναι η πιο συχνή πάθη-

ση. Τη στιγμή που σπάει το τύμπα-

νο έχετε έντονο πόνο και μερικές 

φορές αίμα. Ο πόνος υποχωρεί 

σε λίγο και νιώθετε βουητό, μπού-

κωμα στο αυτί και ίσως βαρηκοΐα. 

Μπορείτε να πάρετε παυσίπονο, 

αλλά απαγορεύεται να βάλετε 

σταγόνες και να ξαναβρέξετε το 

αυτί σας. Πρέπει να σας δούμε το 

συντομότερο, να διαπιστώσουμε 

αν υπάρχει τρύπα στο τύμπανο, τι 

μέγεθος έχει, να μετρήσουμε την 

ακοή σας και να πάρετε τη σωστή 

θεραπευτική αγωγή.

Μπορεί να κλείσει η τρύπα  
στο τύμπανο;
Εάν το αυτί δεν μολυνθεί, τις πε-

ρισσότερες φορές η διάτρηση 

επουλώνεται μόνη της. Αν όμως 

περάσουν περίπου τρεις μήνες και 

δεν έχει επουλωθεί, είναι απαραί-

τητη η χειρουργική αποκατάσταση 

με τυμπανοπλαστική. Στις περιπτώ-

σεις που μολυνθεί το αυτί και αρχί-

σει να βγάζει πύον, τότε μπορεί να 

προκληθούν μεγαλύτερες κατα-

στροφές του τυμπάνου και των μι-

κρών οσταρίων του μέσου αυτιού. 

Δημιουργείται έτσι η χρόνια ωτίτι-

δα και θα χρειαστείτε εκτεταμένο 

χειρουργικό καθαρισμό του αυτιού 

και τυμπανοπλαστική.

Λιγότερο συχνές παθήσεις του 

αυτιού από θαλασσινά σπορ επι-

γραμματικά είναι:

  Υγρό στο μέσο τμήμα του αυτιού

  Βλάβες στα ακουστικά οστάρια

  Συρίγγιο στον λαβύρινθο

Να θυμάστε όμως ότι εάν νιώσε-

τε στη θάλασσα ή μετά το κολύμπι 

πόνο, μπούκωμα στο αυτί, βαρη-

κοΐα, βουητό, αστάθεια ή ίλιγγο 

πρέπει να εξεταστείτε άμεσα, διότι 

χρειάζεστε φαρμακευτική αγωγή ή 

εγχείρηση, όπως μυριγγοτομή, τυ-

μπανοπλαστική, οσταριοπλαστική 

ή σύγκλειση του συριγγίου.

Και επειδή Ελλάδα το καλοκαίρι 

δεν είναι μόνο θάλασσα, προβλή-

ματα στο αυτί μπορούμε να έχου-

με από έντομα ή ζωύφια, ιδίως 

στην ύπαιθρο. Πολλά είδη εντόμων 

μπαίνουν μέσα στο αυτί. Τα μυγάκια 

και οι σκνίπες, π.χ., μπλέκονται στην 

κυψέλη (κερί) και δεν μπορούν να 

ξαναβγούν. Τα μεγαλύτερα έντο-

μα όταν μπουν δεν μπορούν να 

στριφογυρίσουν, ούτε να συρθούν 

προς τα έξω. Προσπαθούν να απε-

λευθερωθούν και η κίνησή τους 

μας προκαλεί πόνο και τρόμο.

Εάν κάποιο μυγάκι μπει στο αυτί 

σας μπορείτε να κάνετε πλύση με 

χλιαρό νερό, χρησιμοποιώντας 

σύριγγα πουάρ. Θυμηθείτε να 

στεγνώσετε μετά με σταγόνες το 

αυτί σας. Για μεγαλύτερα έντομα, 

ρίξτε στο αυτί σας αρκετές σταγό-

νες ορυκτελαίου. Αυτό αποφράσ-

σει τους πόρους αναπνοής του 

εντόμου και το σκοτώνει μέσα σε 

περίπου 10 λεπτά. Κατόπιν, ελάτε 

να αφαιρέσουμε το έντομο και να 

ελέγξουμε εάν έχει γίνει κάποια 

ζημιά στο αυτί σας. Μην προσπα-

θείτε να το αφαιρέσετε μόνοι σας.

Τελειώνοντας, αξίζει να τονίσου-

με ότι τα παιδιά μπορεί να βάλουν 

στο αυτί τους διάφορα αντικείμε-

να, όπως χάντρες, ξηρά φασόλια, 

κομμάτια μολυβιού, γομολάστιχες, 

πλαστελίνη ή άμμο από την παραλία. 

Η αφαίρεσή τους είναι λεπτή ερ-

γασία. Μην κάνετε τίποτα στο αυτί. 

Ελάτε να αφαιρέσουμε το αντικεί-

μενο όσο πιο γρήγορα μπορείτε 

πριν αρχίσει να ερεθίζει το αυτί.

Να θυμάστε ότι εάν νιώσετε στη θάλασσα ή μετά 
το κολύμπι πόνο, μπούκωμα στο αυτί, βαρηκοΐα, 
βουητό, αστάθεια ή ίλιγγο πρέπει να εξεταστείτε 

άμεσα από τον ωτορινολαρυγγολόγο για φροντίδα 
των αυτιών και ιδιαίτερες οδηγίες
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Ό
σο μεγαλύτερη είναι η 

ανάπτυξη μιας χώρας 

τόσο αυξάνονται τα πε-

ριστατικά καρκίνου του εντέρου, 

σύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-

στημονική έρευνα.

Η μελέτη αποκαλύπτει ότι στις 

χώρες που έχουν υψηλό Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης (HDI) 

του ΟΗΕ, ο αριθμός των νέων πε-

ριστατικών της νόσου είναι κατά 

μέσο όρο εξαπλάσιος σε σχέση 

με τις χώρες με χαμηλό Δείκτη 

Ανάπτυξης. Παγκοσμίως, παρα-

τηρείται μια μεγάλη «ψαλίδα», 

καθώς σε μερικές χώρες (Ευ-

ρώπη, ΗΠΑ) οι θάνατοι από την 

ασθένεια είναι έως δεκαπλάσιοι 

σε σχέση με άλλες χώρες (π.χ., 

τις αφρικανικές).  

Ο καρκίνος του εντέρου είναι η 

τρίτη συχνότερη μορφή καρκίνου 

και η τέταρτη σε θνησιμότητα διε-

θνώς. Τα νέα περιστατικά που δια-

γιγνώσκονται ετησίως πλησιάζουν 

τα 1,5 εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι 

τους 700.000.  

Έως το 2030 αναμένεται τα νέα 

περιστατικά να αυξηθούν κατά πε-

ρίπου 60% και να φθάσουν τα 2,2 

εκατομμύρια, ενώ οι θάνατοι το 1,1 

εκατομμύριο.  

Τα νέα περιστατικά στις γυναί-

κες είναι περίπου 25% λιγότερα σε 

σχέση με τους άνδρες.

Τα υψηλότερα ποσοστά της νό-

σου καταγράφονται στη Σλοβακία 

(62 ανά 100.000 κατοίκους) και 

στην Ουγγαρία (59 /100.000), 

ενώ τα μικρότερα στην υποσαχά-

ρια Αφρική (1,5 ανά 100.000).

Η οικονομική ανάπτυξη και η υι-

οθέτηση του δυτικού τρόπου ζωής 

φαίνεται να ευνοούν την εξάπλω-

ση της ασθένειας. Οι ερευνητές 

προειδοποιούν ότι οι αναδυόμε-

νες οικονομίες θα εμφανίσουν 

αυξημένα ποσοστά καρκίνου του 

εντέρου κατά τα επόμενα χρόνια. 

Το 90% των περιπτώσεων του 

καρκίνου του παχέος εντέρου πα-

ρουσιάζεται σε ηλικίες άνω των 

50 χρόνων και συχνότερα σε άν-

δρες. Στις ανεπτυγμένες χώρες, ο 

κίνδυνος ενός ενήλικα να αναπτύ-

ξει καρκίνο του παχέος εντέρου 

είναι 6% ή 1 στους 18!

Ο καρκίνος του παχέος εντέ-

ρου φαίνεται ότι αρχίζει με δύο 

τρόπους. Είτε αρχίζει να αναπτύσ-

σεται από το εσωτερικό τοίχωμα 

του εντέρου είτε από μια μικρή 

υπερυψωμένη περιοχή που μοιά-

Καρκίνου του 
Παχέος Εντέρου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ 
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Καρκίνου του 
Παχέος Εντέρου

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΟΥ 

ζει με μανιτάρι και ονομάζεται 

«πολύποδας». Οι περισσότεροι 

πολύποδες είναι αβλαβείς, μερι-

κοί όμως μπορεί να γίνουν καρκι-

νικοί (κακοήθεις).

Παράγοντες κινδύνου  

  Ήλικία

Η μεγάλη πλειονότητα των αν-

θρώπων που διαγιγνώσκεται με 

καρκίνο του παχέος εντέρου είναι 

άνω των 50 ετών. Ο καρκίνος του 

παχέος εντέρου μπορεί να εμφα-

νιστεί ωστόσο και σε νεότερους 

ανθρώπους, αλλά αυτό δεν συμ-

βαίνει συχνά. 

  Ή φυλή  

Οι Αφρο-αμερικανοί έχουν μεγα-

λύτερο κίνδυνο καρκίνου του πα-

χέος εντέρου από ό,τι άτομα που 

ανήκουν σε άλλες φυλές.

  Ιστορικό  

Άτομα τα οποία ανήκουν σε οι-

κογένειες με κληρονομική προ-

διάθεση για καρκίνο του παχέος 

εντέρου (οικογενής πολυποδίαση 

και σύνδρομο του κληρονομικού 

καρκίνου του παχέος εντέρου) 

αυξάνουν τις πιθανότητες εμφά-

νισης του καρκίνου στο μέλλον.  

Άτομα που ανήκουν στις ομά-

δες υψηλού κινδύνου πρέπει να 

υποβάλλονται σε τακτικά χρονικά 

διαστήματα σε κολονοσκόπηση, 

ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

   Φλεγμονώδεις εντερικές  

συνθήκες

Οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις 

του παχέος εντέρου, όπως η ελκώ-

δης κολίτιδα και η νόσος του Crohn.

  Κληρονομικά σύνδρομα  

του παχέος εντέρου  

Τα γενετικά σύνδρομα που πέ-

ρασαν από γενιά σε γενιά στην 

οικογένεια, μπορεί να αυξήσουν 

επίσης, τις πιθανότητες εμφάνισης 

του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Εάν περισσότερα από ένα μέ-

λος της οικογένειας πάσχει από 

καρκίνο του παχέος εντέρου ή του 

καρκίνου του ορθού, ο κίνδυνος 

είναι ακόμα μεγαλύτερος.

  Διατροφή χαμηλή σε φυτικές 

ίνες και υψηλή σε λιπαρά

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

και ο καρκίνος του ορθού μπορεί 

να σχετίζεται με δίαιτα χαμηλή σε 
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φυτικές ίνες και υψηλή περιεκτικό-

τητα σε λιπαρά και θερμίδες.

 Ο καθιστικός τρόπος ζωής  

Η τακτική σωματική δραστηριότη-

τα μπορεί να έχει ακόμη και «αντι-

καρκινική» δράση.

 Διαβήτης  

Οι άνθρωποι με διαβήτη και αντί-

σταση στην ινσουλίνη μπορεί να 

έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκί-

νου του παχέος εντέρου.

  Παχυσαρκία

Οι άνθρωποι που είναι παχύσαρκοι 

έχουν όχι μόνο περισσότερες πι-

θανότητες να εμφανίσουν τη νόσο, 

αλλά και να πεθάνουν από καρκίνο 

του παχέος εντέρου σε σύγκριση 

με άτομα που θεωρείται ότι διατη-

ρούν ένα φυσιολογικό βάρος.

 Το κάπνισμα και το αλκοόλ

Συμπτωματολογία
  Ανεξήγητη αλλαγή στις συνή-

θεις κινήσεις του εντέρου, συ-

μπεριλαμβανομένης συχνής 

διάρροιας, δυσκοιλιότητας ή 

της αλλαγής στη σύσταση των 

κοπράνων

  Αιμορραγία από το ορθό ή αίμα 

στα κόπρανα

  Επίμονη κοιλιακή δυσφορία, 

όπως κράμπες, αέρια ή πόνος

  Αίσθηση ατελούς αφόδευσης

  Αδυναμία ή κόπωση

  Ανεξήγητη απώλεια βάρους

Πολλοί άνθρωποι με καρκίνο 

του παχέος εντέρου δεν βιώνουν 

καθόλου συμπτώματα στα πρώιμα 

στάδια της νόσου. Όταν εμφανι-

στούν τα συμπτώματα, είναι πιθα-

νό να ποικίλλουν, ανάλογα με το 

μέγεθος του καρκίνου και τη θέση 

του στο παχύ έντερο.

Διάγνωση 
Πολύ σημαντικό στοιχείο της 

έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της 

επιτυχούς αντιμετώπισης αυτού 

του καρκίνου είναι η προληπτική 

κολονοσκόπηση, δηλαδή η κολο-

νοσκόπηση προτού εμφανιστούν 

συμπτώματα από το παχύ έντερο.

Η διάγνωση τίθεται με την εν-

δοσκόπηση του παχέος εντέρου 

(κολονοσκόπηση, ορθοσκόπη-

ση), βαριούχο υποκλυσμό «διπλής 

αντιθέσεως», αξονική τομογραφία 

κοιλίας, μαγνητική τομογραφία 

κοιλίας και επιβεβαιώνεται με την 

ιστολογική εξέταση δειγμάτων 

του όγκου που λαμβάνονται μέσω 

των ενδοσκοπίων. Μεγάλο ρόλο 

παίζουν η παρουσία αιμοσφαιρί-

νης στα κόπρανα, η σιδηροπενι-

κή αναιμία και η μεγάλη αύξηση 

της τιμής των καρκινικών δεικτών 

(CEA, CA 19-9).

Προκαρκινικές καταστάσεις
Με τον όρο προκαρκινικές κατα-

στάσεις εννοούμε παθήσεις του 

παχέος εντέρου οι οποίες προδια-

θέτουν το συγκεκριμένο άτομο στο 

οποίο υπάρχουν να αναπτύξει στο 

μέλλον καρκίνο παχέος εντέρου. 

Τέτοιες καταστάσεις είναι οι πολύ-

ποδες του παχέος εντέρου, η ελ-

κώδης κολίτιδα, η νόσος του Crohn 

και το σύνδρομο οικογενούς καρ-

κίνου του παχέος εντέρου.

Βασικοί τύποι καρκίνου  
του παχέος εντέρου
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου 

στη μεγάλη του πλειονότητα ανα-

πτύσσεται σε έδαφος προϋπαρχό-

ντων πολυπόδων. Αυτός ο τύπος 

ονομάζεται σποραδικός.

Υπάρχουν καρκίνοι του παχέος 

εντέρου που ονομάζονται κληρο-

νομικοί, δηλαδή αναπτύσσονται 

σε ασθενείς με κληρονομικά σύν-

δρομα καρκίνου, όπως ο οικογε-

νής καρκίνος παχέος εντέρου 

και το σύνδρομο του οικογενούς 

μη πολυποδιασικού καρκίνου του 

παχέος εντέρου.

Υπάρχει ο καρκίνος του παχέ-

ος εντέρου που αναπτύσσεται σε 

έδαφος ελκώδους κολίτιδας και 

νόσου του Crohn. Υπάρχουν και 

άλλοι -πολύ σπανιότεροι- τύποι 

καρκίνου που αναπτύσσονται στο 

παχύ έντερο, όπως μεταστατικοί 

από άλλα όργανα, ή καρκίνοι με 

άλλον ιστολογικό τύπο.

Ο εντοπισμός της έκτασης της 

εξάπλωσης του καρκίνου ονο-

μάζεται «σταδιοποίηση». Η στα-

διοποίηση βοηθά τον γιατρό σας 

να συστήσει την καλύτερη θερα-

πευτική αγωγή. Οι γιατροί έχουν 

τη δυνατότητα να υπολογίσουν 

το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η 

ασθένεια του ασθενούς. 

Εφόσον έχει ληφθεί βιοψία ο 

γιατρός σας μπορεί να περιγράψει 

το ακριβές στάδιο.

Οι γιατροί χρησιμοποιούν από 

κοινού ένα διεθνές σύστημα στα-

διοποίησης, που ονομάζεται TNM:

T - αναφέρεται στο μέγεθος του 

όγκου

N - δηλώνει αν ο καρκίνος έχει 

εξαπλωθεί στους λεμφαδένες

M - δηλώνει αν ο καρκίνος έχει 

εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώ-

ματος (μεταστάσεις).

Αντιμετώπιση
Η χειρουργική θεραπεία είναι η 

θεραπεία εκλογής όταν ο καρκί-

νος είναι χειρουργήσιμος και ο 

ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί.

  Χημειοθεραπεία

 Ακτινοθεραπεία

  Συνδυασμοί των παραπάνω.

 Η θεραπεία του καρκίνου που 

εντοπίζεται στο αριστερό κόλον 

έγκειται στη χειρουργική αφαίρε-

ση του όγκου και των λεμφαδένων 

που αντιστοιχούν σε αυτή την ανα-

τομική περιοχή.  

Ακολούθως, αποκαθίσταται η 

συνέχεια του γαστρεντερικού σω-

λήνα με την ένωση των τμημάτων 

του εντέρου που έχουν απομείνει. Η 

ορθή ογκολογική χειρουργική αντι-

μετώπιση στοχεύει στην αφαίρεση 
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του όγκου σε ασφαλή υγιή όρια.

Στη συντριπτική τους πλειονό-

τητα οι επεμβάσεις γίνονται λαπα-

ροσκοπικά ή ρομποτικά και προ-

σφέρουν στον ασθενή τα μέγιστα 

ποσοστά ίασης. Με τις ελάχιστα 

επεμβατικές μεθόδους, ο ασθενής 

πλέον έχει ελάχιστο πόνο μετεγ-

χειρητικά, επιστρέφει στις καθημε-

ρινές του δραστηριότητες και στη 

δουλειά του πιο γρήγορα, επίσης, 

έχει και πολύ μικρότερες τομές 

και πολύ λιγότερο ποσοστό επι-

πλοκών των τραυμάτων του, όπως 

μετεγχειρητικές κήλες. Σε σπάνιες 

περιπτώσεις κληρονομικών συν-

δρόμων, όπως η οικογενής πολυ-

ποδίαση ή η φλεγμονώδης νόσος 

του εντέρου, όπως η ελκώδης κολί-

τιδα, ο γιατρός μπορεί να συστήσει 

την αφαίρεση ολόκληρου του πα-

χέος εντέρου και του ορθού, προ-

κειμένου να προληφθεί περαιτέρω 

εξέλιξη του καρκίνου.

Πρόληψη
Η πρόληψη είναι η καλύτερη θε-

ραπεία. Έτσι και στην περίπτωση 

του καρκίνου του παχέος εντέρου 

υπάρχουν διάφορες επιλογές, η 

καθεμία με τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματά της.

Οι εξετάσεις για τη διάγνωση 

του καρκίνου του εντέρου περι-

λαμβάνουν:

  σωματική εξέταση  

από τον γιατρό σας

  εξετάσεις αίματος

  τεστ αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα

  κολονοσκόπηση ή εικονική κο-

λονοσκόπηση κλύσμα βαρίου 

(ένα είδος ακτινογραφίας)

    αξονική τομογραφία 

    μαγνητική τομογραφία  

Ο ρόλος της διατροφής  
Οι διατροφικές συνήθειες αποτε-

λούν έναν από τους σημαντικότε-

ρους περιβαλλοντικούς παράγοντες 

που εμπλέκονται στην καρκινογέ-

νεση του παχέος εντέρου. Η υπερ-

βολική κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος και ενδεχομένως ζωικού 

λίπους φαίνεται επίσης ότι σχετί-

ζονται με την εμφάνιση του καρκί-

νου του παχέος εντέρου.  Αντίθε-

τα, τα πλούσια σε ω-3 λιπαρά οξέα 

έλαια (ιχθυέλαια), καθώς και το 

ελαιόλαδο ασκούν προστατευτική 

δράση, όπως και το ασβέστιο, το 

σελήνιο και η βιταμίνη D.

Σωματική άσκηση  
Η απουσία σωματικής άσκησης 

προδιαθέτει σε ανάπτυξη καρκί-

νου του παχέος εντέρου. Επομέ-

νως, η υιοθέτηση συστηματικής 

σωματικής άσκησης (π.χ., βάδισμα 

μισής ώρας ημερησίως) αποτελεί 

έναν πολύ ικανοποιητικό τρόπο 

πρόληψης.

Κάπνισμα  
Οι καπνιστές φαίνεται να έχουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

καρκίνου του παχέος εντέρου. 

Ο κίνδυνος αυτός εξαρτάται από 

τη διάρκεια και την ποσότητα του 

καπνίσματος, ενώ φαίνεται να 

ελαττώνεται με τη διακοπή του 

καπνίσματος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

700.000
Θάνατοι ετησίως
Έως το 2030 τα νέα περιστατικά 

θα αυξηθούν κατά περίπου 60%

Άνω των  

50
Ο καρκίνος του εντέρου είναι η τρίτη 
συχνότερη μορφή καρκίνου και η τέταρτη  
σε θνησιμότητα διεθνώς

  Το 90% των περιπτώσεων του καρκίνου του παχέος 
εντέρου παρουσιάζεται σε ηλικίες άνω  
των 50 χρόνων και συχνότερα σε άνδρες 

  Τα νέα περιστατικά στις γυναίκες είναι περίπου  
25% λιγότερα σε σχέση με τους άνδρες

  Ο κίνδυνος ενός ενήλικα να αναπτύξει καρκίνο  
του παχέος εντέρου είναι 6% ή 1 στους 18

Κάντε 
κολονοσκόπηση

Ή πρόληψη είναι η 
καλύτερη θεραπεία

Η οικονομική ανάπτυξη 

και η υιοθέτηση του 

δυτικού τρόπου ζωής 

φαίνεται να ευνοούν την 

εξάπλωση της ασθένειας
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Καρκίνος του νεφρού
Τ

ο κύριο όργανο του ουρο-

ποιητικού συστήματος είναι 

οι νεφροί, ένας αριστερός κι 

ένας δεξιός. Έχουν σχήμα φασο-

λιού και βρίσκονται στα πλάγια της 

σπονδυλικής στήλης, κάτω από το 

διάφραγμα.

Οι νεφροί είναι ισχυρά χημικά ερ-

γοστάσια με ποικίλες λειτουργίες. 

Φιλτράρουν το αίμα και το απαλ-

λάσσουν από τοξίνες και ουσίες 

μέσω των ούρων. Ρυθμίζουν την 

ισορροπία των υγρών, του άλατος 

και των ηλεκτρολυτών, παράγουν 

ορμόνες που καθορίζουν την αρ-

τηριακή πίεση, την παραγωγή ερυ-

θρών αιμοσφαιρίων του αίματος 

και τον μεταβολισμό του ασβεστίου 

των οστών. Ο καρκίνος του νεφρού 

είναι η τρίτη συχνότερη κακοήθεια 

του ουροποιητικού συστήματος και 

παρατηρείται μια σταθερή αύξηση 

της επίπτωσής του παγκοσμίως τις 

τελευταίες 2 δεκαετίες. 

Σήμερα η διάγνωση σε ποσο-

στό μεγαλύτερο του 50% γίνεται σε 

τυχαίο απεικονιστικό έλεγχο (αξο-

νική τομογραφία, υπερηχογράφη-

μα), μιας και η νόσος δεν παρουσι-

άζει πρώιμα συμπτώματα.

Στατιστικά στοιχεία της νόσου
  2%-3% όλων των νέων περιστα-

τικών καρκίνου παγκοσμίως

  Αναλογία ανδρών - γυναικών 1,5 : 1

  Μέση ηλικία διάγνωσης: 64 έτη 

  5ετής επιβίωση: 72,4% 

Παράγοντες κινδύνου
  Κάπνισμα

  Παχυσαρκία

  Υψηλή αρτηριακή πίεση

Συμπτώματα
Η πλειονότητα των νεφρικών όγκων 

παραμένει ασυμπτωματική μέχρι να 

αναπτυχθεί προχωρημένη νόσος. 

Τα σημεία και τα συμπτώματα εμφα-

νίζονται συνήθως καθυστερημένα 

και δεν είναι ειδικά. Η κλασική τριά-

δα συμπτωμάτων (οσφυϊκός πόνος, 

αιματουρία και ψηλαφητή κοιλιακή 

μάζα) σήμερα εμφανίζεται σε λιγό-

τερο από το 10% των ασθενών.

  Αιματουρία

  Οσφυϊκός πόνος

  Ψηλαφητή κοιλιακή μάζα

Σε μερικές περιπτώσεις ο καρ-

κίνος του νεφρού σχετίζεται με 

καταστάσεις που ονομάζονται πα-

ρανεοπλασματικά σύνδρομα. Αυτά 

τα σύνδρομα συμβαίνουν περίπου 

στο 30% των ασθενών και τα συ-

μπτώματα μπορεί να είναι απώλεια 

βάρους, καχεξία, πυρετός και αρ-

τηριακή υπέρταση. Επίσης, μπορεί 

να παρατηρηθούν και παθολογικά 

ευρήματα σε εργαστηριακές εξε-

τάσεις, όπως αναιμία, ερυθροκυτ-

τάρωση, υπερασβεστιαιμία και δια-

ταραχές της ηπατικής λειτουργίας.

Θεραπεία
Η θεραπεία εξαρτάται από το μέ-

γεθος του όγκου, το στάδιο της 

νόσου, την ηλικία και τη γενική κα-

τάσταση του ασθενούς. Οι θερα-

πευτικές επιλογές που υπάρχουν 

σήμερα είναι:

Η χειρουργική θεραπεία

Θεωρείται η θεραπεία εκλογής 

για τον εντοπισμένο καρκίνο του 

νεφρού. Η επέμβαση μπορεί να 

αφορά την αφαίρεση ολόκληρου 

του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή 

σε κάποιες περιπτώσεις συντηρητι-

κότερη χειρουργική με διατήρηση 

μέρους του νεφρού (μερική νεφρε-

κτομή). 

Εναλλακτικές θεραπείες -  

ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές 

  Διαδερμική εφαρμογή 

ραδιοσυχνοτήτων 

  Κρυοθεραπεία 

  Χρήση μικροκυμάτων 

  Υψηλής συχνότητας 

εστιασμένοι υπέρηχοι 

Η μοριακά στοχευμένη 

θεραπεία

Η ανοσοθεραπεία, η χημειοθερα-

πεία και η ακτινοθεραπεία. 
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Γράφει ο:

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς

Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος, 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Ουρολογικού 

Τμήματος ΒιοΚλινικής Αθηνών

Ένας 
σιωπηλός 
εχθρός…



90

φάκελοs υγεία

Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2018          

φάκελοs υγεία

Η  
ΒιοΚλινική Αθηνών ανή-

κει στον Όμιλο Εταιρειών 

Υγείας BIOIATΡΙΚΗ. Στον 

τρίτο όροφο της ΒιοΚλινικής 

Αθηνών, σε ειδικά διαμορφω-

μένο χώρο, βρίσκεται η Μονάδα 

Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ).

Οι ασθενείς σε αιμοκάθαρση 

(ΑΜΚ) περνούν κατά μέσο όρο 

12 ώρες την εβδομάδα κάνοντας 

θεραπεία. Προσπαθούμε να κά-

νουμε αυτές τις ώρες όσο το δυ-

νατόν πιο χαλαρωτικές.

Με την όμορφη ατμόσφαιρα, 

την επαγγελματική διακόσμη-

ση, την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(free Wi-Fi) και τις τηλεοράσεις 

τελευταίας τεχνολογίας προ-

σπαθούμε να κάνουμε τον κάθε 

ασθενή να νιώθει όμορφα και 

άνετα στον χώρο αυτό.

Η ΜΤΝ της ΒιοΚλινικής Αθη-

νών λειτουργεί καθημερινά σε 

τρεις βάρδιες. Διαθέτει 18 μηχα-

νήματα, τα οποία έχουν τη δυνα-

τότητα να παρέχουν όλες τις με-

θόδους  εξωνεφρικής κάθαρσης 

(κλασική ΑΜΚ ή online αιμοδια-

διήθηση). Οι θέσεις αιμοκάθαρ-

σης έχουν ειδικά σχεδιασμένες 

πολύσπαστες πολυθρόνες και 

κρεβάτια με ατομική εγκατάστα-

ση οξυγόνου. Για ασθενείς με 

ιογενείς ηπατίτιδες έχει προβλε-

φτεί ειδικός θάλαμος νοσηλείας 

με χωριστό χώρο υγιεινής.

Η μονάδα μας είναι στελεχω-

μένη με εξειδικευμένο ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό, 

άριστα εκπαιδευμένο, καθώς και 

γραμματειακή υποστήριξη. Οι 

ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται 

καθημερινά, όλο το 24ωρο.

Στη ΒιοΚλινική Αθηνών υπάρ-

χει η δυνατότητα άμεσης αντι-

μετώπισης επειγόντων περιστα-

τικών νεφροπαθών (επείγουσα 

ΑΜΚ και νοσηλεία ασθενών). Η 

Κλινική διαθέτει αγγειοχειρουρ-

γικό τμήμα από ειδικό αγγειοχει-

ρούργο με χρόνια εμπειρία σε 

αυτή την ειδική ομάδα ασθενών, 

όπως τοποθέτηση Κεντρικών 

Φλεβικών Γραμμών, δημιουρ-

γία fistula ή αρτηριοφλεβικού 

μοσχεύματος. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα αντιμετώπισης οξέ-

ων συμβαμάτων που αφορούν 

την αγγειακή προσπέλαση.

Επιπλέον διαθέτει συνεχή καρ-

διολογική παρακολούθηση των 

νεφροπαθών από καρδιολόγο με 

ΜTNΜονάδα Τεχνητού Νεφρού
ΒιοKλινικής Αθηνών

Γράφει η:

Κωνσταντίνα Κακαλέτρη

Νεφρολόγος,
Επιστημονική Υπεύθυνη Τεχνητής 
Μονάδας Νεφρού ΒιοΚλινικής Αθηνών

Η ΜΤΝ της ΒιοΚλινικής 
Αθηνών λειτουργεί 
καθημερινά σε τρεις 
βάρδιες. Διαθέτει 18 

μηχανήματα, τα οποία 
έχουν τη δυνατότητα να 

παρέχουν όλες  
τις μεθόδους 

εξωνεφρικής κάθαρσης 
(κλασική ΑΜΚ ή online 

αιμοδιαδιήθηση) 
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Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
ΒιοKλινικής Αθηνών

εμπειρία στους ασθενείς αυτούς. 

Παράλληλα διαθέτει: 

  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

άρτια εξοπλισμένη και οργα-

νωμένη για τη νοσηλεία και την 

αντιμετώπιση σοβαρών οξέων 

συμβαμάτων. Οι νεφρολόγοι 

συνεργάζονται με τους εντα-

τικολόγους ιατρούς της ΜΕΘ, 

όπου υπάρχει μόνιμα εγκατε-

στημένο μηχάνημα εξωνεφρι-

κής κάθαρσης, για την αντι-

μετώπιση διασωληνωμένων 

ασθενών που χρειάζονται νε-

φρολογική υποστήριξη

  Οργανωμένες χειρουργικές 

αίθουσες για χειρουργικές 

επεμβάσεις

  Αιμοδυναμικό τμήμα για την 

αντιμετώπιση οξέων εμφραγ-

μάτων

  Τμήμα ηλεκτροφυσιολογίας 

(τοποθέτηση βηματοδότη - απι-

νιδωτή)

Η ΒιοΚλινική Αθηνών, ακολου-

θώντας τη φιλοσοφία του Ομίλου 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, παρέχει ιδανικές 

υπηρεσίες υγείας, διαθέτει ορ-

γανωμένα ιατρικά εργαστήρια 

με υπερσύγχρονο εξοπλισμό 

(Μικροβιολογικό, Ακτινολογικό, 

Ακτινοδιαγνωστικό, Αιμοδυνα-

μικό), όπου οι νεφροπαθείς μπο-

ρούν να εξυπηρετηθούν άμεσα.

Στα εξωτερικά ιατρεία της Κλι-

νικής λειτουργεί τακτικό εξωτερι-

κό ιατρείο, όπου παρακολουθού-

νται ασθενείς με χρόνια νεφρική 

νόσο, γίνεται προληπτικός έλεγ-

χος, διερεύνηση νεφρικής λει-

τουργίας και βιοψία νεφρού. 

Σκοπός μας είναι η σωστή πα-

ρακολούθηση των ασθενών αυ-

τών, ώστε να καθυστερήσει η 

ένταξή τους στην αιμοκάθαρση. 

Η ΜΤΝ της ΒιοΚλινικής Αθηνών  

είναι πιστοποιημένη από το ISO, 

αυτό δηλώνει τη δέσμευσή μας 

στην παροχή υψηλών ευρωπα-

ϊκών προτύπων για την ασφά-

λεια και την ποιότητα της περί-

θαλψης. 

Στο κέντρο μας προσφέρουμε 

εξειδικευμένη φροντίδα και εξυ-

πηρέτηση, ώστε η ΑΜΚ να μην 

είναι μία δυσάρεστη εμπειρία.

Καθένας από τους ασθενείς 

μας γίνεται μέλος της οικογένει-

ας της ΒιοΚλινικής. 

Ο στόχος μας είναι οι ασθε-

νείς που υποβάλλονται σε ΑΜΚ 

να αισθάνονται ασφαλείς.

Η ΜΤΝ της ΒιοΚλινικής 
Αθηνών είναι 

πιστοποιημένη από 
το ISO, αυτό δηλώνει 

τη δέσμευσή μας 
στην παροχή υψηλών 

ευρωπαϊκών προτύπων 
για την ασφάλεια και  

την ποιότητα  
της περίθαλψης



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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Τ
ο καλοκαίρι είναι για πολλές 

γυναίκες η πιο ευχάριστη 

εποχή του χρόνου. Η ευ-

καιρία να χαρούν τη θάλασσα και 

να απολαύσουν τις διακοπές τους 

είναι σαφώς πηγή χαράς. Εκτός 

όμως από τις ευχάριστες στιγμές, 

που κάθε γυναίκα μπορεί και θέλει 

να ζήσει, κατά τους καλοκαιρινούς 

μήνες υπάρχουν και κίνδυνοι για 

τη γυναικολογική υγεία, που πρέ-

πει να αποφύγουμε.

Το πιο συχνό πρόβλημα των 

γυναικών από την επίσκεψη στις 

παραλίες είναι οι λοιμώξεις του 

κόλπου από μικρόβια που παρα-

μονεύουν τόσο στη θάλασσα όσο 

και στην άμμο. Ας μη ξεχνάμε ότι 

οι μύκητες, που είναι και το συχνό-

τερο «καλοκαιρινό» μικρόβιο που 

αναπτύσσεται στο γυναίκειο κόλπο, 

ευδοκιμεί στην άμμο και αναπτύσ-

σεται εύκολα στις γυναίκες. 

Για να αποφύγουμε τις μυκητιά-

σεις και τις περισσότερες γυναικο-

λογικές λοιμώξεις, καλό είναι η γυ-

ναίκα να χρησιμοποιεί καθαρή και 

στεγνή πετσέτα για να καθίσει στην 

παραλία. Ακόμα καλύτερα θα ήταν 

να χρησιμοποιεί ξαπλώστρα και να 

μην κάθεται απευθείας πάνω στην 

άμμο. Θυμηθείτε ότι οι παραλίες με 

βότσαλο είναι λιγότερο επικίνδυ-

νες, αν και όχι εντελώς αθώες. Επί-

σης, σημαντικό είναι να αλλάζουν 

μαγιό, όταν τελειώσουν τις επισκέ-

ψεις τους στο νερό, καθώς, όταν 

παραμένουν με βρεγμένο μαγιό, ο 

συνδυασμός συνθετικού υφάσμα-

τος και υγρασίας ευνοεί ακόμα πε-

ρισσότερο την ανάπτυξη μυκήτων. 

Μετά την επιστροφή από τη θάλασ-

σα στο σπίτι, ένα καλό πλύσιμο και 

στέγνωμα της περιοχής μπορεί να 

βοηθήσει. Επίσης, αρκετοί συστή-

νουν τη χρήση ενδοκολπικών πλύ-

σεων ανά αραιά διαστήματα. Τέ-

λος, σε κάποιες περιπτώσεις και η 

χρήση προβιοτικών σκευασμάτων 

στον κόλπο μπορεί να βοηθήσει 

ακόμα περισσότερο και να προστα-

τέψει τη γυναίκα, καθώς ενισχύουν 

τη χλωρίδα του κόλπου και βελτιώ-

νουν το pH. Ένα ακόμα προληπτικό 

μέτρο που κάθε γυναίκα πρέπει να 

εφαρμόζει είναι η χρήση χαλαρών 

και άνετων ρούχων αλλά και εσω-

ρούχων από βαμβακερό ύφασμα, 

ώστε να επιτρέπει στον αέρα να 

κυκλοφορεί πιο άνετα στην περιοχή 

των γεννητικών οργάνων της. Έτσι, 

αποφεύγουμε ακόμα περισσότερο 

την υγρασία και τις μυκητιάσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, αν κάποια 

γυναίκα εμφανίσει ερεθισμό στα 

γεννητικά όργανα, αυξημένα κολ-

πικά υγρά, φαγούρα, τσούξιμο, 

ερεθισμό, δυσοσμία κ.λπ. πρέπει να 

απευθύνεται στον γυναικολόγο για 

Καλοκαίρι  
γυναίκα&

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
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να εξετάσει αν υπάρχει πρόβλημα 

ή όχι. Η διάγνωση πρέπει να είναι 

στοιχειοθετημένη και όχι επιπόλαια. 

Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτη-

τη η εξέταση του κολπικού υγρού, 

ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει 

μικρόβιο (και ποιο είναι αυτό), κα-

θώς και ποια είναι η καταλληλότερη 

θεραπεία για το συγκεκριμένο μι-

κρόβιο. Με στοχευμένη διάγνωση 

και θεραπεία η αντιμετώπιση είναι 

εύκολη και αποτελεσματική, γλι-

τώνοντας τη γυναίκα από περιττές 

θεραπείες και ταλαιπωρία. 

Εκτός από τις μικροβιακές λοι-

μώξεις, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι 

το καλοκαίρι παρατηρούμε αύξηση 

των σεξουαλικά μεταδιδόμενων 

νοσημάτων, καθώς και των ανεπι-

θύμητων κυήσεων. Η ξενοιασιά των 

διακοπών, η κατανάλωση αλκοόλ 

και η καλή διάθεση οδηγούν σε 

αύξηση των σεξουαλικών επαφών, 

ακόμα και με άτομα που δεν γνω-

ρίζαμε παλαιότερα. Έτσι αυξάνουν 

τόσο οι ανεπιθύμητες κυήσεις όσο 

και τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα 

νοσήματα, όπως, για παράδειγμα, 

τα κονδυλώματα κ.λπ. 

Άλλος κίνδυνος κατά τους καλο-

καιρινούς μήνες είναι η εμφάνιση 

ουρολοιμώξεων, καθώς υπάρχουν 

όλοι οι παραπάνω προδιαθεσικοί 

παράγοντες, που, σε συνδυασμό 

με την αφυδάτωση από τη ζέστη 

και τη μειωμένη παραγωγή ούρων, 

οδηγούν συχνά σε ουρολοίμωξη. 

Οι κανόνες σωστής υγιεινής πρέ-

πει να τηρούνται με σχολαστικότη-

τα και επιπλέον η γυναίκα πρέπει 

να καταναλώνει μεγάλες ποσότη-

τες υγρών, να ουρεί συχνά, χωρίς 

να συγκρατεί τα ουρά για μεγάλο 

χρονικό διάστημα και να φροντίζει 

την τοπική υγιεινή. 

Οι γυναίκες που θέλουν να επι-

σκέπτονται τη θάλασσα και κατά 

τις ημέρες της περιόδου μπορούν 

να χρησιμοποιούν ταμπόν με την 

προϋπόθεση ότι θα το αλλάζουν 

συχνά και με προσοχή στους κα-

νόνες υγιεινής, καθώς είναι καλό 

να μη παραμένει η γυναίκα για 

πολλή ώρα με βρεγμένο ταμπόν. 

Άλλη ευαίσθητη ομάδα γυναι-

κών είναι οι έγκυες που πρέπει 

να χαίρονται τη θάλασσα αλλά με 

πολλή προσοχή και έπειτα από την 

καθοδήγηση του γυναικολόγου 

τους. Σε γενικές γραμμές, η έγκυ-

ος μπορεί να απολαύσει το καλο-

καιρινό μπάνιο της αποφεύγοντας 

τον ήλιο και την υπερβολική ζέστη, 

ιδίως κατά τις μεσημεριανές ώρες, 

και καταναλώνοντας μεγάλες πο-

σότητες υγρών. Ας θυμίσουμε ότι 

πρέπει να αποφεύγει την έκθεση 

στον ήλιο, καθώς το δέρμα της εί-

ναι ευαίσθητο στις πανάδες, και 

να αποφεύγει να κολυμπά μακριά 

από την παραλία, καθώς υπάρ-

χουν αυξημένες πιθανότητες μυ-

ϊκής κράμπας, που μπορεί να είναι 

εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Πολύ ευαίσθητα σε κολπίτιδες 

και ουρολοιμώξεις είναι και τα 

μικρά κορίτσια. Έτσι, η προσοχή 

της μαμάς πρέπει να είναι ακόμα 

μεγαλύτερη για τα μικρά κορίτσια, 

καθώς το αναπαραγωγικό σύστη-

μά τους είναι ακόμα ανώριμο και 

πιο ευάλωτο σε λοιμώξεις. Το παι-

χνίδι στην άμμο σίγουρα προδια-

θέτει για κολπίτιδες και συνεπώς 

χρειάζεται προσοχή. 

Σε κάθε περίπτωση, το καλοκαί-

ρι κρύβει χαρές, ευκαιρίες για χα-

λάρωση και ανανέωση, αλλά και 

κινδύνους. Με απλούς τρόπους 

και λίγη προσοχή μπορούμε να 

τους αποφύγουμε και να χαρού-

με τις διακοπές μας και την επαφή 

με τη θάλασσα. Αν εμφανιστεί κά-

ποιο πρόβλημα, ο γυναικολόγος 

με τη σωστή προσέγγιση μπορεί 

να σας βοηθήσει και να λύσει το 

πρόβλημα. Καλό καλοκαίρι! 

Χαρείτε το με προσοχή  
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Τι είναι η ακράτεια ούρων  
στις γυναίκες;
Η ακούσια απώλεια ούρων μικρή 

ή μεγάλη θεωρείται ακράτεια.

Εκτός από ιατρικό πρόβλημα εί-

ναι και κοινωνικό. Αφορά μεγάλο 

ποσοστό γυναικών. Η εμφάνιση 

της ακράτειας οδηγεί σε αλλα-

γές της καθημερινότητας, όπως 

είναι  η αποφυγή κοινωνικών 

συναναστροφών και η διακοπή 

της άσκησης. Οι επαγγελματικές 

υποχρεώσεις δυσχεραίνονται και 

η ψυχολογική κατάσταση διατα-

ράσσεται. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 

το 25% των γυναικών αναζητά ια-

τρική βοήθεια μια πενταετία μετά 

την έναρξη των πρώτων συμπτω-

μάτων. Αυτό δείχνει ότι ένα με-

γάλο ποσοστό των γυναικών είτε 

συμβιβάζεται είτε το θεωρεί φυ-

σιολογικό είτε νιώθει ντροπή να 

ζητήσει βοήθεια.

 
Τύποι ακράτειας στη γυναίκα

  Ακράτεια κατά την Προσπάθεια 

(ΑΠ): Οποιαδήποτε αναφερό-

μενη ακούσια απώλεια ούρων 

κατά την άσκηση, την πίεση, τον 

βήχα ή το φτέρνισμα. Η ακρά-

τεια κατά την προσπάθεια οφεί-

λεται σε ανεπαρκή στήριξη της 

ουρήθρας ή και σε ανεπάρκεια 

του σφιγκτήρα της ουρήθρας 

και εμφανίζεται ύστερα από 

σχετική αύξηση της ενδοκοιλι-

ακής πίεσης

  Ακράτεια επιτακτικού τύπου: Εί-

ναι η αιφνίδια και η έντονη ανά-

γκη για ούρηση. Οι συσπάσεις 

των μυών που ελέγχουν την 

κύστη είναι συχνές και ανεξέλε-

γκτες. Ο τύπος αυτός ακράτειας 

χαρακτηρίζεται από συχνοου-

Γράφει ο:
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ρία και νυκτερινή ούρηση. Τα 

πιο συνηθισμένα αίτια είναι οι 

λοιμώξεις, οι τραυματισμοί ή οι 

παθήσεις του νευρικού συστή-

ματος και οι ιδιοπάθειες

  Μεικτού τύπου ακράτεια: Η 

ασθενής εμφανίζει ταυτόχρονα 

ακράτεια κατά την προσπάθεια 

και επιτακτικού τύπου ακράτεια

  Ακράτεια από υπερπλήρωση:  

Παρατηρείται αδυναμία ολοκλή-

ρωσης της ούρησης και απαιτεί-

ται προσπάθεια για να αδειάσει 

η κύστη. Τα συχνότερα αίτια εί-

ναι η απόφραξη της ουρήθρας, 

ο σακχαρώδης διαβήτης και οι 

νευρολογικές παθήσεις

Είναι σημαντικό  
να ταυτοποιηθεί ο τύπος  
της ακράτειας;
Ναι, καθώς η θεραπεία είναι δια-

φορετική. Η θεραπεία της ακρά-

τειας κατά την προσπάθεια είναι 

κυρίως χειρουργική, η θεραπεία 

της επιτακτικής ακράτειας είναι 

κυρίως φαρμακευτική, ενώ στη 

μεικτού τύπου ακράτεια αντιμετω-

πίζουμε πρώτα την πιο ενοχλητική 

κατάσταση.

Πώς αντιμετωπίζεται  
η ακράτεια ούρων  
στις γυναίκες;

Ακράτεια κατά την προσπάθεια

  Διαχείριση της πρόσληψης 

υγρών και συχνή κένωση της 

κύστης 

  Ασκήσεις πυελικού εδάφους: 

Πρόγραμμα ασκήσεων ενδυ-

νάμωσης των μυών του πυε-

λικού εδάφους, με στόχο την 

ενίσχυση του σφιγκτηριακού 

μηχανισμού

  Χειρουργική θεραπεία: Κυρίως 

με τοποθέτηση κολπικής ταινίας 

κάτω από την ουρήθρα χωρίς 

εφαρμογή τάσης, εμποδίζοντας 

τη μετακίνησή της κατά την αύ-

ξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης

Ακράτεια επιτακτικού τύπου

  Αλλαγή στον τρόπο ζωής: Πε-

ριορισμός της πρόσληψης πα-

ραγόντων που πιθανόν ερε-

θίζουν την ουροδόχο κύστη 

(καφές, σοκολάτα, καυτερά 

φαγητά, οινόπνευμα, ανθρα-

κούχα ποτά κ.ά.)

  Ασκήσεις πυελικού εδάφους 

- επανεκπαίδευση της κύστης: 

Πρόγραμμα ασκήσεων ενδυνά-

μωσης των μυών του πυελικού 

εδάφους, που, όταν συσπώνται 

ισχυρά, μπορούν να αναχαιτί-

σουν τη σύσπαση της κύστης και 

να αποτρέψουν την ακράτεια

  Φαρμακευτική αγωγή: Στις μέ-

ρες μας υπάρχουν πολλά φαρ-

μακευτικά σκευάσματα που 

έχουν πολύ υψηλή αποτελεσμα-

τικότητα στην αντιμετώπιση της 

επιτακτικής ακράτειας

  Θεραπείες 2ης γραμμής: Στις 

λίγες περιπτώσεις που οι προ-

ηγούμενες θεραπείες αποτυγ-

χάνουν, η ενδοκυστική έγχυση 

ειδικών φαρμακευτικών ουσι-

ών και η ηλεκτρική νευροδι-

έγερση μπορούν να δώσουν 

αποτελέσματα.
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Έ
να από τα κύρια χαρακτη-

ριστικά του προσώπου 

είναι η μύτη, η οποία είναι 

ταυτόχρονα και βασικό όργανο για 

την αναπνοή. Η μύτη βρίσκεται στο 

κέντρο του προσώπου και επειδή 

είναι ένα προέχον όργανο έχει κα-

θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

της εμφάνισης και της φυσιογνω-

μίας του ατόμου.

Οι άνθρωποι καταφεύγουν στη 

ρινοπλαστική για αισθητικούς αλλά 

και για λειτουργικούς λόγους. Πολ-

λές φορές μια μύτη με δυσμορφία 

μπορεί να προκαλέσει στον άν-

θρωπο αίσθημα αμηχανίας κατά 

τη διάρκεια των κοινωνικών συ-

ναναστροφών του. Από την άλλη 

πλευρά, μια μύτη που εμποδίζει τη 

δίοδο του αέρα προκαλεί μεγάλη 

ταλαιπωρία, ξηραίνοντας τον λαιμό, 

δυσκολεύοντας τον ύπνο κ.λπ.

Η ρινοπλαστική, λοιπόν, είναι μια 

επέμβαση που αποσκοπεί στην αι-

σθητική βελτίωση του σχήματος της 

μύτης. Η δυσμορφία της μπορεί να 

προέρχεται είτε εκ γενετής είτε να 

είναι αποτέλεσμα τραυματισμού. Η 

ρινοπλαστική, βεβαίως, μπορεί και 

πρέπει να συνδυάζεται με πλαστι-

κή αποκατάσταση του ρινικού δια-

φράγματος ή και της ρινικής βαλ-

βίδας, εφόσον ο ασθενής έχει και 

δυσκολία στη ρινική αναπνοή.

Επομένως, ο στόχος της επέμβα-

σης αυτής είναι διπλός. Καταρχήν 

εξασφαλίζουμε την άνετη ροή του 

αέρα (διορθώνοντας ένα στραβό 

ρινικό διάφραγμα ή μια ανεπαρκή 

ρινική βαλβίδα) και εν συνεχεία 

εστιάζουμε στη δημιουργία μιας 

καλαίσθητης μύτης, η οποία να 

εναρμονίζεται με τα υπόλοιπα χα-

ρακτηριστικά του προσώπου.

Η επέμβαση γίνεται με γενι-

κή αναισθησία και διαρκεί από 1 

ώρα, αν πρόκειται για αισθητική 

ρινοπλαστική, έως και 2 ώρες, 

όταν περιλαμβάνει και λειτουρ-

γική διόρθωση. Η ρινοπλαστική 

δεν συνοδεύεται από πόνο. Είναι 

πράγματι μια ανώδυνη επέμβαση. 

Ο ασθενής αισθάνεται μόνο μια μι-

κρή ενόχληση από τα ταμπόν που 

τοποθετούμε στο εσωτερικό των 

ρουθουνιών, τα οποία αφαιρούνται 

σε 24 ώρες. Ένας μικρός νάρθη-

κας, που τοποθετείται εξωτερικά, 

στη ράχη της μύτης, αφαιρείται σε 

5-6 μέρες.

Κάποιες εκχυμώσεις (μελανιές) 

που προκαλούνται στα κάτω βλέ-

φαρα υποχωρούν σε 1 εβδομάδα. 

Ο ασθενής μπορεί να επανέλθει 

στην εργασία του και στις κοινωνι-

κές του δραστηριότητες έπειτα από 

7 το πολύ μέρες, χωρίς να γίνεται 

αντιληπτό ότι έχει υποστεί επέμβα-

ση. Το κολύμπι στη θάλασσα επι-

τρέπεται έπειτα από 2 εβδομάδες. 

Τα σπορ όμως πρέπει να αποφεύ-

γονται για 4 εβδομάδες.

Δίνει λύση σε μικρές  
ή σε μεγάλες ατέλειες 

της μύτης  
και ταυτόχρονα 

διορθώνει μια δυσχερή 
ρινική αναπνοή

Ρινοπλαστική
ΓΥΝΑΙΚΑ

Όμορφο πρόσωπο,  
άνετη αναπνοή
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Η 
υπερηχογραφική ελαστο-

γραφία αποτελεί ένα επι-

κουρικό προσάρτημα της 

κλασικής B-mode υπερηχογραφί-

ας, η οποία χρησιμοποιεί τις δια-

φορές στην ιστική παραμόρφωση 

ώστε να χαρτογραφήσει τη σχετι-

κή «ευκαμψία» του κάθε ιστού.

Αντίθετα με τα αέρια, τα υγρά 

και τα στερεά δεν συμπιέζονται, 

με αποτέλεσμα να προκαλούν με-

τατόπιση των υποκείμενων δομών 

προς τα έξω στην περιοχή που 

εφαρμόζεται η πίεση.

  Χρησιμοποιείται ειδικό λογισμι-

κό ελαστογραφίας 

   Στο παρελθόν εξασκείτο με το 

χέρι πίεση επί του μαστού στην 

υπό εξέταση περιοχή

  Τα νέα λογισμικά εκμεταλλεύο-

νται τις δονήσεις της αναπνοής, 

τον καρδιακό χτύπο και τον φυ-

σιολογικό τρόμο του χεριού του 

εξεταστή

   Η ελαστογραφική εικόνα επι-

προβάλλει σε B-mode εικόνα

  Λαμβάνεται ένα ζεύγος εικόνων. 

Δεξιά προβάλλει η κλασική υπε-

ρηχογραφική εικόνα και αριστε-

ρά η ελαστογραφική 

Η ελαστογραφία μετρά πόσο 

σκληρός ή μαλακός είναι ο ιστός 

που αναδεικνύεται στην οθόνη 

κατά τον συνήθη υπερηχογραφι-

κό έλεγχο και είναι γνωστό ότι οι 

περισσότερες κακοήθειες του μα-

στού είναι σκληρές. Η ελαστογρα-

φία είναι αντίστοιχη της ψηλάφη-

σης, αλλά διαφέρει στο γεγονός 

ότι τα ευρήματα που ελέγχονται 

μπορεί να μην είναι ψηλαφητά, 

όπως όταν είναι μικρά ή βαθιά 

στον μαστό. Όταν η ελαστογρα-

φία συμπληρώνει τον συνηθισμέ-

νο υπερηχογραφικό έλεγχο του 

μαστού:

   Επιλέγονται καλύτερα τα προς 

βιοψία ευρήματα, μειώνονται 

οι βιοψίες, π.χ., σε γυναίκες 

με ινοκυστική μαστοπάθεια, 

και αναδεικνύονται καλύτερα 

οι πραγματικές κύστεις από 

κακοήθειες που μοιάζουν με 

κύστεις

    Αναδεικνύονται μικρές βλά-

βες όταν ο συνηθισμένος 

υπερηχογραφικός έλεγχος 

αδυνατεί, όπως στον υπερη-

χογραφικό εντοπισμό μικρών 

βλαβών που αναδείχθηκαν 

σε MRI μαστών 

   Αναδεικνύεται η πραγματική 

έκταση της βλάβης, που μπο-

ρεί να είναι μεγαλύτερη από 

την αρχική εικόνα στον συνή-

θη υπερηχογραφικό έλεγχο

   Παρακολουθούνται πληρέ-

στερα τα ευρήματα, αν ενδεί-

κνυται παρακολούθηση

   Σχεδιάζεται έτσι η βιοψία ώστε 

τα δείγματα να είναι υψηλής 

διαγνωστικής αξίας

 Αποτελεί ένα επιπλέον διαγνω-

στικό εργαλείο για τη διευκρίνι-

ση των μη ψηλαφητών μαζών του 

μαστού.

Παρόμοια, η ελαστογραφία 

εφαρμόζεται στη διερεύνηση 

όζων στον υπερηχογραφικό έλεγ-

χο του θυρεοειδούς.

γυναίκα

Ελαστογραφία μαστού

Γράφει η:

Iοκάστη 
Κουτσαμπασοπούλου
Ακτινολόγος,
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
ΒιοKλινικής Θεσσαλονίκης
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