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EDITOR’S NOTE

Η ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ απο-
τελεί αναμφισβήτητα το υπ’ 
αριθμόν ένα ζητούμενο για 
κάθε προϊόν ή υπηρεσία.

Ωστόσο, υπάρχουν κλά-
δοι στους οποίους η ποι-
ότητα δεν είναι ένα χα-
ρακτηριστικό που απλώς 
διαφοροποιεί τον αντα-
γωνισμό, αλλά αποτελεί 
την ίδια την ουσία της προ-
σφερόμενης υπηρεσίας, 
χωρίς την οποία είναι όχι 
μόνο ανώφελη αλλά και 
πολλές φορές επικίνδυνη.

Ο χώρος της ιατρικής 
είναι μια τυπική περίπτω-
ση και ένας τομέας αυτής 
είναι η ποιότητα στις εξε-
τάσεις ενός Μικροβιολο-
γικού - Βιοπαθολογικού 
εργαστηρίου.

Σε ένα κράτος που η προ-
στασία της δημόσιας υγεί-
ας ερμηνεύεται με όρους 
παρελθόντος, η υποχρέω-
ση ένταξης των Εργαστηρί-
ων σε προγράμματα αντι-
κειμενικού εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου είναι παντελώς 
ανύπαρκτη, ενώ όπου αυτή υπάρχει είναι εθελουσία. 

Η ανυπαρξία όμως ποιοτικού ελέγχου οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια σε σωρεία ψευδώς θετικών και ψευδώς 
αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα θα πυροδοτήσουν έναν 
νέο άσκοπο κύκλο εξετάσεων, με οικονομικό και ψυχολο-
γικό κόστος για τον ασθενή, για να καταλήξουν έπειτα από 
αναπόφευκτη ταλαιπωρία στο ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.

Αντίθετα, όμως, τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα θα 
αποπροσανατολίσουν τον θεράποντα ιατρό, υποκρύπτο-
ντας την ύπαρξη νόσου και την ως εκ τούτου αντιμετώπισή 
της με τραγικές συνέπιες για τον ασθενή.

Προκύπτει συνεπώς η αναγκαιότητα ο ανέξοδος από 
πολλούς ισχυρισμός της «υψηλής» ποιότητας και της «κο-
ρυφαίας» αξιοπιστίας να αποδεικνύεται από αντικειμενικά 
στοιχεία και όχι από τη μονομερή και εν πολλοίς παραπλα-
νητική δήλωση του παρέχοντος. 

Το Εργαστήριο της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ αποτελεί το υπόδειγμα 
για το πώς ένα τέτοιο σύστημα οφείλει να λειτουργεί.

Στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων δια-
σφαλίζεται με τρία επίπεδα ελέγχου:

 Πρώτον, με τον εσωτε-
ρικό έλεγχο με ενδοερ-
γαστηριακά πρωτόκολλα 
ελέγχου.

 Δεύτερον, με τον εξωτε-
ρικό έλεγχο, που διενερ-
γείται από διεθνώς πιστο-
ποιημένους φορείς. 

Σήμερα η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συμμετέχει σε 45 δια-
φορετικά προγράμματα 
εξωτερικής ποιοτικής αξι-
ολόγησης, που καλύπτουν 
όλες τις εργαστηριακές 
ειδικότητες.

Αντικειμενική επιβε-
βαίωση της αξιοπιστίας 
αποτελούν οι τιμητικές 
διακρίσεις (1η θέση) που 
απέσπασε διαχρονικά η 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, συμμετέχο-
ντας τόσο σε εθνικά (ΕΣΕ-
ΑΠ 250 εργαστήρια) όσο 
και σε ευρωπαϊκά (BIORAD 
500 εργαστήρια) προγράμ-
ματα αξιολόγησης.

 Τρίτον, με τη Διαπίστευση κατά το αυστηρό πρότυπο 
15189 του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) άνω των 
400 εξετάσεων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι Διαπίστευση εί-
ναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο 
οργανισμό ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συ-
γκεκριμένες δραστηριότητες με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Επιπρόσθετα όλες οι Μονάδες της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ είναι 
πιστοποιημένες με το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης ISO 
9001 όσον αφορά την ποιότητα λειτουργίας των Εργα-
στηριακών Απεικονιστικών και Διοικητικών λειτουργιών.

Τέλος, το Διεθνές Πρότυπο Πιστοποίησης 27001 δια-
σφαλίζει την προστασία της πληροφορίας, ειδικά αυτής 
που σχετίζεται με το ιατρικό απόρρητο των ασθενών.

Εν κατακλείδι, είναι προφανές ότι η διασφάλιση της ποι-
ότητας δεν αποτελεί εμπορικό τρικ στη μάχη του ανταγω-
νισμού, αλλά στοιχειώδη ένδειξη σεβασμού στον ασθενή 
και κυρίως αναμφίβολη πράξη κοινωνικής ευθύνης ενός 
λειτουργήματος που λέγεται Ιατρική.

Αυτό, άλλωστε, καταδεικνύουν οι 35 εκατ. επισκέψεις 
και τα 150 εκατ. διαφορετικών εργαστηριακών εξετάσεων 
ασθενών που εμπιστεύτηκαν τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στα 35 χρόνια 
λειτουργίας της.

Ευάγγελος Σπανός, MD, M.Sc., Ph.D
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
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ΣΤΙΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
2016 πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα ο 8ος αγώ-
νας δρόμου (Greece 
Race for the Cure) που 
διοργανώθηκε από το 
ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ (πανελλήνι-
ος σύλλογος γυναικών 
με καρκίνο του μαστού) 
σε συνεργασία με τον 
Δήμο Αθηναίων και τον 
Οργανισμό Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νεολαί-

ας Δήμου Αθηναίων. O 
Όμιλός μας συμμετείχε 
ενεργά με 55 εργαζο-
μένους, σε δύο ομάδες 
(δρομέων 5 km και περί-
πατος 2 km), όπου με την 
παρουσία σε αρκετές 
περιπτώσεις παιδιών και 
συντρόφων οι ομάδες 
μεγάλωσαν, δίνοντάς 
μας τη δυνατότητα να 
γνωριστούμε καλύτερα, 
να περάσουμε όλοι μαζί 

ένα ευχάριστο πρωινό 
μέσω της άθλησης, συμ-
βάλλοντας συγχρόνως 

ενεργά σε μια πολύ ση-
μαντική προσφορά προς 
το κοινωνικό σύνολο.

τα νέα μας

Race for the Cure Συμμετοχή ομάδας 
εργαζομένων στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλό-
γου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» 
ευχαριστεί θερμά εσάς προσωπικά και την 
εταιρία σας για την ευγενική προσφορά 
5 δωρεάν υπερηχογραφημάτων μα-
στών, 5 μαστογραφιών και 5 κυτταρο-
λογικών ελέγχων μαστού, στο πλαίσιο 
του Προγράμματος «Ενημέρωσης και 
Κλινικής Εξέτασης Μαστού, σε νέες γυ-
ναίκες 20 έως 39 ετών».

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τις 6 Ιουνίου 2016 
έως τις 17 Ιουνίου 2016 με μεγάλη επιτυχία. Με την 
προσφορά σας συμβάλλατε σημαντικά στην ολο-

κληρωμένη εφαρμογή του προγράμματος, αφού 
δώσατε την ευκαιρία σε έναν αριθμό γυναικών να 

υποβληθεί δωρεάν σε διαγνωστικές εξετά-
σεις, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο από 
τους αρμόδιους γιατρούς. 

Στο πλαίσιο των κοινών μας στόχων για 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού, προσδοκούμε και 

σε μελλοντική μας συνεργασία.

Με εκτίμηση, για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος, Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου
Η Γραμματέας, Παρασκευή Μιχαλοπούλου
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τα νέα μας

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της συνε-
χούς ανάπτυξης, ο Όμιλος 
Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ συμμετείχε στις 
Ημέρες Καριέρας, το Σάβ-
βατο 8/10/2016 και την 
Κυριακή 9/10/2016 στην 

«Τεχνόπολη», Πειραιώς 
100, στο Γκάζι.

Κατά τη διάρκεια των 
δύο ημερών, πάνω από 
1.000 υποψήφιοι επισκέ-
φτηκαν το περίπτερο του 
ομίλου και ενημερώθηκαν 

για τις διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας.

Είμαστε πάντα κοντά 
στους νέους που κάνουν 
τα πρώτα βήματα στην 
ανάπτυξη της καριέρας 
τους, αλλά και στα έμπει-

ρα κι εξειδικευμένα στε-
λέχη που θα ήθελαν να 
συνεχίσουν την επαγγελ-
ματική πορεία τους κοντά 
μας, σε έναν δυναμικό 
χώρο που εξελίσσεται 
συνεχώς.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΏΝ ΑΙΜΟΔΟΤΏΝ του 
Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Αθήνα, η 
οποία λειτουργεί από το 2012, στηρίζει έμπρακτα τους 
εργαζομένους σε δύσκολες στιγμές, καλύπτοντας ανά-
γκες τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους για 
αίμα. Για την ενίσχυσή της, ώστε να είναι σε θέση να 
καλύψει και τις μελλοντικές ανάγκες, διοργανώθηκε 
με επιτυχία η 7η Εθελοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων 
στην Αθήνα, την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2016, σε συνεργα-
σία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Λαϊκού ΓΝΑ, 
στο κεντρικό κτίριο των Αμπελοκήπων.

7η Εθελοντική Αιμοδοσία 
Εργαζομένων

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στις Ημέρες Καριέρας
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τα νέα μας

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ημερί-
δας που πραγματοποιήθη-
κε το Σάββατο 26/11/2016 
στην αίθουσα διάλεξης 
του κεντρικού κτιρίου του 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, ανα-
πτύχθηκαν τα δεδομένα 
σημαντικών εξετάσεων, 
σε προγνωστικό και δι-
αγνωστικό επίπεδο, που 
αφορούν τον μη επεμβα-
τικό προγεννητικό έλεγχο 
του εμβρύου από το αίμα 
σε έγκυες γυναίκες και τον 
καρκίνο του τράχηλου της 
μήτρας από τον ιό HPV.

Στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να αναλυθούν η χρή-
ση και η προγνωστική/
διαγνωστική αξία τους 
στην καθημερινή κλινική 
πράξη. Διακεκριμένοι ομι-
λητές όπως ο κύριος Μορ-
τάκης Αλέξανδρος γυναι-

κολόγος, ειδικός στην 
Παθολογία του Τραχήλου 
και η κυρία Παπαευθυμίου 
Μαρία ιατρός Κυτταρολό-
γος Δ/ντρια του Κυτταρο-
λογικού εργαστηρίου του 

Νοσοκομείου Αλεξάνδρα, 
ανέπτυξαν τον τρόπο χρή-
σης, το πότε και το που 
πρέπει να εφαρμόζονται 
οι νέες διαγνωστικές εξε-
τάσεις Cobas™HPV DNA 

test και CINtec p16 στην 
κλινική διάγνωση του 
καρκίνου του τράχηλου 
της μήτρας.

Αναπτύχθηκε επίσης η 
εμπειρία που έχει απο-
κτήσει το εργαστήριο της 
Μοριακής Γενετικής και 
Κυτταρογενετικής του 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, στη 
χρήση του μη επεμβατικού 
προγεννητικού ελέγχου 
Harmony τα τελευταία 
2,5 έτη και την αξία που 
προσδίδει στον μαιευτή-
ρα γυναικολόγο στον προ-
γεννητικό έλεγχο, η χρήση 
του ελέγχου για τη μείωση 
της εμφάνισης των πιο συ-
χνών γενετικών ανωμαλι-
ών κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, λόγω της 
γήρανσης των ωαρίων 
της γυναίκας.

Nέες Διαγνωστικές Εξετάσεις  
στην Κλινική διάγνωση  
του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΏΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ROCHE



Συμμετοχή στην Έκθεση  
του Μαραθωνίου της Αθήνας
O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συμμετείχε από τις 10 έως 
τις 12 Νοεμβρίου 2016 
στην «ERGO MARATHON 
EXPO 2016», την έκθεση 
του αυθεντικού Μαραθω-
νίου, στο κλειστό Γυμνα-
στήριο Φαλήρου (πρώην 
TAE KWON DO).

Πρόκειται για τη μεγαλύ-
τερη αθλητική έκθεση που 
έγινε ποτέ στην Ελλάδα, με 
τη συμμετοχή περισσότε-
ρων από 200 εταιρειών, οι 
οποίες παρουσίασαν όλα 
τα καινούργια προϊόντα 
και τις υπηρεσίες για τον 
αθλητισμό, τη διατροφή 
και την υγεία. Στο περίπτε-
ρο του Ομίλου, φιλοξενή-
θηκε η εταιρεία Ortholine, 
που διενήργησε πάνω από 
600 ΔΩΡΕΑΝ πελματο-
γραφήματα. Το Σάββατο 
12 Νοεμβρίου έδωσε το 
«παρών» και ο αθλητής Εμ-
μανουήλ Καραλής (κάτο-
χος του παγκόσμιου ρεκόρ 
στους αιθέρες του άλματος 
επί κοντώ, στην κατηγορία 
των παίδων).
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MΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ολοκληρώθηκε  
το Διεθνές Συνέδριο 
Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 
Υγείας ITIC Global Berlin 
2016 που έγινε στο ξενοδοχείο 
Ritz Carlton στην καρδιά του 
Βερολίνου, 31 οκτωβρίου έως 3 
Νοεμβρίου 2016.  Ένας παγκόσμιος 
θεσμός  που αφορά ασφαλιστικές 
εταιρείες και εταιρείες assistance 
οι οποίες παρέχουν εξειδικευμένες 
υπηρεσίες για την αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών υγείας σε ασθενείς κατά την 
διάρκεια παραμονής τους σε μια ξένη χώρα. 
O Ομίλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Κέντρο Διεθνών 
Ασθενών CrossBorderMedCare συμμετείχε με 
δικό του περίπτερο. Tο συνέδριο είχε πάνω από 
800 συμμετέχοντες από τις μεγαλύτερες αγορές του 
εξωτερικού όπως οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Αυστραλία, η Ρωσία, 
η Γερμανία, οι Σκανδιναβικές χώρες οι οποίες αποτελούν τις 
σημαντικότερες χώρες προέλευσης τουριστών στην Ελλάδα.

ITIC Global  
Berlin 2016
O Ομίλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με το Κέντρο Διεθνών Ασθενών  
CrossBorderMedCare στο Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικής 
Ασφάλισης Global ITIC 2016 Berlin

4
ΗΜΕΡΕΣ

70+
ΧΩΡΕΣ

1
ΣΥΝΕΔΡΙΟ

800+
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

330+
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

τα νέα μας



Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017 9

Ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου κος Γεώργιος Σπανός με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CrossBorderMedCare 
κο Γεώργιο Στυλιανίδη

τα νέα μας
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O  ιατρικός τουρισμός αποτελεί μία ταχέως ανα-
πτυσσόμενη αγορά παγκοσμίως. Αναφέρεται 
στη μετάβαση του ιατρικού ταξιδιώτη εκτός των 

συνόρων της χώρας που διαμένει μόνιμα και σκοπό έχει 
τη λήψη εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας, στοχεύοντας 
στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη διατήρηση της υγεί-
ας του. Υπάρχουν 3 κύριες κατηγορίες υπηρεσιών που 
αφορούν τον ιατρικό τουρισμό. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στη διαχείριση επειγό-
ντων περιστατικών υγείας και αφορά τις επείγουσες υπη-
ρεσίες υγείας που λαμβάνονται από τους ταξιδιώτες όταν 
βρίσκονται σε ξένη χώρα είτε για ταξίδι διακοπών είτε για 
επαγγελματικούς λόγους ή για προσωρινή εγκατάσταση.

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στον ιατρικό του-
ρισμό επιλογής, όπου ο ασθενής επιλέγει να ταξιδέψει 
προγραμματισμένα σε μια άλλη χώρα για να λάβει μια 
ιατρική υπηρεσία. Οι κύριοι λόγοι που παρακινούν έναν 
ασθενή να αναζητήσει υπηρεσίες τέτοιου είδους αφορούν 
το κόστος της υπηρεσίας, τη συνολική ποιότητα της περί-
θαλψης αλλά και τον χρόνο αναμονής για την παροχή πα-
ρόμοιας υπηρεσίας στη χώρα προέλευσης του ασθενούς.

Η τρίτη κατηγορία αναφέρεται στον ιατρικό τουρισμό 
ευεξίας και αφορά υπηρεσίες που παρέχονται σε ιαματικά 
λουτρά, spa κ.λπ.

Πέντε χώρες αποτελούν τις ηγέτιδες δυνάμεις  
στην παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Μαλαισία, με περίπου 
500.000 ιατρικούς ταξιδιώτες τον χρόνο, κυρίως από 
την αμερικανική αγορά. Οι πιο δημοφιλείς λαμβανόμενες 
υπηρεσίες αφορούν κυρίως την εξωσωματική γονιμοποί-
ηση και την αποκατάσταση πασχόντων από εγκαύματα. 
Το Prince Court Medical Centre στην Κουάλα Λουμπούρ 
θεωρείται το καλύτερο νοσοκομείο για την περίθαλψη 
διεθνών ασθενών στον κόσμο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ινδία, με 250.000 ιατρι-
κούς ταξιδιώτες τον χρόνο και ετήσιο τζίρο κοντά στα 4 δισ. 
δολάρια. Η Ινδία προσελκύει ασθενείς από τις γειτονικές 
χώρες με πολύ υποανάπτυκτα συστήματα υγείας, όπως το 
Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Μιανμάρ. Τα τελευταία χρό-
νια έχουν δημιουργηθεί πολύ σύγχρονα καρδιοχειρουργικά 
κέντρα, που προσφέρουν ελκυστικά πακέτα επεμβάσεων 
ανοιχτής καρδιάς, ακόμη και 90% κάτω από το κόστος των 
αντίστοιχων επεμβάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απο-
τέλεσμα να υπάρχει μια διαρκώς αυξανόμενη ροή ασθενών 
από τον δυτικό κόσμο προς την Ινδία, ειδικά από τις ΗΠΑ και 
από τον Καναδά. Άλλες ιδιαίτερα δημοφιλείς θεραπείες εί-
ναι η εξωσωματική γονιμοποίηση, τα ορθοπεδικά χειρουρ-
γεία και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τουρκία, η οποία τα τε-
λευταία χρόνια κάνει αλματώδη βήματα, δημιουργώντας 

www.crossbordermedcare.com
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Χαρτογράφηση 
της παγκόσμιας 
αγοράς ιατρικού 

τουρισμού

Γεώργιος  
Στυλιανίδης, MD
Διευθύνων  
Σύμβουλος 
CrossBorderMedCare

Γράφει ο:
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υπερσύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός πως το 2010 ο αριθμός των ιατρικών ταξιδιωτών που 
επισκεφτήκαν την Τουρκία ήταν 110.000, ενώ το 2015 ο αριθμός 
αυτός έφτασε τους 700.000 και, αν συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό 
αυτή η ανάπτυξη, ο στόχος των 2.000.000 ιατρικών ταξιδιωτών 
που έχει θέσει η Τουρκία ως το 2023 να φαίνεται εφικτός. Οι πιο 
δημοφιλείς θεραπείες είναι για τις παθήσεις των οφθαλμών με 
τη χρήση οφθαλμολογικού laser, με περίπου 30.000 ασθενείς, 
κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να λαμβάνουν αυτές τις 
θεραπείες κάθε χρόνο. Άλλες δημοφιλείς θεραπείες αφορούν 
την πλαστική χειρουργική, τον οδοντιατρικό τουρισμό, τις μετα-
μοσχεύσεις μαλλιών και την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Βραζιλία, η οποία θεωρεί-
ται η Μέκκα της πλαστικής χειρουργικής, με περισσότερους 
από 200.000 ιατρικούς ταξιδιώτες να ταξιδεύουν εκεί κάθε 
χρόνο για επεμβάσεις αισθητικής. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο βρί-
σκεται η κλινική Ivo Pitanguy, στην οποία γίνονται κάθε χρό-
νο οι περισσότερες επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής από 
κάθε άλλο ίδρυμα στον κόσμο.

Στην πέμπτη θέση βρίσκεται η Ταϋλάνδη, με 1,2 εκατ. ια-
τρικούς ταξιδιώτες τον χρόνο. Άξιο αναφοράς είναι το γεγο-
νός πως μόνο ένα νοσοκομείο, το Bumrungrad International 
Hospital, έχει κατά μέσο όρο 1.000 εισαγωγές διεθνών ασθε-
νών την ημέρα.

Η Ελλάδα υπήρξε κατά την αρχαιότητα ένας ισχυρότατος 
πόλος ιατρικού τουρισμού. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
ο Μάρκος Αυρήλιος θεωρείται ο πρώτος επίσημα καταγεγραμ-
μένος ιατρικός ταξιδιώτης, ο οποίος για λόγους υγείας επι-
σκεπτόταν πολύ συχνά τα λουτρά της Αιδηψού. Από τότε έχει 
περάσει πολύς καιρός και η χώρα μας έχει μείνει πολύ πίσω. 
Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την πληθώρα πλεονεκτημά-
των που έχει η χώρα μας για να αποκτήσουμε μερίδιο από την 
αγορά του ιατρικού τουρισμού. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα 
να παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας, 
καθώς οι εγκαταστάσεις - υποδομές, ειδικά του ιδιωτικού 
τομέα, είναι υπερσύγχρονες και το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο και διεθνώς αναγνω-
ρισμένο. Ταυτόχρονα η χώρα μας αποτελεί ένα ισχυρότατο 
brand name στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού και αποτε-
λεί προορισμό επιλογής για περισσότερους από 20.000.000 
τουρίστες κάθε χρόνο, οι οποίοι απολαμβάνουν το καλύτερο 
βιοκλίμα του κόσμου μαζί με τον φυσικό πλούτο και την πο-
λιτιστική κληρονομιά μας. Σύμφωνα με τον Δείκτη Ιατρικού 
Τουρισμού (Medical Tourism Index), η τωρινή αξία της παγκό-
σμιας βιομηχανίας ιατρικού τουρισμού ανέρχεται στα 100 
δισ. δολάρια και προβλέπεται να παρουσιάσει αύξηση έως 
και 25% την επόμενη δεκαετία. Χρειάζεται, λοιπόν, ένα ξεκά-
θαρο σχέδιο με συνέργειες ανάμεσα στους παρόχους υγείας 
υπό την αιγίδα της πολιτείας για να αποκτήσει η Ελλάδα το 
μερίδιο που της αναλογεί από την παγκόσμια αγορά του ια-
τρικού τουρισμού. B

www.crossbordermedcare.com
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M ία νέα έρευνα, η οποία έλαβε 
χώρα στη Βιοκλινική Αθηνών 
σε συνεργασία με την Ιατρι-

κή Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
έρχεται να δώσει απαντήσεις στην 
παθοφυσιολογία της νόσου Peyronie 
και να αποτελέσει το εφαλτήριο για 
την όλο και πιο αποτελεσματική αντι-
μετώπισή της.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλή 
τον Dr Λέκα Αλέξανδρο, χειρουργό 
ουρολόγο - ανδρολόγο, σε συνερ-
γασία με τη Β’ Πανεπιστημιακή Ου-
ρολογική Κλινική, το Α’ Εργαστήριο 
Παθολογικής Ανατομίας της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και το Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατομικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, μελέτησε συ-
νολικά 28 ασθενείς με νόσο Peyronie, 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργι-
κή αποκατάσταση της νόσου (ομάδα 
Α), και 9 άνδρες με νόσο από τους 
οποίους ελήφθησαν βιοψίες από το 
σηρραγώδες σώμα από παρακείμε-
νο ιστό και σε απόσταση > 2 cm από 
την ανατομική περιοχή της πλάκας 
(ομάδα Β). Σε όλα τα δείγματα των 
ασθενών της ομάδας Α παρατηρήθη-
κε ανάπτυξη ινώδους ιστού ή «ινωμά-
τωσης» στον ινώδη χιτώνα, ενώ μόνο 
σε 2 περιπτώσεις αναγνωρίστηκε 
αποτιτάνωση. Σε 25/28 περιπτώσεις 
(89,3%) των ασθενών της ομάδας Α 
παρατηρήθηκαν περιαγγειακή διή-
θηση από φλεγμονώδη κύτταρα (μο-
νοκύτταρα), καθώς και απώλεια του 

συνδετικού ιστού μεταξύ ινώδους χι-
τώνα και σηραγγώδους σώματος. Με 
τη χρησιμοποίηση του αντισώματος 
για το CD34, τα φλεβικά δίκτυα ήταν 
εύκολα αναγνωρίσιμα στην περιοχή 
της ινώδου πλάκας και πλησίον αυτής 
μέχρι και σε απόσταση 5 mm. Σε 9/28 
ασθενείς (32,1%) παρατηρήθηκε αυ-
ξημένη συγκέντρωση νεοαγγείων με 
χαρακτηριστική περιαγγειακή φλεγ-
μονή, ενώ σε 7/28 (25%) αναγνωρί-
στηκε αξιοσημείωτη περιαγγειακή 
υπερπλασία των μυϊκών ινών. Αυξη-
μένος αριθμός αγγείων παρατηρή-
θηκε και στην περιφέρεια της πλάκας 
στον φυσιολογικό στυτικό ιστό. 

 Η μελέτη των παραγόντων αγγει-
ογένεσης και του παράγοντα υπο-
ξίας ανέδειξε ότι η έκφρασή τους 
ήταν σαφώς υψηλότερη στην ομά-
δα Α σε σύγκριση με την ομάδα Β σε 
στατιστικά σημαντικό βαθμό. Επί-
σης, στην ομάδα Α οι μεταβολές που 
παρατηρήθηκαν στην ινώδη πλάκα 
εμφανίζονταν, αν και σε μικρότερο 
βαθμό, ακόμα και σε απόσταση μέ-
χρι και 2 mm επί του φυσιολογικού 
στυτικού ιστού, ενώ στα 3 mm επί αυ-
τού δεν παρατηρήθηκαν ουσιώδεις 
αλλαγές.

Στην παρούσα μελέτη, για πρώτη 
φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, πα-
ρουσιάζεται η έκφραση του παρά-
γοντα υποξίας σε ασθενείς με νόσο 
Peyronie και η πιθανή εμπλοκή του 
στην παθοφυσιολογία της νόσου. Εί-
ναι προφανές ότι κατά τη δημιουργία 

Παρουσίαση και βράβευση
εργασίας στο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο

Αλέξανδρος Λέκας MD, Ph.D, FEBU 
Χειρουργός, Ουρολόγος –  
Ανδρολόγος,  
μέλος της Ευρωπαϊκής  
Ουρολογικής Εταιρείας,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών
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Στο 3ο Πανελλήνιο Συνέ-
δριο του ΣΙΓΕ (Συνδέσμου 
Ιατρικών Γενετιστών Ελ-
λάδος) το οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε στο ΙΒΕΕΑ 4-6 
Νοεμβρίου 2016, συμμε-
τείχε η ομάδα του τμή-
ματος Κυτταρογενετικής 
και Μοριακής Γενετικής 
με 4 αναρτημένες ανα-
κοινώσεις. Προσκεκλημέ-
νη ομιλήτρια η κ. Βούλα 
Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D 
(Επιστημονική Διευθύ-
ντρια Τμήματος Κυτταρο-
γενετικής και Μοριακής 
Κυτταρογενετικής, ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ Αθηνών) με θέμα 
«Η σημασία της Κυττα-
ρογενετικής ανάλυσης 
στη γενετική διάγνωση».

Συμμετοχή του τμήματος Κυτταρογενετικής  
και Μοριακής Γενετικής στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
του ΣΙΓΕ (Συνδέσμου Ιατρικών Γενετιστών Ελλάδος)

της πλάκας δημιουργούνται συνθή-
κες υποξίας, οι οποίες φαίνεται να 
επεκτείνονται και γειτονικά αυτής, 
σε απόσταση 2 mm. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι σε όλα τα περιστατικά με 
ινώδη πλάκα αναδείχτηκαν υψηλές 
εκφράσεις του δείκτη νεοαγγειογέ-
νεσης αλλά και του παράγοντα υπο-
ξίας, φαίνεται ότι η αγγειογένεση και 
η υποξία διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη νόσο Peyronie.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ερευ-

νητική εργασία ανοίγει νέα μονο-
πάτια στην αντιμετώπιση της νόσου 
Peyronie, αφού, αν τεκμηριωθεί σε 
περαιτέρω μελέτες, αναδεικνύει την 
ανάγκη χειρουργικής αφαίρεσης 
πλάκας σε απόσταση τουλάχιστον 
3 mm από την πλάκα, με σκοπό την 
αποφυγή υποτροπής της νόσου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω 
εργασία βραβεύτηκε στο πρόσφατο 
Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο, 
που έλαβε χώρα στη Ρόδο. B

Η νέα έρευνα, η οποία έλαβε 
χώρα στη Βιοκλινική Αθηνών  
σε συνεργασία με την Ιατρική 

Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, έρχεται  

να δώσει απαντήσεις  
στην παθοφυσιολογία  
της νόσου Peyronie και  

να αποτελέσει  
το εφαλτήριο για την όλο  
και πιο αποτελεσματική 

αντιμετώπισή της

τα νέα μας
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Συμμετοχή στην Ημερίδα με θέμα 
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ»

ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 
ημέρα Σάββατο, στην Θεσσα-
λονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
ΚΕ.ΔΕ.Α του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
oργανώθηκε Ημερίδα με θέμα 
«ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. 
ΔΙΑΓΝΩΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ».

Συμμετείχε σε ενεργό ρόλο 
ομιλητή ο Επιστημονικά Υπεύ-
θυνος του Τμήματος Πυρη-
νικής Ιατρικής - PET/CT της 
Βιοιατρικής στην Θεσσαλο-
νίκη Ιατρός κος Δημήτριος 
Δρούγκας, με θέμα «Διαγνω-
στικές προσεγγίσεις της πυρη-
νικής ιατρικής στον καρκίνο 
του πνεύμονα».

 Οι σύνεδροι οι οποίοι κατά 
πλειοψηφία ήταν Πνευμονο-
λόγοι όλων των βαθμίδων 

από Δημόσιο, Ιδιωτικό τομέα 
αλλά και από τον Πανεπιστη-
μιακό χώρο, έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον στην εμπε-
ριστατωμένη εισήγηση του 
κου Δρούγκα. Στο ασφυκτικό 
πρόγραμμά, η προβλεπόμενη 
15λεπτη ομιλία συνεχίστηκε 
με πλήθος ερωτήσεων  για 
το υψηλού επιπέδου προσφο-
ρά διαγνώσεων του PET/CT 
της Θεσσαλονίκης, οι οποίες 
κράτησαν τον ομιλητή επιπλέ-
ον στο βήμα για περισσότερο 
από μισή ώρα. 

 Το τμήμα των ιατρικών επι-
σκεπτών της Θεσσαλονίκης 
με τον Γενικό Διευθυντή και 
τον Ιατρό κο Δρούγκα, συνέχι-
σαν την παροχή ενημέρωσης 
στο σύνολο των συνέδρων, σε 
κατ’ ιδίαν συζητήσεις.

Συμμετοχή του Ομίλου στο 26ο Ιατρικό Συνέδριο 
Ενόπλων Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη

 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ του 26ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων 
Δυνάμεων που πραγματοποιήθηκε 3-5/11/2016 στη 
Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκαν δύο Στρογγυλά 
Τραπέζια με θεματολογία που αφορούσε στην εξέ-
ταση PET/CT. 

Στο προεδρείο συμμετείχε ο κ. Ιωάννης Κούτσικος, 
Πυρηνικός Ιατρός, ενώ στην πρώτη στρογγυλή τράπε-
ζα που αφορούσε στον Καρκίνο του μαστού, ομιλία με 
τίτλο «Από το screening στη σταδιοποίηση. Ο ρόλος της 
υβριδικής απεικόνισης» πραγματοποίησε ο Δημήτριος 
Δρούγκας MD, Πυρηνικός Ιατρός υπεύθυνος PET/CT 
Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης. Στη δεύτερη στρογγυλή 
τράπεζα που αφορούσε στον καρκίνο του θυρεοειδούς 
αδένα, ομιλία με τίτλο «Από το FDG στο I-124. Το σήμερα 

και το αύριο στην ποζιτρονική απεικόνιση» πραγματοποίησε η Ευαγγελία 
Σκούρα, MD,M.Sc.,Ph.D, Πυρηνικός ιατρός, PET/CT Αμπελοκήπων, Αθήνα.   

τα νέα μας
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Ο Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου κύριος Απόστο-
λος Τερζόπουλος συμμετείχε στην Εσπερίδα με τίτλο 
«SUCCESS STORIES ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ»  που διοργανώθηκε 
σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
την Πέμπτη 08/12/2016 στο Ίδρυμα Β. Θεοχαράκη.  Στό-
χος της εκδήλωσης ήταν η άμεση επικοινωνία των νέων, 
με καταξιωμένους Έλληνες επιχειρηματίες και manager, 
προκείμενου να αποκομίσουν αφενός πρότυπα επιτυχί-
ας και αφετέρου να ακούσουν ιδέες και συμβουλές για 
μια επιτυχημένη καριέρα. Η εκδήλωση που κράτησε 3.5 
ώρες, άρχισε με ομιλία του καθηγητή του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δ. Μπουραντά και στο τέλος 
κάθε ενότητας έγινε ζωντανός διάλογος με το κοινό. Το 
θέμα της ομιλίας του κύριου Τερζόπουλου αφορούσε 
την επιχειρηματική διαδρομή του Ομίλου, δηλαδή το 
πώς ξεκίνησε και πως τελικά κατάφερε να πετύχει τους 
στόχους του. Ο κύριος Τερζόπουλος αναφέρθηκε στα 
σχέδια του Ομίλου για το μέλλον και στους τομείς που 
παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τον Όμι-
λο. Η εκδήλωση καλύφθηκε από σημαντικά μέσα ενημέ-
ρωσης, τόσο του γραπτού όσο και του ηλεκτρονικού και 
ιντερνετικού τύπου.

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε στην Τελετή Βράβευσης 
του 1ου Διαγωνισμού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Growth Awards”, που συνδιοργανώθηκε  από τη Eurobank 
και τη Grant Thornton οι οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για την ανάδειξη των εκπροσώπων του ελληνικού επι-
χειρείν που ξεχωρίζουν ως προς 
την ανάπτυξη, την αριστεία και 
τη δυναμική τους.   Η εκδήλωσε 
πραγματοποιήθηκε την πέμπτη, 
1 Δεκεμβρίου 2016 στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. Τα “Growth 
Awards” είχαν ως στόχο να επι-
βραβεύσουν τις επιχειρήσεις 
εκείνες που κατάφεραν να συν-
δυάσουν τις υψηλές οικονομικές 
επιδόσεις με επιτυχημένη, σύγ-
χρονη εταιρική διακυβέρνηση 

και έχουν τη δυναμική να συμβάλουν στη διαμόρφωση 
ενός νέου τοπίου επιχειρηματικότητας και εταιρικής κουλ-
τούρας στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, διακρίθηκε για τις χρηματοοι-
κονομικές τους επιδόσεις, την δράση του στους ποιοτι-

κούς τομείς της αξιολόγησης, 
«λειτουργική και επιχειρησι-
ακή βελτίωση», «ανάπτυξη 
προϊόντος», «ανάπτυξη αγο-
ρών», «ανθρώπινο δυναμι-
κό και εταιρική κουλτούρα», 
«επενδύσεις», «εταιρική και 
κοινωνική ευθύνη», που απο-
τελούν όχι μόνο τα τεκμήρια 
της έως τώρα επιτυχίας, αλλά 
και τη βάση για τη μελλοντική 
ανάπτυξή του.

Συμμετοχή του Ομίλου στην Εσπερίδα 
«SUCCESS STORIES ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ»

Διάκριση  του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για τις υψηλές του επιδόσεις  
σαν “Growth Driver 2016” στα 1α Βραβεία Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards”

τα νέα μας
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Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανα-
κοινώσει ότι σε συνεργασία με την Color Genomics 
προσφέρει το νέο γενετικό έλεγχο Color test το οποίο 
ελέγχει 8 μορφές κληρονομικού καρκίνου [Μαστού, 
Ωοθηκών, Ενδομητρίου, Παχέους Εντέρου, Στομάχου, 
Παγκρέατος, Μελάνωμα (Δέρματος), Προστάτη]. 

Ο έλεγχος γίνεται σε 30 γονίδια (σε 23 γονίδια πλήρης 
έλεγχος γονιδίου και σε 7 γονίδια στοχευμένος έλεγχος 
συγκεκριμένων μεταλλάξεων), συμπεριλαμβανομένων 
των BRCA1 και BRCA2, για να βοηθήσει τις γυναίκες και 
τους άνδρες να μάθουν τον κίνδυνο εμφάνισης των 
πιο κοινών κληρονομικών καρκίνων, με την προϋπό-
θεση όμως να υπάρχουν στοιχεία εκδήλωσης καρκίνου, 
είτε σε επίπεδο οικογένειας, είτε σε επίπεδο μετάδοσης 
από γενιά σε γενιά και όταν ο μονογονιδιακός έλεγχος 
(αν έχει γίνει βάση των οδηγιών των διεθνών ιατρικών 
ομάδων ογκολογίας) δεν έχει δώσει αποτελέσματα. 

Το Color test διακρίνεται από σημαντικά μοναδικά 
χαρακτηριστικά:

  Ελέγχει 30 γονίδια που σχετίζονται με τους 8 πιο κοι-
νούς κληρονομούμενους καρκίνους. Ο έλεγχος αφο-
ρά σε μεταλλάξεις και σε μεγάλες γονιδιακές αναδι-
ατάξεις, σε όλες τις κλινικά σημαντικές περιοχές των 
30 γονιδίων
  Αναίμακτη δειγματοληψία. Το Color test πραγματο-
ποιείται σε δείγμα σάλιου σε ειδικά, CE-IVD φιαλίδια 

μορφές 
κληρονομικού 
καρκίνου8

Νέος πολυγονιδιακός 
έλεγχος Color test για

  Έλεγχος 30 γονιδίων 
που σχετίζονται  
με τους 8 πιο κοινούς 
κληρονομούμενους 
καρκίνους

  Έλεγχος 8 μορφών 
κληρονομικού καρκίνου 
[Μαστού, Ωοθηκών, 
Ενδομητρίου, Παχέους 
Εντέρου, Στομάχου, 
Παγκρέατος, Μελάνωμα 
(Δέρματος), Προστάτη] 

 Προσιτή τιμή

 Αμεσα αποτελέσματα

Συνεργασία  
με την  
Genomics 

τα νέα μας
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τα νέα μας

που παρέχει η Color Genomics στο κιτ μεταφοράς του 
δείγματος
 Η πλέον προσιτή τιμή των 450€
 Τα αποτελέσματα εκδίδονται σε 6 εβδομάδες
  Παρέχεται γενετική συμβουλευτική και σε συνεργασία 
με τους κλινικούς γενετιστές της Color Genomics (κα-
τόπιν τηλεφωνικού ραντεβού), αλλά και από το επιστη-
μονικό προσωπικό του εργαστηρίου της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ.
Για την εκτέλεση και την έκδοση των αποτελεσμάτων 

του Color test:
  Συνεργάστηκαν κορυφαίοι επιστήμονες και κλινικοί 
ιατροί για την ανάπτυξη και επικύρωση της γενετικής 
ανάλυσης
  Από τις μελέτες επικύρωσης δεν υπήρξαν ψευδώς θε-
τικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
  Είναι CAP-διαπιστευμένο και CLIA-πιστοποιημένο, και 
πλήρως αυτοματοποιημένο κλινικό εργαστήριο
  Η ταξινόμηση των πολυμορφισμών γίνεται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες της ACMG
   Όλα τα θετικά δείγματα επιβεβαιώνονται χρησιμο-
ποιώντας μία δεύτερη, ανεξάρτητη μεθοδολογία.
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     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

του παιδιού»

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Για την προσφορά ασθενοφό-
ρου της Βιοκλινικής Αθηνών  
στην αναβίωση του αγώνα  
μοτοσυκλέτας που  
διοργάνωσε ο Δήμος  
Φιλοθέης - Ψυχικού

Αθήνα,  
7 Ιανουαρίου 2016 

Πολύτιμοι φίλοι και 
συνεργάτες μας, 
Τα παιδιά και οι άν-
θρωποι του Οργανι-
σμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» σας εκ-
φράζουμε για πολλο-
στή φορά τις θερμό-
τερες ευχαριστίες μας για την συστηματική και ανεκτίμητη 
συμμετοχή σας στις προσπάθειες μας με πιο πρόσφατη 
τη χορηγία ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΟΡΙΤΣΙ 12 ΕΤΩΝ ΜΕ 
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. 

Για έναν εθελοντικό Οργανισμό, όπως «το Χαμόγελο 
του Παιδιού», που βασίζεται αποκλειστικά και μόνον 
στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως κι αν αυτή μετα-
φράζεται κάθε φορά, η συμμετοχή σας έχει την αξία 
θησαυρού. 

Χάρη σε εσάς και μαζί με εσάς, «το Χαμόγελο του 
Παιδιού»  καταφέρνει να επιβιώνει κάθε χρόνο αλλά 
και να διευρύνει τη δράση του, καθιστώντας έτσι εφι-
κτή την προστασία και φροντίδα χιλιάδων παιδιών που 
έχουν στερηθεί το χαμόγελο τους. 

Χάρη σε εσάς και μαζί με εσάς, διασφαλίζονται οι 
αναρίθμητες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε προκει-
μένου να συνεχίζουμε, αλλά και η απαραίτητη ηθική 
υποστήριξη για να φέρουμε εις πέρας το -συχνά πολύ 
δύσκολο- έργο που μας έχετε εμπιστευτεί. 

Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε θερμά και ελ-
πίζουμε να έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να στέκεστε 
δίπλα στα παιδιά ως μέλη της μεγάλης μας οικογένειας. 

Σας ευχαριστούμε!  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Κώστας Γιαννόπουλος Πρόεδρος

Από «Το  
Χαμόγελο  
του Παιδιού»

Της Ιεράς Μητρόπολης  
Υδρας, Σπετσών και Αιγίνης

τα νέα μας
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   EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Για τη δωρεά αιματολογικών εξετάσεων   
προς τους  ωφελούμενους του Κοινωνικού  
Φαρμακείου του Προγράμματος «Ίλιον - Στήριξη»

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από το «Θεόφιλος Στήριξη 
στην πολύτεκνη οικογένεια»

Αγαπητοί μας φίλοι,
Να έχετε πάντοτε υγεία και χαρά, πνευματική και σω-
ματική!

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την  προσφορά σας 
χάρη των Άπορων Οικογενειών του Οργανισμού μας.

Συγχαίροντας σας για την ευγενική προσφορά, σας ευχόμαστε ο Δωρεοδότης  Κύριος να σας ανταμείψει 
στο πολλαπλάσιο και να ευλογήσει πλουσιοπάροχα τα έργα σας για τη στήριξη των αναξιοπαθούντων συναν-
θρώπων μας. Οι ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε σε καθημερινή βάση έχουν πολλαπλασιαστεί λόγω 
της επιτεινόμενης οικονομικής κρίσης, η οποία πρώτα και κύρια έχει πλήξει τις Πολύτεκνες Οικογένειες. Η 
γενναιόδωρη δωρεά σας προσλαμβάνει εξαιρετική σημασία, καθώς μας δίνει την δυνατότητα να συνεχί-
σουμε  να στηρίζουμε τις Πολύτεκνες Οικογένειες, που προσέρχονται στο Θεόφιλο αναμένοντας  την αρωγή 
και τη συμπαράσταση μας, το οποίο δε θα ήταν εφικτό χωρίς την βοήθεια των χορηγών μας όπως εσείς.

Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά για την κοινωνική σας ευαισθησία.
Με εκτίμηση,
Για τον Θεόφιλο, Ο Πρόεδρος της Γ/Σ, Ιωάννης Ναυπλιώτης

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τον όμιλο Βιοιατρική και εσάς προσωπικά για την πα-
ροχή δωρεάν αιματολογικών εξετάσεων που χορηγείτε 
προς τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Φαρμακείου 
του Προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμε-
τώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Ιλίου. 

Το Τοπικό Δίκτυο που δραστηριοποιείται από το Φθι-
νόπωρο του 2013 στο Ίλιον λειτουργεί με την σύμπραξη 
του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» και 
του Δήμου Ιλίου.  Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το Κοι-
νωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν παροχή φαρμάκων 
και υγειονομικό υλικό σε άτομα  που δεν έχουν φαρμα-
κευτική κάλυψη. 

Ως εκ τούτου, η συνεισφορά σας είναι εξαιρετικά 
σημαντική για το δύσκολο έργο μας και ενισχύει τις 

δράσεις μας για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομά-
δων στο Δήμο Ιλίου. Σας ευχαριστούμε για την στήριξή 
σας και ευελπιστούμε στην εδραίωση μίας σταθερής 
συνεργασίας.

Με εκτίμηση,
Καλογεροπούλου Έλενα,  
Φαρμακοποιός του Κοινωνικού Φαρμακείου
Βεκιάρη Μαρία-Νικολέττα,  
Φαρμακοποιός του Κοινωνικού Φαρμακείου
Κλάδη Μαρία,  
Κοινωνική Λειτουργός του Κοινωνικού Φαρμακείου
Λιάκου Δανάη,  
Συντονίστρια Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης  
της Φτώχειας στο Δήμο Ιλίου

τα νέα μας
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Πανελλήνιος Σύλλογος 
Συμπαράστασης και 
Αρωγής Παραπληγικών 
και Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες  

 EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εκ μέρους του συλλόγου  μας, ευχαριστούμε 
τον όμιλο εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, τα 
μέλη του που συνέβαλλαν για την υλοποίηση 
της δωρεάς της και ιδιαίτερα τον κ. Σπανό για 
την ενεργή συμπαράσταση του στο έργο μας 
σε αυτό το δύσκολο καιρό. Είμαστε πραγμα-
τικά ευγνώμων για την υποστήριξη σας στην 
δράση μας με στόχο την στήριξη ατόμων με 
ειδικές ανάγκες, συνεισφέροντας το αξιο-
σέβαστο ποσό τον πεντακοσίων ευρώ (500) 
καθώς επίσης και για τα 4 δωρεάν πακέτα ερ-
γαστηριακών εξετάσεων αίματος και ούρων, 
που θα δοθούν έπειτα από την κλήρωση της 
λαχειοφόρου αγοράς του συλλόγου μας. 

Ευελπιστούμε η συνεισφορά σας ,να γίνει πα-
ράδειγμα προς μίμηση στο μέλλον για όλους.

Με εκτίμηση
Η Πρόεδρος 
Παναγιώτου Αλεξάνδρα,                           
Αντιπρόεδρος 
Αλεξίου Χρυσαυγή

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Αγαπητέ κύριε Σπανέ,
Εκ μέρους του Δ.Σ. του 
Συλλόγου Προστασίας 
Αγέννητου Παιδιού - 
Η Αγκαλιά σας ευχα-
ριστούμε θερμά για 
την αιματολογική 
εξέταση αμυλοειδές 
ορού (SAA) που προ-
σφέρατε δωρεάν σε 
παιδί του Συλλόγου, 
το οποίο  αντιμετω-
πίζει πρόβλημα αλλεργικής πορφύρας. 

Με την ευγενική αυτή χειρονομία σας στηρίζετε την 
απρόσκοπτη συνέχιση του φιλανθρωπικού και κοινω-
νικού έργου του Συλλόγου μας και ενθαρρύνετε την 
προσπάθεια που κάνουμε  να υπάρχει για τα παιδιά μια 
ζεστή, γλυκιά και τρυφερή αγκαλιά. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο παιδί, μέσω 
του Κέντρου Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού, δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις, για να εξασφαλισθεί μελ-
λοντικά η ανάπτυξή του σε υγιές οικογενειακό περι-
βάλλον, ιδιαίτερα με τη ζεστή παρουσία της μητέρας 
και του πατέρα. 

Το παιδί επιθυμούμε να παραμένει στην οικογένειά 
του, να χαίρεται την προσφορά της γνήσιας αγάπης 
και να βιώνει το ενδιαφέρον των δικών του, κατα-
στάσεις που εξασφαλίζουν την ομαλή ψυχοκοινωνι-
κή ανάπτυξή του. Και όλα αυτά τα εγγυάται μόνον το 
ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. 

Είναι ιδιαίτερη η ικανοποίησή μας γιατί στα δεκαεφτά 
χρόνια δράσης της Αγκαλιάς γεννήθηκαν κοντά της πε-
ρισσότερα από 2000 παιδιά στη χώρα των γερόντων, 
όπως δυστυχώς έχει καταντήσει η Πατρίδα μας.  

Σας ευχαριστούμε και σας ευχόμαστε υγεία και επαγ-
γελματική επιτυχία. 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και θερμές ευχαριστίες, 
Για τον Σύλλογο Προστασίας Αγέννητου Παιδιού -  
Η Αγκαλιά 

Η Πρόεδρος  Βαρβάρα Μεταλληνού 
Η Γενική Γραμματέας Ζαχαρούλα Γκριέλα

Από την 
«ΑΓΚΑΛΙΑ»

τα νέα μας
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Ευστάθιος Τσιτσόπουλος
Μοριακός Βιολόγος M.Sc.  
in Human Genetics 
/PgDiplBA
Υπεύθυνος τμήματος 
Μοριακής Γενετικής

Γράφει ο:

Πρόληψη του 

του 
στοματοφάρυγγα 

καρκίνου
πρόληψη

Ο ι ασθενείς με καρκίνο του στοματοφάρυγγα από 
λοίμωξη με HPV τείνουν να είναι νεότεροι από τους 
ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνο του στοματοφά-

ρυγγα λόγω καπνίσματος ή λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. 
Πιστεύεται ότι μέχρι το 2020 ο καρκίνος του στοματοφάρυγ-

γα από HPV λοίμωξη θα έχει ξεπεράσει το καρκίνο του τράχη-
λου της μήτρας σε αριθμό περιστατικών.  

Αυτό είναι αποτέλεσμα της αλλαγής της γενικότερης σεξου-
αλικής συμπεριφοράς. Ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα είναι 
πιο συχνός στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. 

Η μείωση του καπνίσματος μπορεί να συνδέεται με τη μείωση 
του ποσοστού των HPV αρνητικών καρκίνων, ενώ οι αλλαγές 
στη σεξουαλική δραστηριότητα αντικατοπτρίζουν το αυξανό-
μενο ποσοστό των HPV θετικών καρκίνων.

Τελευταίες μελέτες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του στομα-
τοφάρυγγα από λοίμωξη με HPV είναι η κύρια αιτία μεταξύ 
ανθρώπων που δεν καπνίζουν ή δεν καταναλώνουν αλκοόλ. 

Αιτίες
Η στοματική μόλυνση με τον ιό του HPV προηγείται της ανάπτυ-
ξης του HPV- στοματοφαρυγγικού καρκίνου. Η μόλυνση γίνεται 
μέσω μικρών μη ορατών πληγών του βλεννογόνου του στόμα-
τος ο οποίος χρησιμεύει ως πύλη εισόδου για τον HPV ιό και ο 
οποίος έχει πολύ όμοια χαρακτηριστικά με το βλεννογόνο του 
τράχηλου της μήτρας. 

Μηχανισμός-διάγνωση
Ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα από λοίμωξη HPV είναι μια 
αργή διεργασία η οποία εμπεριέχει την μόλυνση του ανθρώ-
που, την μετάπτωση της λοίμωξης σε εμμένουσα (λοίμωξη που 
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ΠΡΟΛΗΨΗ

οργανισμός δεν μπορεί εξαλείψει και παραμένει) και αυτή η λοίμωξη στο 
τέλος να επιδράσει στα κύτταρα που εμπεριείχαν τον ιό και να τα μετα-
τρέψει σε καρκινικά κύτταρα. 

Μελέτες διαπίστωσαν, ότι χρειάζονται  περίπου 15 χρόνια, μετά από 
έκθεση σε HPV,  για να υπάρξει πιθανότητα να εμφανιστεί καρκίνος και 
δείχνουν μια αργή σε εξέλιξη ασθένεια, κάτι ανάλογο με τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας.

Η βιολογία του καρκίνου του στοματοφάρυγγα από HPV είναι τελείως 
διακριτή από τη βιολογία του καρκίνου από άλλους παράγοντες, όπως 
είναι το κάπνισμα ή το αλκοόλ και είναι πολύ σημαντικό στην πρόγνωση, 
η αναγνώριση της αιτίας, για την εξέλιξη του καρκίνου και του τρόπου 
αντιμετώπισής του. 

Συνήθως η διάγνωση γίνεται όταν εμφανιστεί πια ο καρκίνος. 

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του στοματοφάρυγγα
Παράγοντες κινδύνου για μόλυνση με HPV ιό παραθέτονται παρακάτω:
1)Ο υψηλός αριθμός ερωτικών συντρόφων 
2)Ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις 
3)Ύπαρξη HPV λοίμωξης στην ουρογενετική περιοχή
4)Ύπαρξη ιστορικού χρόνιας περιοδοντίτιδας
5) Το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η λήψη ναρκωτικών ουσιών 

αυξάνουν τον κίνδυνο 

Πρόληψη
Επειδή δεν υπάρχει θεραπεία για την αντιμετώπιση του HPV, η πρόληψη 
και η έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση είναι πολύ σημαντικά.

Η πρόληψη χωρίζεται στην πρωτογενή όπου είναι οι διαδικασίες που 
εκτελούνται σε καθημερινή βάση για την καλή στοματική υγεία και είναι: 

1)Καλή στοματική υγιεινή
2) Τακτικές επισκέψεις σε οδοντίατρο/στοματολόγο
3) Εμβολιασμός έναντι του HPV
Και στη δευτερογενή πρόληψη, είναι οι ενέργειες που μπορούν να γί-

νονται στα πλαίσια της  προληπτικής διάγνωσης για να ανιχνευθεί σε 
πρώιμο στάδιο η οποιαδήποτε αλλοίωση στη στοματική κοιλότητα.

Αυτές είναι:
1)Προληπτικός μοριακός έλεγχος για HPV μόλυνση της στοματικής 

κοιλότητας και η παρακολούθηση ελέγχου μετά από κάποιο χρονικό διά-
στημα (περίπου 2 ετών) για την ύπαρξη εμμένουσας λοίμωξης.

2)Σε περίπτωση επανελέγχου και ύπαρξης εμμένουσας HPV λοίμωξης 
συνιστάται η επίσκεψη σε στοματολόγο για ενδελεχή έλεγχο της στομα-
τικής κοιλότητας και του στοματοφάρυγγα.

Πρόγνωση
Μελέτες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του στοματοφάρυγγα που οφείλε-
ται σε HPV λοίμωξη έχει θετική θεραπευτική απόκριση και καλύτερη 
επιβίωση σε σύγκριση με το καρκίνο που οφείλεται στο κάπνισμα και 
την κατανάλωση αλκοόλ. Η ανίχνευση και τυποποίηση του ORAL HPV 
είναι μια απλή και μη επεμβατική διαδικασία ελέγχου, διότι γίνεται από 
δείγμα στοματοπλύματος, μετά από πλύση και γαργαρισμό της στοματι-
κής κοιλότητας με φυσιολογικό ορό. B
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Τα τελευταία χρόνια έχει παρα-
τηρηθεί σημαντική μείωση της 
γονιμότητας των ζευγαριών 

σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες του 
κόσμου. Στη χώρα μας υπολογίζεται 
ότι ένας σημαντικός αριθμός ζευγα-
ριών, περίπου 20%, αντιμετωπίζει 
προβλήματα σύλληψης και βιώνει τη 
δύσκολη εμπειρία μίας ή περισσότε-
ρων αποβολών. Σήμερα γνωρίζουμε 
ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν 
στη δημιουργία προβλημάτων αναπα-
ραγωγής. Μεταξύ αυτών, σημαντικοί 
είναι οι γενετικοί παράγοντες, κυρίως 
οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες και οι 
γονιδιακές βλάβες, οι οποίες δύναται 
να συνδέονται με την ανδρική στειρό-
τητα (ολιγοσπερμία, αζωοσπερμία, 
ασθενοσπερμία κ.ά.), τη γυναικεία 
στειρότητα (πρωτοπαθής ή δευτερο-

παθής αμηνόρροια) και 
τις καθ’ έξιν αποβολές. 
Η Διαγνωστική Γενετική 
έχει τη δυνατότητα να 
διαγνώσει πολλές από τις 
γενετικές βλάβες, οι οποίες 
συνδέονται με προβλήματα 
της ανθρώπινης αναπαραγωγής. 
Στα εργαστήρια Κυτταρογενετικής 
και Μοριακής Γενετικής της Βιοιατρι-
κής πραγματοποιούνται όλες οι σύγ-
χρονες γενετικές εξετάσεις για τη διε-
ρεύνηση της υπογονιμότητας. Οι δύο 
κατηγορίες γενετικών βλαβών είναι 
οι χρωμοσωματικές ανωμαλίες και οι 
γονιδιακές βλάβες.

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
Τα χρωμοσώματα παρατηρούνται 
και μελετιούνται σε μικροσκόπιο. Ο 

άνθρωπος έχει 46 χρωμοσώματα 
στα σωματικά του κύτταρα, σε 23 
ζευγάρια. Μισά από αυτά τα έχει κλη-
ρονομήσει από τη μητέρα του και τα 
άλλα μισά από τον πατέρα του. Κατά 
τη δημιουργία των σπερματοζωαρί-
ων και των ωαρίων ακολουθείται μια 
διαδικασία όπου το κάθε κύτταρο δι-
ασπάται και δημιουργεί δύο κύτταρα 
των 23 χρωμοσωμάτων, ούτως ώστε 

Γενετική διερεύνηση της 

υπογονιμότητας

Βούλα Βελισσαρίου, B.Sc., Ph.D
 Κυτταρογενετίστρια, Επιστημονική 
Διευθύντρια Τμήματος  
Κυτταρογενετικής και Μοριακής  
Κυτταρογενετικής

Γράφει η:

πρόληψη



όταν ενωθεί το σπερματοζωάριο με 
το ωάριο να δημιουργείται και πάλι 
ένα κύτταρο με 46 χρωμοσώματα. 
Από τα 23 αυτά ζευγάρια χρωμοσω-
μάτων, τα 22 είναι μορφολογικά ίδια 
στα αρσενικά και στα θηλυκά άτομα 
και ονομάζονται αυτοσωματικά. Το 
23ο ζευγάρι αποτελούν τα φυλετικά 
χρωμοσώματα που συμβολίζονται 
με Χ και Υ. Τα κύτταρα των θηλυκών 
ατόμων περιέχουν δύο χρωμοσώμα-
τα Χ, ενώ τα κύτταρα των αρσενικών 
ατόμων ένα Χ και ένα μικρότερο Υ 
χρωμόσωμα. O καρυότυπος, λοιπόν, 
ενός φυσιολογικού θήλεος ατόμου εί-
ναι 46,ΧΧ και ενός φυσιολογικού άρ-
ρενος ατόμου 46,ΧΥ (Εικόνα 1). Τόσο 
οι αριθμητικές όσο και οι δομικές 
χρωμοσωματικές ανωμαλίες έχουν 
επιπτώσεις στη γυναικεία και στην 

Εικόνα 1: Φυσιολογικός 
καρυότυπος άρρενος 46,ΧΥ

Eικόνα 2: Καρυότυπος 
θήλεος ατόμου με αμοιβαία 
μετάθεση μεταξύ των 
χρωμοσωμάτων 3 και 6, 
46,ΧΧ,(3;6)(p14;p12.2)

ανδρική γονιμότητα και μελετιούνται 
με τον καρυότυπο. 

Στις γυναίκες, η μονοσωμία του φυ-
λετικού χρωματοσώματος Χ (45,Χ), 
κλινική εκδήλωση του οποίου αποτε-
λεί το σύνδρομο Turner, καθώς και η 
παρουσία ενός επιπλέον χρωματο-
σώματος Χ (47,ΧΧΧ) επηρεάζουν τη 
γονιμότητα. 

Στους άνδρες, η παρουσία ενός 
επιπλέον χρωμοσώματος Χ, γνωστό 
ως σύνδρομο Klinefelter (47, XXY), 
ευθύνεται για τη στειρότητα αυτών 
των ατόμων. Σε 12% των ανδρών με 
στειρότητα ή υπογονιμότητα παρα-
τηρείται, είτε αριθμητική ανωμαλία 
των χρωμοσωμάτων του φύλου, 
είτε κάποια δομική αναδιάταξη των 
χρωμοσωμάτων. Προβλήματα υπο-
γονιμότητας έχουν, επίσης, τα άτομα 
με τρισωμία 21 (σύνδρομο Down).

Από τις δομικές αναδιατάξεις των 
χρωμοσωμάτων οι αμοιβαίες μετα-
θέσεις και οι αναστροφές είναι εκεί-
νες οι οποίες σχετίζονται συχνότερα, 
τόσο με τη γυναικεία, όσο και με την 
ανδρική υπογονιμότητα και τις καθ’ 
έξιν αποβολές (Εικόνα 2). 

Οι φορείς μεταθέσεων και ανα-
στροφών έχουν αυξημένο κίνδυνο 
σύλληψης εμβρύου με σοβαρή χρω-
μοσωματική ανωμαλία. Ο κίνδυνος 
κυμαίνεται από 0,5% έως 50%, ανά-
λογα με τη μετάθεση ή την αναστρο-
φή. Οι επιπτώσεις στη γονιμότητα 
είναι σοβαρότερες στους άνδρες 
φορείς. Σε περιπτώσεις οικογενειών 
με μετάθεση έχει παρατηρηθεί ότι, 
ενώ η μετάθεση στους άνδρες έχει 
ως αποτέλεσμα ολιγοσπερμία ή ολι-
γοασθενοσπερμία, στις γυναίκες δεν 
έχει καμία επίπτωση στη γονιμότητα. 
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να τονισθεί ότι 
δεν προκαλούν όλες οι μεταθέσεις ή 
αναστροφές προβλήματα στη σπερ-
ματογένεση. 

Σε υπογόνιμους ή στείρους άνδρες 
με φυσιολογικό καρυότυπο στο αίμα 
και ανωμαλίες στον αριθμό ή στη 
μορφολογία των σπερματοζωαρίων 
είναι αυξημένη η συχνότητα χρωμο-

σωματικών ανωμαλιών στα σπερ-
ματοζωάρια, κυρίως των φυλετικών 
χρωμοσωμάτων. Στην ολιγοσπερμία 
και στην ολιγοασθενοσπερμία έχει 
παρατηρηθεί ότι 70% των σπερμα-
τοζωαρίων έχουν ανευπλοειδίες 
κυρίως των φυλετικών χρωμοσωμά-
των Χ και Υ. Μελετώνται με την ειδι-
κή τεχνική FISH (Fluorescence In Situ 
Hybridization) σε δείγμα σπέρματος. 
Αντιθέτως, η μειωμένη κινητικότητα 
δεν έχει συσχετισθεί με χρωμοσωμα-
τικές ανωμαλίες. 

Καθ’ έξιν αποβολές
Το 15% των κυήσεων χάνονται από 
μη συστηματικές αιτίες. Επομένως, 
ζευγάρια με μία ή δύο αποβολές δεν 
θεωρείται απαραίτητο να προβούν 
σε εξετάσεις. Όταν όμως ένα ζευγάρι 
έχει ιστορικό με τρεις αποβολές και 
άνω απαιτείται εργαστηριακός έλεγ-
χος. Μία από τις εξετάσεις η οποία 
πρέπει να γίνει είναι ο χρωμοσωμα-
τικός έλεγχος (καρυότυπος) και στα 
δύο μέλη. Σε περίπου 7% αυτών των 
ζευγαριών ένας γονιός φέρει κά-
ποια συνήθως ισοζυγισμένη χρω-
μοσωματική αναδιάταξη (μετάθεση 
ή αναστροφή), η οποία στον ίδιο εί-
ναι δυνατό να μην έχει καμία κλινική 
επίπτωση, αλλά σε μη ισοζυγισμένη 
μορφή στο έμβρυο να προκαλεί πα-
λινδρόμηση της κύησης. Αν η μη ισο-
ζυγισμένη μορφή της αναδιάταξης 
στο έμβρυο είναι βιώσιμη έχει σαν 
αποτέλεσμα τη γέννηση παθολογικού 
παιδιού με χρωμοσωματική ανωμα-
λία. Ο κίνδυνος παλινδρόμησης του 
εμβρύου ή γέννησης παιδιού με χρω-
μοσωματική ανωμαλία εξαρτάται 
από τον τύπο της αναδιάταξης. 

Σήμερα είναι εφικτή και η προεμ-
φυτευτική διάγνωση, δηλαδή η επι-
λογή εμβρύων χωρίς χρωμοσωματι-
κή ανωμαλία σε κάποια ζευγάρια τα 
οποία συμμετέχουν σε προγράμματα 
εξωσωματικής γονιμοποίησης, ανά-
λογα με το πρόβλημα. Σε αυτή την 
περίπτωση εμφυτεύονται μόνον τα 
χρωμοσωματικά υγιή έμβρυα.
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πρόληψη
Γονιδιακές βλάβες
Η ανθρώπινη αναπαραγωγή είναι 
μια πολύπλοκη διαδικασία, στην 
οποία λαμβάνουν μέρος χιλιάδες 
γονίδια τα οποία ενεργοποιούνται 
και απενεργοποιούνται σε διάφορα 
στάδια, ήδη από την εμβρυϊκή ζωή. 
Μερικά από αυτά μας είναι γνωστά, 
πολλά όμως μένουν ακόμη να διευ-
κρινιστούν.

Ανδρική υπογονιμότητα
Φαίνεται να ενέχονται τουλάχιστον 
50 γονίδια τα οποία σχετίζονται με 
τη σπερματογένεση. Τα γονίδια αυτά 
εμπλέκονται στις κυριότερες αιτίες 
της ανδρικής υπογονιμότητας, οι 
οποίες είναι οι εξής:

   Μικροελλείμματα στο χρωμόσωμα Υ
Στο χρωμόσωμα Υ υπάρχουν τρεις 
γενετικές περιοχές οι οποίες παρου-
σίαζουν συστηματικά ελλείψεις σε 
άνδρες με υπογονιμότητα. Η ευρύ-
τερη περιοχή ονομάζεται παράγο-
ντας αζωοσπερμίας ή αλλιώς AZF 
(azoospermia factor) και περιέχει 
γονίδια τα οποία εκφράζονται απο-
κλειστικά στους όρχεις. Οι γενετικές 
βλάβες ανιχνεύονται με ειδικές εξε-
τάσεις της μοριακής γενετικής.

    Μεταλλάξεις στο γονίδιο της  
κυστικής ίνωσης (CFTR) και συγγε-
νής αμφοτερόπλευρη απόφραξη 
του σπερματικού πόρου (CBAVD) 

Πολύ σημαντικό ρόλο στην αποφρα-
κτική ανδρική υπογονιμότητα δια-
δραματίζει το γονίδιο της κυστικής 
ίνωσης CFTR, το οποίο εκφράζεται 
στα επιθηλιακά κύτταρα εξωκρινών 
ιστών (πνεύμονες, πάγκρεας, ιδρω-
τοποιοί αδένες, σπερματικός πόρος). 
Οι ασθενείς με κυστική ίνωση είναι 
υπογόνιμοι στο 95% των περιπτώσε-
ων εξαιτίας της συγγενούς αμφοτε-
ρόπλευρης απόφραξης του σπερ-
ματικού πόρου (CBAVD), την οποία 
παρουσιάζουν. Συγγενής αμφοτερό-
πλευρη απόφραξη του σπερματικού 
πόρου (CBAVD) όμως παρουσιάζε-

ται και στο 2%-6 % των κατά τα άλλα 
φυσιολογικών υπογόνιμων ανδρών. 
Το 60% αυτών των περιπτώσεων φέ-
ρουν ήπιες μεταλλάξεις στο γονίδιο 
CFTR. Στους ασθενείς με CBAVD η 
σπερματογένεση ολοκληρώνεται κα-
νονικά και είναι εφικτή η ανάκτηση 
σπερματοζωαρίων με βιοψία όρχε-
ων. Οι μεταλλάξεις ανιχνεύονται με 
μεθόδους μοριακής γενετικής.

   Σύνδρομο μη απόκρισης  
στα ανδρογόνα (AIS: Androgen 
Insensitivity Syndrome) 

Πρόκειται για ένα φυλοσύνδετο νό-
σημα, δηλαδή, το υπεύθυνο γονίδιο 
εδράζεται στο χρωμόσωμα Χ και χα-
ρακτηρίζεται από ελαττωματική αρ-
ρενοποίηση σε άτομο με καρυότυπο 
46,ΧΥ. Το σύνδρομο αυτό οφείλεται σε 
ελαττωματική λειτουργία του γονιδί-
ου του υποδοχέα ανδρογόνων (AR: 
Androgen Receptor). Το γονίδιο αυτό 
εκφράζεται σε διάφορους ιστούς από 
την όγδοη κιόλας εβδομάδα κύησης 
και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη μετατροπή του αγωγού του Wolf 
σε επιδιδυμίδα, σπερματικό πόρο και 
σπερματοδόχους κύστεις, καθώς και 
στη σπερματογένεση. Το 2% των κατά 
τα άλλα φυσιολογικών υπογόνιμων 
ανδρών παρουσιάζει μεταλλάξεις στο 
γονίδιο αυτό.

   Κατακερματισμός του DNA και 
Απόπτωση Σπερματοζωαρίων 

Το DNA στον πυρήνα των σπερμα-
τοζωαρίων είναι πολύ σφιχτά πακε-
ταρισμένο γύρω από πρωτεΐνες που 
ονομάζονται πρωταμίνες. Μεταλλά-
ξεις στα γονίδια που τις κωδικοποι-
ούν έχουν σαν αποτέλεσμα ανώμαλα 
πακεταρισμένες χρωματινικές δομές, 
που οδηγούν σε χαμηλή ποιότητα 
σπέρματος, χαμηλή γονιμοποιητική 
ικανότητα, κατακερματισμό του DNA 
και τελικά σε απόπτωση. Το σπέρμα 
σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζεται 
στο εργαστήριο όπου μελετάται ο 
κατακερματισμός του σπερματικού 
DNA (DNA fragmentation).

Γυναικεία υπογονιμότητα
Οι κυριότερες αιτίες γυναικείας υπο-
γονιμότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

    Πρόωρη Ωοθηκική Ανεπάρκεια 
(POF: Premature Ovarian Failure) 

Xαρακτηρίζεται από αυξημένα 
επίπεδα γοναδοτροπινών. Οι κυ-
ριότερες γενετικές αιτίες είναι οι 
χρωμοσωματικές ανωμαλίες, η 
γαλακτοζαιμία, οι μεταλλάξεις 
στον υποδοχέα της FSH και στον 
υποδoχέα της LΗ και, τέλος, η προ-
μετάλλαξη ευθραύστου Χ (FMR1 
premutation). Η προμετάλλαξη αυτή 
θα προκαλέσει πρόωρη ωοθηκική 
ανεπάρκεια στο 13%-20% των γυ-
ναικών που τη φέρουν. Η τελευταία 
αποτελεί και τη συχνότερα απαντώ-
μενη γνωστή αιτία της POF έπειτα 
από τις χρωμοσωματικές ανωμαλίες 
και ελέγχεται με μοριακή εξέταση. 

    Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθη-
κών (PCOS: polycystic ovarian 
syndrome) 

Για την παρουσία του παραπάνω 
συνδρόμου έχουν ενοχοποιηθεί 50 
γονίδια τα οποία αφορούν κυρίως 
την ωογένεση, την έκκριση και την 
ενεργότητα της ινσουλίνης, καθώς 
και τη βιοσύνθεση των ανδρογόνων. 
Το πιο πιθανό γονίδιο, η μετάλλαξη 
του οποίου οδηγεί στην εμφάνιση 
του συνδρόμου ,είναι το FBNN3, 
υπεύθυνο για την παραγωγή φι-
μπριλλίνης 3. 

Ενημέρωση ζευγαριού
Σε περίπτωση κατά την οποία το 
ζευγάρι επιθυμεί να ενημερωθεί για 
τις γενετικές εξετάσεις διερεύνη-
σης της υπογονιμότητας, οι οποίες 
πραγματοποιούνται στα εργαστήρια 
Κυτταρογενενετικής και Μοριακής 
Γενετικής, είναι δυνατό να επικοινω-
νήσει με τους υπευθύνους. Επίσης, σε 
περίπτωση ευρημάτων είναι δυνατό 
να ακολουθήσει η κατάλληλη συμ-
βουλευτική σε συνεννόηση με τον 
θεράποντα ιατρό. B
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E ίναι ένα υβριδικό σύστημα απεικόνισης, το οποίο 
συνδυάζει δύο μεθόδους, την ποζιτρονική τομο-
γραφία (ΡΕΤ) και την αξονική τομογραφία (CT), 

σε ένα μόνο μηχάνημα. Η PET/CT δίνει ανατομικές και 
μεταβολικές πληροφορίες ταυτόχρονα, απεικονίζοντας 
ολόκληρο το σώμα, με τον ασθενή να είναι στην ίδια 
θέση, τοποθετημένος στο ίδιο κρεβάτι μηχανήματος, 
εντοπίζοντας με ακρίβεια την ανατομική θέση της παθο-
λογικής μεταβολικής δραστηριότητας μέσα στο σώμα.

Η ΡΕΤ είναι μια μοναδική απεικονιστική μέθοδος που 
παρατηρεί in vivo τις βιολογικές αλλαγές, χρησιμοποι-
ώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται ενδογενή μόρια. 
Η εξέταση περιλαμβάνει την ενδοφλέβια χορήγηση μιας 
πολύ μικρής δόσης ραδιοφαρμάκου, το οποίο «ταξιδεύ-
ει» σε όλο το σώμα και προσλαμβάνεται από όργανα και 
ιστούς. Με αυτόν τον τρόπο, κύτταρα με ταχύτερο με-
ταβολισμό (όπως τα καρκινικά) ανιχνεύονται. Αναγνω-
ρίζοντας τις αλλαγές στο σώμα σε κυτταρικό επίπεδο, 
η PET μπορεί να ανιχνεύσει νωρίτερα τη νόσο πριν να 
γίνει εμφανής σε άλλες απεικονιστικές μεθόδους. 

Πότε χρησιμοποιείται η PET/CT;
Στην κλινική πράξη, η PET/CT χρησιμοποιείται στη συ-
ντριπτική πλειονότητα για την ανίχνευση κακοήθειας. 

Σε μικρότερο βαθμό, η PET/CT χρησιμοποιείται για 
ανίχνευση προβλημάτων του μυοκαρδίου (αιμάτωση 
ή και βιωσιμότητα), για διαταραχές εγκεφάλου (περι-
λαμβάνοντας εγκεφαλικούς όγκους, διαταραχές μνή-
μης, ανίχνευση επιληπτογόνων εστιών) ή για ανίχνευση 
φλεγμονών. Για καθεμία από αυτές τις ενδείξεις, υπάρ-
χουν διαφορετικά ραδιοφάρμακα, με διαφορετική οδό 
πρόσληψης. 

Στην εξέταση ΡΕΤ/CT οι διαγνωστικές πληροφορίες 
εξαρτώνται αποκλειστικά από το ραδιοφάρμακο που 
χρησιμοποιείται κάθε φορά.

ΡΕΤ ραδιοφάρμακα
Πάνω από το 90% των PET/CT εξετάσεων παγκοσμίως 
πραγματοποιούνται με χορήγηση του ραδιοφαρμάκου 
18F-FDG (18-φθοριο-δεοξυγλυκόζη). Η 18F-FDG είναι 
επισημασμένο, με φθόριο 18 (18F), ανάλογο της γλυ-
κόζης, το οποίο μετά τη χορήγησή του συσσωρεύεται 
εντόνως στα κύτταρα με αυξημένο μεταβολισμό. Τα 
καρκινικά κύτταρα παρουσιάζουν αυξημένο μεταβο-
λισμό σε σύγκριση με τα φυσιολογικά κι αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να χρησιμοποιούν περισσότερη γλυκόζη. 
Οι παθολογικές εστίες προσλαμβάνουν εντόνως το ρα-
διοφάρμακο και απεικονίζονται με μεγάλη ακρίβεια.

Ποζιτρονική 
Υπολογιστική 
Τομογραφία, PET/CT

 

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D
Πυρηνικός Ιατρός
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής  
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Στην τρέχουσα κλινική πρακτική, η πρόσληψη της 
18F-FDG θεωρείται από πολλούς πλέον ως ένας καρ-
κινικός δείκτης για την εκτίμηση της νόσου. Ο βαθμός 
πρόσληψης σε κάποιον όγκο εξαρτάται από τον βαθμό 
διαφοροποίησής του. Όσο πιο επιθετικός είναι τόσο με-
γαλύτερη είναι η πρόσληψη 18F-FDG.

Στην Ελλάδα, πλην της 18F-FDG, άλλα διαθέσιμα ρα-
διοφάρμακα είναι:
  18F-χολίνη (18FCH): Κυρίως για απεικόνιση ασθενών 
με καρκίνο του προστάτη. 
   18F-φθοριο-θυμιδίνη (18F-FLT): Απεικόνιση κυτταρικού 
πολλαπλασιασμού.
  18F-NaF: Απεικόνιση οστών 

Η συμβολή της PET/CT σε ογκολογικούς ασθενείς
Η PET/CT απεικόνιση στην ογκολογία διαδραματίζει κα-
θοριστικό ρόλο στην:
  Απόκτηση προγνωστικών πληροφοριών
  Έγκαιρη διάγνωση 
  Επιλογή της καλύτερης θέσης για βιοψία
  Αρχική σταδιοποίηση
  Πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία και 
τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας
  Επανασταδιοποίηση μετά τη θεραπεία

  Ανίχνευση πιθανής υποτροπής
  Ανίχνευση πρωτοπαθούς κακοήθους εστίας

Ποιες οι διαφορές της PET από τη CT ή τη MRI;
Η αξονική τομογραφία (CT) και η μαγνητική τομογραφία 
(MRI) είναι ανατομικές απεικονιστικές μέθοδοι. Αυτός 
σημαίνει ότι «βλέπουν» το μέγεθος και το σχήμα των 
οργάνων και των δομών στο σώμα. Η PET, μέθοδος της 
πυρηνικής ιατρικής, απεικονίζει μεταβολικές αλλαγές 
σε κυτταρικό επίπεδο και «βλέπει» πώς λειτουργούν τα 
όργανα και οι ιστοί. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί συχνά 
προηγούνται οι λειτουργικές αλλαγές και η PET μπορεί 
να τις ανιχνεύσει πρωιμότερα.

Υπάρχει κάποιος κίνδυνος;
Τα ραδιοφάρμακα που χορηγούνται στην ΡΕΤ, όπως και 
σε όλες τις μεθόδους της πυρηνικής ιατρικής, θεωρού-
νται ασφαλή, γιατί η χορηγούμενη δόση είναι χαμηλή. 
Το ραδιοϊσότοπο έχει μικρό χρόνο ημιζωής και διασπά-
ται ταχέως, ώστε δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη ακτινοβολία 
έπειτα από λίγες ώρες. 
  Καλό θα ήταν η αποφυγή της εξέτασης σε περίπτωση 
εγκυμοσύνης. 
   Το ραδιοφάρμακο 18F-FDG αποτελεί ανάλογο της γλυ-
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κόζης και τα αναφερόμενα στη βιβλιογραφία περιστα-
τικά αλλεργίας είναι σπανιότατα.
  Ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία-ανεπάρκεια μπο-
ρούν να υποβληθούν στην PET/CT χωρίς καμιά νεφρι-
κή επιβάρυνση. 
  Δεν υπάρχει καμία επίδραση σε ασθενείς με θυρεοει-
δικές διαταραχές, γιατί τα ραδιοφάρμακα επισημαίνο-
νται με ραδιενεργό φθόριο και όχι με ιώδιο.

Σε τι υπερέχει το PET/CT της Βιοιατρικής;
Πλεονεκτήματα του Discovery IQ της GE Healthcare, 5 
δακτυλίων:
  Μεγαλύτερη ευαισθησία, έως 22 cps/kBq, με πολύ 
καλή ποιότητα εικόνας
  Καλύτερη απεικόνιση μικρών βλαβών, μείωση αμφί-
βολων ευρημάτων
  Δυνατότητα ανασύστασης εικόνων με το συμβατικό αλλά 
ταυτόχρονα και με τον νέο εξελιγμένο αλγόριθμο ανα-
σύστασης Q .Clear, για καλύτερη ανάδειξη της βλάβης 
  Μείωση χορηγούμενης δόσης - μείωση ακτινικής επι-
βάρυνσης
  Ταχεία απεικόνιση: Δυνατότητα μείωσης χρόνου απει-
κόνισης 
   Ολοκλήρωση της απεικόνισης από τη βάση του κρανί-
ου έως τη μεσότητα των μηρών σε 10 min
   Ολοκλήρωση ολόσωμης απεικόνισης από την κορυφή 
του κρανίου έως τα δάχτυλα των κάτω άκρων σε 14 min
Η δυνατότητα ταχείας σάρωσης που διαθέτει το 

μηχάνημα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη σε ηλικιωμένους, 
ασθενείς που πονούν, έχουν κλειστοφοβία ή σε επιβα-
ρυμένους ασθενείς που δεν μπορούν να παραμείνουν 
ακίνητοι για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η δυνατότητα χαμηλότερης χορηγούμενη δόσης ρα-
διοφαρμάκου είναι χρήσιμη για κάθε ασθενή, κυρίως 
για νέους ηλικιακά ασθενείς. B

Ενδείξεις PET/CT για  
τις οποίες δεν χρειάζεται 
έγκριση από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) 

Στην Ελλάδα το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει μια 
λίστα με ενδείξεις της PET/CT για τις οποίες η μέθο-
δος θεωρείται πρωτίστης σημασίας και καλύπτεται 
από τον ΕΟΠΥΥ.  Οι ενδείξεις αυτές είναι (όπως ανα-
γράφονται στην υπουργική απόφαση): 

1. ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
2. ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ  

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ: 
2α) Σταδιοποίηση κατά την αρχική διάγνωση 
2β) Σταδιοποίηση μετά από θεραπεία 

3. ΝΟΣΟΣ HODGKIN: Έλεγχος υπολειπόμενης νό-
σου μετά από θεραπεία

4. ΜΗ HODGKIN ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ στο διάχυτο εκ με-
γάλων Β κυττάρων: Έλεγχος υπολειπόμενης 
νόσου μετά από θεραπεία 

5. ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Σταδιοποίηση (για απομακρυσμέ-
νες μεταστάσεις) 

6. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: Υποτροπή (εφόσον 
το ολόσωμο σπινθηρογράφημα με I-131 είναι 
αρνητικό και η θυρεοσφαιρίνη αυξημένη)

7. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ - ΤΡΑΧΗΛΟΥ 
7α) Διάγνωση (αγνώστου πρωτοπαθούς) 
7β) Σταδιοποίηση 
7γ) Υποτροπή

8. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: Σταδιοποίηση  
(προ της χειρουργικής επέμβασης)

9. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ: Σταδιοποίηση 
(προ θεραπευτικής μεταστασεκτομής)

10. ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ:  
Διάγνωση

11. ΟΡΧΕΙΣ: Υποτροπή σεμινώματος
12. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

12α) Υποτροπή καρκίνου τραχήλου της μήτρας 
12β) Υποτροπή καρκίνου ωοθηκών

Για τις ανωτέρω ενδείξεις η εξέταση καλύπτεται από 
τον ΕΟΠΥΥ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15% 
επί της τιμής της εξέτασης (στα ιδιωτικά κέντρα). 
Ο ασθενής πρέπει να έχει από τον γιατρό του το 
ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για την εξέταση, ενώ 
απαιτείται και η υπογραφή του ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.
Για όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις, προκειμένου να κα-
λυφθεί η εξέταση PET/CT από το ασφαλιστικό ταμείο 
του ασθενούς, απαιτείται η έγκριση από την επιτροπή 
του ΚΕΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εξεταζόμενος κα-
λείται να πληρώσει το συνολικό ποσό της εξέτασης.



 Μεγαλύτερη ευαισθησία

  Καλύτερη απεικόνιση μικρών 
βλαβών και αμφίβολων ευρημάτων

  Δυνατότητα ανασύστασης με νέο 
εξελιγμένο αλγόριθμο Q .Clear

  Μείωση δόσης - μείωση ακτινικής 
επιβάρυνσης

 Μείωση χρόνου εξέτασης

  Δυνατότητα ταχείας σάρωσης   
(για ηλικιωμένους, ασθενείς  
με κλειστοφοβία ή πόνους)

PET/CT DISCOVERY IQ 



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αποτρύγωση & Στίλβωση
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 20€

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
Έμφραξη από σύνθετη Ρητίνη

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 30€

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΟΔΟΝΤΩΝ
στο Οδοντιατρείο

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180€

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 και 
τεχνογνωσία και εξειδικευμένους συνεργάτες, 
σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
στον χώρο της θεραπευτικής καθώς και  
στον τομέα της αισθητικής οδοντιατρικής.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μιχαλακοπουλου 6  
(Είσοδος από Θέτιδος 5) 
115 28 Αθήνα 
Τηλ: 210 7217517 
email: den_athens@bioiatriki.gr

BIO-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ
Λ. Βουλιαγμένης 578Α 
174 56 Αλιμος
Τηλ: 210 9918797 
email: den_alimos@bioiatriki.gr

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

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μητροπόλεως 83

ΝΕΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 www.bioiatriki.gr

Ότι  
χρειάζεστε 

για ένα υγιές 
και όμορφο 

χαμόγελο



Kακοσμία
Σύμφωνα με έρευνες, η κακο-

σμία στόματος απασχολεί 1 
στους 5 ανθρώπους. Φυσιο-

λογικά άσχημη αναπνοή έχουμε όταν 
ξυπνάμε το πρωί, όταν τρώμε κρεμ-
μύδι, σκόρδο ή μπαχαρικά και όταν 
καπνίζουμε.

Η κακοσμία όμως δεν είναι πάντα 
φυσιολογική. Η πιο συχνή αίτια κα-
κοσμίας είναι τα μικρόβια στο στόμα. 
Πρόκειται για μικρόβια που προκα-
λούν νόσους στα δόντια και στα ούλα 
(τερηδόνα, ουλίτιδα και περιοδοντί-
τιδα) και προέρχονται αποκλειστικά 
από πλημμελή στοματική υγιεινή.

Μία άλλη αιτία κακοσμίας είναι η 
ξηροστομία. Το σάλιο βοηθάει στον 
αυτοκαθαρισμό της στοματικής κοι-
λότητας, ξεπλένοντας τα μικρόβια και 
δυσκολεύοντάς τα να εγκατασταθούν 
κάπου και να πολλαπλασιαστούν. Ένα 
στόμα χωρίς επαρκή παραγωγή σιέ-

λου, λοιπόν, αποτελεί έδαφος για την 
αναπαραγωγή τους. Η ξηροστομία 
προκαλείται είτε από στοματική ανα-
πνοή είτε από λήψη φαρμάκων (κυ-
ρίως αντιυπερτασικά, αντιισταμινικά 
και διουρητικά φάρμακα) ή από γενι-
κά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης και το σύνδρομο sjogren.

Μια νοσολογική κατάσταση που 
συνοδεύεται από κακοσμία είναι και η 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 
Όταν τα υγρά από το στομάχι παλιν-
δρομούν προς τον οισοφάγο, η όξινη 
άσχημη μυρωδιά τους βγαίνει στον 
αέρα της αναπνοής. Η κατάσταση 
απαιτεί θεραπεία από ειδικό γαστρε-
ντερολόγο.

Άλλες καταστάσεις που μπορούν 
να προκαλέσουν κακοσμία στο στόμα 
είναι διάφορες παθολογικές κατα-
στάσεις του ανώτερου αναπνευστι-
κού (ρινοκολπίτιδες), βρογχικές και 
πνευμονικές κακοήθειες, διαβητική 
κετοξέωση, κίρρωση του ήπατος, 
φλεγμονές ή κακοήθειες του γαστρε-
ντερικού σωλήνα και των αναπνευ-
στικών οδών (αμυγδαλίτιδες ή χρό-
νιες βρογχίτιδες) και εκκολπώματα 

οισοφαγοφαρυγγικά.
Η κακοσμία του στόματος μπο-
ρεί να είναι μια φανταστική κα-
τάσταση ή να μεγαλοποιείται 
στη σκέψη μερικών ανθρώ-
πων που δεν έχουν ψυχική 
ισορροπία ή υγεία. Η κατά-
θλιψη, το σωματοποιημένο 
άγχος, το οργανικό εγκεφα-
λικό σύνδρομο, η επιληψία 
του κροταφικού λοβού και η 

σχιζοφρένεια έχουν συσχετι-

στεί με την ψυχογενή κακοσμία του 
στόματος.

Τι πρέπει να κάνετε για  
την αντιμετώπισή της:

 Πολύ καλή καθημερινή στοματική 
υγιεινή. Η χρήση οδοντόβουρτσας 
και οδοντικού νήματος κρίνονται 
απαραίτητα για την αφαίρεση των 
μικροβίων.

 Βουρτσίστε ΚΑΙ τη γλώσσα σας 
(υπάρχουν ειδικά βουρτσάκια καθα-
ρισμού).

 Αλλάξτε οποιοδήποτε κακότεχνο 
σφράγισμα ή γέφυρα που υπάρχει στο 
στόμα, καθώς η κακή εφαρμογή τους 
πάνω στα δόντια δημιουργεί συνθή-
κες για την ανάπτυξη των μικροβίων.

 Φροντίστε η διατροφή σας να πε-
ριέχει υδατάνθρακες από φρούτα και 
λαχανικά, καθώς η μεγάλη κατανά-
λωση πρωτεϊνών οδηγεί σε εμφάνιση 
κακοσμίας.

 Επισκεφθείτε τον οδοντίατρο για 
έλεγχο και καθαρισμό κάθε εξάμηνο.

 Διατηρήστε το στόμα σας ενυδατω-
μένο πίνοντας αρκετό νερό.

 Η κατανάλωση τσαγιού βοηθάει 
στον περιορισμό της κακοσμίας.

 Κόψτε ή ελαττώστε το κάπνισμα και 
το αλκοόλ.

Να θυμάστε πως αν διατηρείτε το 
στόμα σας καθαρό, διατρέφεστε σω-
στά και παρ’ όλα αυτά η κακοσμία 
επιμένει, θα πρέπει απαραίτητα να 
επισκεφτείτε τον οδοντίατρο, προ-
κειμένου να εξετάσει όλα τα παρα-
πάνω αίτια της κακοσμίας ή να ερευ-
νήσει το ενδεχόμενο να πάσχετε από 
κάποια σοβαρή ασθένεια. B 

στόματος

Γράφει η :

Τζάνου Αρετή
Χειρουργός  
Οδοντίατρος,  
DDS, Βιο- 
οδοντιατρείο 
Κηφισιάς

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Αποτρύγωση & Στίλβωση
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 20€

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ
Έμφραξη από σύνθετη Ρητίνη

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 30€

ΛΕΥΚΑΝΣΗ ΟΔΟΝΤΩΝ
στο Οδοντιατρείο

ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180€

ΠΡΟΛΗΨΗ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ  
ΟΔΗΓΙΕΣ  
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ  

πρόληψη

Γράφει ο:
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για τον καρκίνο 
του μαστού

Αριστοτέλης Χ. Μιχαλόπουλος
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης Μαστού,
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Aμπελοκήπων



ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο προληπτικός μαστογραφικός έλεγχος πρέπει να αρ-
χίζει σε ηλικία 40 ετών και να γίνεται κάθε χρόνο μέχρι 
τα 70. Από τα 70 και άνω συνεχίζεται ο έλεγχος κάθε 2 
χρόνια.

Σε ηλικία 35-37 ετών μπορεί να γίνει μια πρώτη μαστο-
γραφία (αναφοράς), κατά προτίμηση ψηφιακή, λόγω μι-
κρότερης ακτινοβολίας και καλύτερης απόδοσης στους 
πυκνούς νεανικούς μαστούς.

Οι γυναίκες από την ηλικία των30 ετών είναι χρήσιμο να 
μελετώνται με υπερήχους ειδικά πριν από την εγκυμοσύνη 
ή την τοποθέτηση προθεμάτων σιλικόνης.

ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Η ψηφιακή μαστογραφία είναι η εξέταση εκλογής για τον 
προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού.  

Έχει λιγότερη ακτινοβολία κατά 30%-40% της συμβατι-
κής. Ανιχνεύει μικρότερες βλάβες καθώς και μικρότερες 
ασβεστώσεις, που συνοδεύουν πρώιμο καρκίνο του μα-
στού. 

Ορισμένοι μαστογράφοι χρησιμοποιούν κασέτες φω-
σφόρου (ψηφιοποιητές) και έμμεσα δημιουργούν με 
ψηφιοποίηση εικόνες που υπολείπονται στην ανίχνευση 
βλαβών και δεν καταγράφουν ικανοποιητικά τις μικρο-
ασβεστώσεις, χρησιμοποιώντας, επίσης, περισσότερη 
ακτινοβολία.

Η πλέον τελευταία εξέλιξη της μαστογραφίας, η Τομοσύνθε-
ση, είναι η πλέον ακριβής, διότι σαρώνοντας τους μαστούς με 
τομές ½ - 1 χιλιοστού επιτρέπει την ανίχνευση μικρών ύποπτων 
βλαβών που συχνά κρύβονται σε πυκνές περιοχες μαστού.  

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Οι υπέρηχοι υψηλής ευκρίνειας χρησιμοποιούνται συ-
μπληρωματικά, συχνά για να διευκρινίσουν ύποπτα 
μαστογραφικά ευρήματα, όταν το κρίνει απαραίτητο ο 
απεικονιστής μαστού. Χρησιμοποιούνται, επίσης, συμπλη-
ρωματικά σε υψηλού κινδύνου γυναίκες και με πυκνούς 
μαστούς μαστογραφικά κατηγορίας ACR C και D.

Χρησιμοποιούνται επίσης εναλλακτικά της μαστογραφί-
ας σε νέες γυναίκες μικρότερες από 40 ετών.

Ελαστογραφία είναι μια καινούργια τεχνική στους υπε-
ρήχους που επιτρέπει να ξεχωρίζει ένα καλόηθες ογκίδιο 
από τις ύποπτες για κακοήθεια βλάβες, μετρώντας την 
ελαστικότητά της ποιοτικά αλλά και ποσοτικά σήμερα με 
την τελευταία εξέλιξη, την ελαστογραφία εγκάρσιου κύ-
ματος.

Οι καρκίνοι εμφανίζουν αυξημένη σκληρότητα και τα-
χύτητα κύματος.

Με την ελαστογραφία μπορούν να μειωθούν μη απαραί-

τητες βιοψίες σε καλοήθεις βλάβες, που μπορούν απλώς 
να παρακολουθηθούν.

3D/4D – Τρισδιάστατο υπερηχογράφημα μαστών. Είναι 
μια καινούργια τεχνική στους υπερήχους που ξεχωρίζει 
και απεικονίζει σε τρεις διαστάσεις βλάβες του μαστού, 
μετρώντας έτσι και ποσοτικά τον όγκο της βλάβης.

Με την τεχνική αυτή μπορεί να γίνει καλύτερη επανε-
κτίμηση - follow up, διαστάσεων βλαβών, π.χ. έπειτα από 
χημειοθεραπείες.

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
Χρησιμοποιείται συμπληρωματικά για να διευκρινιστούν 
ύποπτα μαστογραφικά ή υπερηχογραφικά ευρήματα.

Σε περίπτωση επιβεβαιωμένης ύποπτης βλάβης γίνεται 
για διερεύνηση πολυεστιακής και πολυκεντρικής νόσου.

Χρησιμοποιούνται μαγνητικοί μαστογράφοι -κυρίως 3 
Tesla και άνω- και η εξέταση γίνεται μετά χορήγησης σκι-
αγραφικού ενδοφλεβίως.

ΒΙΟΨΙΑ ΜΑΣΤΟΥ
Γίνεται σε κάθε ύποπτη βλάβη που είναι ή δεν είναι ψηλα-
φητή. Ανιχνεύονται συνήθως σε προληπτικό μαστογραφι-
κό έλεγχο αλλά και σε υπερηχογραφικό.

Η βιοψία τους γίνεται είτε υπό υπερηχογραφική καθο-
δήγηση, όταν είναι υπερηχοτομογραφικά ορατή (Core 
Biopsy και σπανιότερα με FNA), είτε χειρουργικά, με εντο-
πισμό με συρμάτινο οδηγό, ή με διαδερμική βιοψία με 
mammotome και καθοδήγηση από μαστογράφο ή υπε-
ρηχογράφο.

Αψηλάφητες βλάβες που είναι ορατές μόνο σε μα-
γνητικούς μαστογράφους εντοπίζονται μόνο σε αυτούς 
(υπάρχει εξέλιξη στον τομέα με την τεχνική fusion, όπου 
συνδυάζονται απεικονιστικές τεχνικές και εντοπίζεται η 
βλάβη ώστε να ληφθεί δείγμα ιστού).

Τη διασφάλιση των εξετάσεων την εξασφαλίζουν: 
1) Ο απεικονιστής μαστού, ο οποίος διαβάζει τις μαστο-

γραφίες, πρέπει να είναι έμπειρος (να γνωματεύει τουλά-
χιστον 4.000 μαστογραφίες ετησίως).

2) Το διπλό διάβασμα από έναν δεύτερο ακτινολόγο 
σε προληπτικούς μαστογραφικούς ελέγχους. Επίσης, η 
χρησιμοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής ανίχνευσης 
CAD αυξάνει το ποσοστό ανίχνευσης πρώιμου μάλιστα 
καρκίνου κατά 20%.

3) Η χρησιμοποίηση μαστογράφου με Τομοσύνθεση 
αυξάνει την ευαισθησία της μαστογραφίας, ειδικά σε δύ-
σκολους και πυκνούς μαστούς.

4) Τα σύγχρονα εργαστήρια με συστήματα μαστογρα-
φίας και υπερήχων που έχουν πιστοποιηθεί. B
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Ελαστογραφία ήπατος

Η Βιοιατρική, τοποθετώντας 
πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο 
και έχοντας ως βασική προ-

τεραιότητα την παροχή υπηρεσιών 
υγείας υψηλού επιπέδου, εφαρ-
μόζει τη μέθοδο της Shear Wave 
ελαστογραφίας στη μελέτη νόσων 
του ήπατος. Για τον σκοπό αυτό 
έχει εξοπλισθεί σε επιλεγμένα υπο-
καταστήματά της με υπερηχογρά-
φους General Electric E9 και Philips 
Epic, με λογισμικό Shear Wave 
Elastography τελευταίας γενιάς. Η 
χρήση των υπερηχογράφων αυτών 
από ειδικούς ιατρούς με μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση στο συ-
γκεκριμένο αντικείμενο εγγυώνται 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
στη μελέτη της ηπατικής βλάβης. 

Η ελαστογραφία Shear Wave εί-
ναι μέθοδος αναίμακτη, ανώδυνη, 
και φθηνή. Δεν υπάρχουν επιπλοκές 
και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε 
εξωτερικό ιατρείο.

Χρόνια Ηπατική Νόσος: Τι είναι και 
ποιοι οι κίνδυνοι 
Το ήπαρ είναι το μεγαλύτερο όργα-
νο στον ανθρώπινο οργανισμό. Εί-
ναι υπεύθυνο για την επεξεργασία 
των περισσότερων ουσιών που κυ-

κλοφορούν στο αίμα και την εν συ-
νεχεία αποβολή όλων εκείνων των 
άχρηστων και επιβλαβών παραγό-
ντων που προκύπτουν. Πάρα πολλές 
καταστάσεις μπορεί να προκαλέ-
σουν ερεθισμό των κυττάρων του 
ήπατος και φλεγμονή τους. Όταν η 
φλεγμονή παραμείνει για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, τότε μιλάμε για 
Χρόνια Ηπατική Νόσο, στην οποία 
το ηπατικό παρέγχυμα αργά αλλά 
σταθερά καταστρέφεται, αντικαθί-
σταται από ουλές (ίνωση), γίνεται 
σκληρό και οδηγείται στην κίρρω-
ση, που είναι το τελικό στάδιο της 
καταστροφής του. Στο σημείο αυτό 
το ήπαρ δεν μπορεί πλέον να αντα-
ποκριθεί στη λειτουργία του (ηπα-
τική ανεπάρκεια), ενώ ταυτόχρονα 
αποτελεί κατάλληλο έδαφος για 
ανάπτυξη ηπατοκυτταρικού καρκι-
νώματος. Η εξέταση εκλογής στη δι-
άγνωση και σταδιοποίηση της ηπα-
τικής νόσου είναι η βιοψία ήπατος, 
που όμως είναι αιματηρή μέθοδος, 
απαιτεί νοσηλεία και δεν μπορεί να 
γίνεται επανειλημμένα. 

Η ελαστογραφία ήπατος με Shear 
Wave τεχνική μπορεί όχι μόνο να 
διαγνώσει την ηπατική ίνωση - κίρ-
ρωση, αλλά έχει τη δυνατότητα νε 

μετρήσει ποσοτικά τη βαρύτητα 
της ίνωσης. Τα αποτελέσματά της 
σχετίζονται με αυτά της ηπατικής 
βιοψίας.

Ποιες αιτίες προκαλούν Χρόνια 
Ηπατική Νόσο
Οι κυριότερες αιτίες της Χρόνιας 
Ηπατικής Νόσου είναι:
 Κατανάλωση αλκοόλ (αλκοολική 

ηπατίτιδα). 
 Χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες. Οι 

συχνότερες είναι η Ηπατίτιδα B 
(HBV) και η Ηπατίτιδα C (HCV). Ο 
μεγαλύτερος αριθμός των ατόμων 
που έχουν προσβληθεί δεν γνωρί-
ζει ότι μεταφέρει τον ιό (φορείς) και 
μπορεί να τον μεταδώσει με διάφο-
ρους τρόπους (σεξουαλική επαφή, 
επαφή του ατόμου με μολυσμένο 
αίμα ή παράγωγα αίματος κ.λπ.). 
 Μη αλκοολική λιπώδης νόσος του 

ήπατος (NAFLD) - μεταβολικό σύν-
δρομο. Στην κατάσταση αυτή, συσ-
σωρεύεται λίπος στο ήπαρ, το οποίο 
οδηγεί σταδιακά σε φλεγμονή και 
χρόνια ηπατική νόσο. Είναι μια κα-
τάσταση με ανησυχητικά αυξανόμε-
νη συχνότητα εμφάνισης στη χώρα 
μας λόγω του σύγχρονου τρόπου 
ζωής (παχυσαρκία, σακχαρώδης 

Εμμανουήλ Πετρόπουλος, MD
Ακτινολόγος. Υπεύθυνος U/S  
και Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων
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διαβήτης, υπέρταση), προσβάλλει 
δε ακόμα και παιδιά. 

Σημασία του ελέγχου της Χρόνιας 
Ηπατικής Νόσου 
Καθεμία από τις κύριες αιτίες της 
Χρόνιας Ηπατικής Νόσου είναι επι-
δεκτική σε θεραπεία όταν η διάγνω-
ση γίνει σε σχετικά αρχικά στάδια. Η 
σημασία του προληπτικού ελέγχου 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία από το 
γεγονός ότι πολλές από τις αιτίες 
που προκαλούν ηπατική νόσο εγκα-
θίστανται και εξελίσσονται αργά και 
«αθόρυβα», χωρίς ο προσβληθείς 
να γνωρίζει τίποτα. Όταν έπειτα 
από χρόνια εμφανιστούν τα πρώτα 
συμπτώματα, η βλάβη στο ήπαρ μπο-
ρεί να είναι πλέον μη αναστρέψιμη. 

Τρόποι αντιμετώπισης
Οι τρόποι αντιμετώπισης στα αρχι-
κά στάδια συνίστανται στην απομά-
κρυνση του παράγοντα που προκαλεί 
τη νόσο (διακοπή αλκοόλ, προσαρ-
μογή σε πιο υγιείς τρόπους ζωής με 
ελάττωση του σωματικού βάρους) ή 
σε περίπτωση ιογενούς προσβολής 
στη χορήγηση ειδικών θεραπευτικών 
σχημάτων. Το αποτέλεσμα της αντι-
μετώπισης στα αρχικά στάδια είναι η 
διακοπή της εξέλιξης της νόσου και 
σε άλλες περιπτώσεις, η αποκατά-
σταση της βλάβης και η επαναφορά 
του ήπατος στη φυσιολογική δομή 
και λειτουργία του. 

Ο ρόλος της ελαστογραφίας 
Shear Wave στο στάδιο της παρα-
κολούθησης - θεραπείας είναι ση-
μαντικότατος. Χάρη στη δυνατότητά 
της να μετρά ποσοτικά τη σκληρό-
τητα του ήπατος όχι μόνο θέτει τη 
διάγνωση της ίνωσης - κίρρωσης, 
αλλά πληροφορεί τον θεράποντα 
γιατρό για την ανάγκη έναρξης ή όχι 
θεραπείας. Συμβάλλει, επίσης, ση-
μαντικά στην παρακολούθηση των 
υπό θεραπεία ασθενών, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί με διαδοχικές 
μετρήσεις η ανταπόκριση ή όχι στη 
χορηγούμενη θεραπεία. B 

ΠΡΟΛΗΨΗ

General 
Electric E9 

Philips  
Epic
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Η συνεχής εξέλιξη 
των αθλητικών επι-
δόσεων -η ενασχόλη-
ση μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού με την αθλητι-
κή δραστηριότητα με ή χωρίς 
γνώση βασικών κανόνων προ-
στασίας του σώματος- καθιστά 
τους τραυματισμούς αναπόσπαστο 
στοιχείο που θα κληθεί να αντιμετωπί-
σει σε κάποια χρονική στιγμή της ζωής 
του ο καθένας μας. Ένας τραυματισμός 
μπορεί να συμβεί σε μια στιγμή ή να οφείλε-
ται σε επαναλαμβανόμενη καταπόνηση με την 
πάροδο του χρόνου. Ένας παλιός τραυματισμός 
μπορεί να ξαναεμφανιστεί και δεν μπορεί να αγνο-
ηθεί. Όταν ανησυχείτε ότι η αθλητική καριέρα σας ή η 
απλή χαρά που παίρνετε από τις καθημερινές δραστη-
ριότητες θα μπορούσε να τελειώσει, θέλετε την καλύτερη 
διαθέσιμη και πιο προηγμένη φροντίδα. Επειδή αναγνωρί-
ζουμε την ανησυχία σας και θέλουμε να βοηθήσουμε στη 
σωστή αντιμετώπιση του προβλήματός σας, προχωρήσα-
με στη δημιουργία ενός Αθλητιατρικού Κέντρου στο πλαί-
σιο λειτουργίας της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης, με κύριο 
στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση και την αποκατάσταση 
τραυματισμών. Ο πυρήνας του συγκεκριμένου αθλητικού 
κέντρου απαρτίζεται από τρεις έμπειρους ορθοπαιδικούς 
(Μανώλογλου, Ράλλης, Χρηστίδης), με μακρόχρονη πορεία 
στον αθλητικό χώρο και εξειδίκευση στην αντιμετώπιση 
των διάφορων αθλητικών κακώσεων. Οι ορθοπαιδικοί μας 
χρησιμοποιούν ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες (αρθρο-
σκόπηση) -όποτε είναι δυνατόν- για να περιορίσουν τον 
πόνο και να επιταχύνουν την ανάρρωση. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση το ιατρείο μας συνεργάζεται με πλειάδα άλλων 
ειδικών (ιατροί άλλων ειδικοτήτων, φυσικοθεραπευτές, 
διατροφολόγοι) για να εξασφαλίσει ότι η ανησυχία σας 
έχει σωστά αξιολογηθεί και ότι σας παρέχονται όλες οι δυ-
νατές θεραπευτικές επιλογές. Πέρα από την αμιγή αντιμε-
τώπιση των τραυματισμών, στο ιατρείο μας είναι δυνατή η 
αξιολόγηση των αθλητών, ιδιαίτερα των μικρών σε ηλικία, 
και η δημιουργία μιας ιατρικής αθλητικής ταυτότητας, στην 

οποία θα κατα-
γράφονται αδυ-
ναμίες των αθλητών 
και θα καθοδηγούνται 
για τον τρόπο βελτίωσής 
τους, με κύριο στόχο την 
αποφυγή τραυματισμών και 
τη βελτίωση των αθλητικών τους 
επιδόσεων.  Μοναδικό μας μέλη-
μα, η έγκυρη διάγνωση και η άμεση 
αντιμετώπιση των τραυματισμών, με 
στόχο τη σωστή και όσο το δυνατόν πιο 
άμεση επανένταξη των αθλητών στο άθλη-
μά τους και στην καθημερινότητά τους.

Μερικές από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται περιλαμβάνουν:

1. Αντιμετώπιση αθλητικών 
κακώσεων

2. Αρθροπλαστική ισχίου και 
αναθεώρηση αυτού

3. Κακώσεις ποδοκνημικής
4. Χειρουργική άνω άκρου
5. Αντιμετώπιση παθήσεων 

της σπονδυλικής στήλης
6. Αντιμετώπιση τραυμάτων

Αθλητιατρικό  
Κέντρο 
Βιοκλινικής 
Θεσσαλονίκης
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Σ το πλαίσιο της λειτουργίας του 
Αθλητιατρικού Κέντρου στη 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ Θεσσαλονίκης 

λειτουργεί το εξειδικευμένο ιατρείο 
αθλητικής κήλης.  Η αθλητική κήλη 
είναι ίσως η λιγότερο κατανοητή από 
όλους τους τραυματισμούς που αφο-
ρούν τους αθλητές σε επαγγελματι-
κό καθώς και σε συλλογικό επίπεδο. 

Η αθλητική κήλη είναι μια ρήξη 
στους πλάγιους κοιλιακούς μυς. Σε 
αντίθεση με την κλασική βουβω-
νοκήλη, η αθλητική κήλη δεν δημι-
ουργεί κενό στο κοιλιακό τοίχωμα 
και έτσι ως αποτέλεσμα δεν υπάρ-
χει ορατή «διόγκωση» κάτω από το 
δέρμα. Αυτό σημαίνει ότι η διάγνωση 
της αθλητικής κήλης είναι δύσκολη 
και απαιτούνται ειδικές γνώσεις και 
εμπειρία.

Ο αθλητής εμφανίζεται με επίμονο 
άλγος στη βουβωνική χώρα, το οποίο 
εμφανίζεται μόνο κατά την έντονη 
προσπάθεια της άθλησης, κατά την 
οποία αυξάνει η ενδοκοιλιακή πίεση 
(άλμα, sprint, δυνατό σουτ).

Σε οξείς τραυματισμούς, ο πόνος 
μπορεί είναι δυνατός και διαξιφιστι-
κός και ο αθλητής τον περιγράφει 
χαρακτηριστικά σαν σκίσιμο. 

Σε χρόνιες περιπτώσεις, ο πόνος 
περιγράφεται σαν πόνος έπειτα από 
κόπωση ή πόνος προσπάθειας, με 
αντανάκλαση στους προσαγωγούς 
μυς ή ακόμη και στους όρχεις.

Η διάγνωση είναι δύσκολη και 
απαιτεί ειδικές γνώσεις και εμπειρία. 
Στη βουβωνική χώρα οι ενοχλήσεις 
μπορεί να προέρχονται από διάφο-
ρες παθολογίες, από διαφορετικά 
σημεία του σώματος (άρθρωση του 
ισχίου, οσφυϊκή χώρα, ηβική σύμφυ-
ση, ουροδόχο κύστη, έντερο κ.λπ.). 
Επιπλέον, πρόκειται για μια σύνθετη 
ανατομική περιοχή, στην οποία βρί-
σκονται πολλές ομάδες μυών, που 
καθιστά  ακόμα πιο δύσκολη και τη 
διάγνωση, αλλά και τη θεραπεία. 

Για τη διάγνωση απαιτείται ειδική 
κλινική εξέταση από ειδικό εξειδι-
κευμένο ιατρό και μια σειρά εξε-
τάσεων για να αποκλειστούν άλλες 

παθολογίες. Η κατάλληλη παρακλι-
νική εξέταση για τη διάγνωση της 
αθλητικής κήλης είναι ο διαγνωστι-
κός υπέρηχος.

Η αντιμετώπιση της πάθησης, εφό-
σον αποτύχει μια πρώτη περίοδος 
συντηρητικής αντιμετώπισης 3-4 
εβδομάδων με ανάπαυση και ειδικό 
ασκησιολόγιο, είναι χειρουργική.

Κατά τη χειρουργική επέμβαση γί-
νεται αποκατάσταση της βλάβης με 
πλαστική των μυών της βουβωνικής 
χώρας, με χρήση ειδικού γι’ αυτή την 
περίπτωση απορροφήσιμου πλέγ-
ματος ή ακόμα και χωρίς τη χρήση 
πλέγματος.

Η επανένταξη του αθλητή σε πλή-
ρεις αγωνιστικές δραστηριότητες 
είναι 2-3 εβδομάδες.

Το εξειδικευμένο ιατρείο λει-
τουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη και 
οι υπεύθυνοι ιατροί είναι ο κ. Κού-
στας Παύλος και ο κ. Ράλλης Ιωάν-
νης, με μεγάλη εμπειρία στη διά-
γνωση και την αποκατάσταση της 
αθλητικής κήλης. B

αθλητικής 
Διάγνωση και  
αποκατάσταση

κήλης

Ράλλης Ιωάννης
Αθλητίατρος  
και μέχρι πρόσφατα Ιατρός του ΠΑΟΚ.
Ενταγμένος Ιατρός στο Αθλητιατρικό 
Κέντρο της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Γράφει ο:
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πυρηνικήΘεραπευτική 

ιατρική

Το Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής 
είναι ένα ξεχωριστό τμήμα 
Ιατρικής λόγω του γεγονότος 

ότι πηγή ραδιενέργειας καθίσταται 
ο άνθρωπος μετά τη χορήγηση ρα-
διοφαρμάκου είτε ενδοφλεβίως είτε 
διά στόματος για διαγνωστικούς ή 
θεραπευτικούς σκοπούς. Το Θερα-
πευτικό Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής 
της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ Πειραιά είναι ένα 
σύγχρονο τμήμα με σχεδιασμό που 
ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυ-
πα και λειτουργεί ανελλιπώς από 
την έναρξη λειτουργίας της κλινικής 
(2001). Κύρια απασχόληση του εξει-
δικευμένου προσωπικού του τμήμα-
τος είναι η μετεγχειρητική αντιμετώ-

πιση του καρκίνου του θυρεοειδούς.
Η χωροταξική κατανομή (δύο θά-

λαμοι θεραπείας - τέσσερεις κλί-
νες) και ο εξοπλισμός του τμήματος 
(απεικονιστικό σύστημα γ-camera 
της SOPHA, καθώς και μετρητικό 
σύστημα δοκιμασίας καθήλωσης 
του 131Ι -thyroid uptake system - της 
CAPINTEC) έχει τη δυνατότητα να 
παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσί-
ες σε ασθενείς που θα υποβληθούν 
σε αγωγή θεραπευτικού ραδιενεργού 
ιωδίου για την αντιμετώπιση του καρ-
κίνου του θυρεοειδούς ή της υπερλει-
τουργίας του θυρεοειδούς. 

Παράλληλα, το τμήμα μπορεί να 
παρέχει νοσηλεία και θεραπευτική 
αγωγή για την παρηγορητική αντι-
μετώπιση του πόνου σε ασθενείς με 
οστικές μεταστάσεις καρκίνου του 
προστάτη, του μαστού ή των πνευμό-
νων, με εξειδικευμένα ραδιοφάρμα-
κα, επισημασμένα με ισότοπα στρο-
ντίου (Sr-89) ή σαμαρίου (Sm-153).

Αν και ο καρκίνος του θυρεοειδούς 
ευθύνεται για λιγότερο από 1% τόσο 
του συνόλου των καρκίνων όσο και 
της θνησιμότητας λόγω καρκίνου, 
αποτελώντας την πλέον ιάσιμη μορ-
φή της νόσου, εμφανίζεται κατά 
μέσο όρο στην ηλικία των 45 ετών. 
Η μέση παγκόσμια ετήσια συχνότητα 
εμφάνισης ανά 100.000 άτομα πλη-

θυσμού είναι 1,9 για τους άντρες και 
2,9 για τις γυναίκες. Το δεκαετές πο-
σοστό επιβίωσης εξαρτάται από το 
στάδιο διάγνωσης και τον ιστολο-
γικό τύπο της νόσου και κυμαίνεται 
από 85% έως 93%.

Από τον Δεκέμβριο του 1946 και το 
πρώτο δημοσιευμένο άρθρο (JAMA - 
S. SEIDLIN et al.) για τις ικανότητες του 
ραδιενεργού ιωδίου στη θεραπεία 
του καρκίνου του θυρεοειδούς το 131Ι 
εξακολουθεί και σήμερα να είναι το 
πιο χρήσιμο και φθηνό εργαλείο στην 
παρακολούθηση και τη θεραπεία αυ-
τής της νόσου. Ως εκ τούτου, η ιωδι-
οθεραπεία δεν αντιπροσωπεύει μια 
καινούργια θεραπευτική προσέγγι-
ση των παθήσεων του θυρεοειδούς, 
αλλά για λόγους ακτινοπροστασίας 
εξακολουθεί να μην καταλαμβάνει 
τη θέση που της αξίζει.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι με μικρές 
δόσεις μπορούμε να ελέγχουμε ικα-
νοποιητικά τον υπερθυρεοειδισμό σε 
μερικές εβδομάδες, με σχετικά μεγα-
λύτερες δόσεις συρρικνώνεται μια 
σημαντική βρογχοκήλη, η οποία δεν 
είναι δυνατόν να χειρουργηθεί, ενώ 
με μεγάλες και ατομικευμένες δόσεις 
ελέγχουμε μακροχρόνια τον καρκίνο 
του θυρεοειδούς και κυρίως τις μετα-
στάσεις αυτού. 

  Η πρωτεύουσα θέση του ραδιε-

Γράφουν οι:

Λουκία 
Ορος 
Πυρηνικός 
Ιατρός

Γεώργιος 
Θηβαίος
Ακτινοφυσικός
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νεργού ιωδίου στη διάγνωση και τη 
θεραπεία παθήσεων του θυρεοει-
δούς συνίσταται στη μοναδική ικα-
νότητά του να προσλαμβάνεται, να 
οργανοποιείται και να αποθηκεύεται 
στο θυρεοειδικό κύτταρο (μεταβολι-
κή θεραπεία, εσωτερική επιλεκτική 
ακτινοθεραπεία, αναίμακτη θυρεο-
ειδεκτομή). 

 Η θεραπευτική δράση του 131Ι προ-
έρχεται από τη β-διάσπασή του, κατά 
την οποία εκπέμπεται επίσης και γ-α-
κτινοβολία, η οποία χρησιμοποιείται 
για διαγνωστικούς λόγους. 

 Βασική προϋπόθεση ιωδιοθερα-
πείας είναι η ικανοποιητική πρόσλη-
ψη του ιωδίου 131Ι από τον θυρεοει-
δικό ιστό.

 Η ιοντίζουσα ακτινοβολία προ-
καλεί σημαντική (δοσοεξαρτώμενη) 
βλάβη στο DNA των κυττάρων, στη 
συνέχεια τη δυσλειτουργία τους και 
τελικά τον θάνατο των κυττάρων. 

 Παρά τη γενική καλή συμπεριφορά 
του καρκίνου του θυρεοειδούς αδέ-
νος (καλώς διαφοροποιημένου προ-
ερχόμενος από τα επιθηλιακά θυλακι-
ώδη κύτταρα - θηλώδους /papillary 
PTC + θυλακιώδους/follicular FTC τύ-
που) και την ύπαρξη ακόμα μερικών 
αντιφατικών απόψεων παρακολου-
θήσεως και αντιμετωπίσεως αυτών 
των περιστατικών, οι περισσότεροι 

συγγραφείς που ασχολούνται με το 
θέμα είναι της απόψεως 

  εξαιρέσεως του πρωταρχικού 
όγκου (ολική -σχεδόν ολική θυρεο-
ειδεκτομή) 
  λεμφαδενικού καθαρισμού τραχή-
λου σε δεδομένη περίπτωση 
  χορηγήσεως ραδιενεργού ιωδίου 
131Ι (ablative dose)
  διαβίωσης θεραπείας καταστολής 
με θυρεοειδικές ορμόνες (THST). 
Η ως άνω μεθοδολογία θα προ-

σφέρει στον ασθενή μακροχρόνιες 
περιόδους ελεύθερης νόσου και φυ-
σιολογικής ζωής. 

 Η χορήγηση του ραδιενεργού ιω-
δίου για την καυτηρίαση (εκρίζωση - 
ablation) των υπολειμμάτων λειτουρ-
γικού θυρεοειδικού ιστού στην κοίτη 
του αδένος μετά την ολική - σχεδόν 
ολική θυρεοειδεκτομή είναι μια πρα-
κτική ευρείας αποδοχής, η οποία έχει 
τα εξής οφέλη: 

Μειώνει το ρίσκο τοπικών υπο-
τροπών,  αυξάνει κατά κόρον την 
ευαισθησία των μελλοντικών σπιν-
θηρογραφημάτων ολοκλήρου του 
σώματος αυτών των ασθενών, καθι-
στά τη θυρεοσφαιρίνη αίματος (Tg) 
έναν πολύ ευαίσθητο καρκινικό δεί-
κτη -tumor marker- στη μακροχρόνια 
παρακολούθηση αυτών των περιστα-
τικών. Η προετοιμασία ασθενών για 

τη χορήγηση θεραπείας γίνεται είτε 
κλασικά με τη διακοπή της λήψης θυ-
ροξίνης είτε με τη βοήθεια ανασυν-
δυασμένης ανθρώπινης θυρεοειδο-
τρόπου ορμόνης (rhTSH - Thyrogen) 
σε δύο συνεχόμενες ενδομυϊκές ενέ-
σεις, με σημαντική βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής κατά τη διάρκεια αυτής 
της διαδικασίας.

 Η ραδιοιωδιοθεραπεία επιβάλλε-
ται, επίσης, στις περιπτώσεις επίμο-
νης υπερλειτουργίας του αδένα που 
δεν επιδέχονται τη χειρουργική ή τη 
φαρμακευτική αγωγή. Εξακολουθεί 
να βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπε-
δο κόστους σε σύγκριση με τις άλ-
λες θεραπείες και στις ΗΠΑ είναι η 
πρώτη  θεραπευτική αντιμετώπιση 
αυτών των περιστατικών, ενώ στην 
Ευρώπη και προπαντός την Ελλάδα, 
για λόγους που σχετίζονται με την 
ακτινοβολία, είναι όπλο τελευταίας 
επιλογής. 

 Στη δεκαπεντάχρονη λειτουργία 
του τμήματος φιλοξενήσαμε πε-
ρίπου 2.550 περιστατικά, από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, 120 από 
τα οποία έχουν πάρει 2 ή 3 ή και 4 
φορές θεραπευτικές δόσεις ιωδίου, 
ενώ οι περισσότεροι ασθενείς εξα-
κολουθούν να κάνουν τους επανα-
ληπτικούς ετήσιους ελέγχους στην 
κλινική μας.  B 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Η μέση παγκόσμια ετήσια 
συχνότητα εμφάνισης ανά 
100.000 άτομα πληθυσμού 
είναι 1,9 για τους άντρες  
και 2,9 για τις γυναίκες

Το δεκαετές ποσοστό επιβίωσης εξαρτάται  
από το στάδιο διάγνωσης και τον ιστολογικό τύπο  

της νόσου και κυμαίνεται από 85% έως 93%
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Πώς παρουσιάζεται;
Τα συμπτώματα που μπορεί να εμ-
φανίσει κάποιο άτομο με κολπική 
μαρμαρυγή είναι:
  Αίσθημα ακανόνιστων και άρρυθ-
μων καρδιακών παλμών, ταχυπαλ-
μία και αίσθημα φτερουγίσματος 
στον θώρακα.
 Θωρακική δυσφορία.
 Κόπωση, δύσπνοια, αδυναμία.
  Ζάλη, σκοτοδίνη ή τάση λιποθυμίας. 

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή; 
Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια αρ-
ρυθμία των κόλπων της καρδιάς, 
που τους κάνει να πάλλονται άναρ-
χα και ακανόνιστα. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να μεταφέρονται στις 
κοιλίες πολλαπλά και άρρυθμα ερε-
θίσματα, γεγονός που προκαλεί αυ-
ξημένους και άρρυθμους καρδια-
κούς παλμούς (πλήρης αρρυθμία).

Γιατί είναι σημαντική  
η αντιμετώπιση  
της κολπικής μαρμαρυγής;
Λόγω του αποδιοργανωμένου ρυθ-
μού στους κόλπους, το αίμα δεν προ-
ωθείται επαρκώς και λιμνάζει μέσα 
σ’ αυτούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
τη δημιουργία θρόμβων, που μπορεί 
να αποσπασθούν και με την κυκλο-
φορία του αίματος να εμφράξουν 
κάποια αρτηρία -και συνήθως κάποια 
εγκεφαλική αρτηρία-, προκαλώντας 
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(ΑΕΕ). Οι ασθενείς με κολπική μαρμα-
ρυγή εμφανίζουν 5 φορές μεγαλύτε-
ρο κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ. 

Επίσης, η κολπική μαρμαρυγή 
προκαλεί κόπωση του καρδιακού 
μυός και καρδιακή ανεπάρκεια, κα-
τάσταση κατά την οποία η καρδιά 
δεν μπορεί να προωθήσει επαρκή 
ποσότητα αίματος στα υπόλοιπα 
όργανα. 

Ευτυχώς, οι κίνδυνοι αυτοί μπο-
ρούν να μειωθούν σημαντικά εάν 
οι ασθενείς παρακολουθούνται και 
αντιμετωπίζονται σωστά. Με την 
εξειδικευμένη παρακολούθηση από 
τους ειδικούς γιατρούς μπορεί να 
ακολουθηθεί η καταλληλότερη θε-
ραπευτική αγωγή, που θα έχει σκοπό 
τόσο την ελάφρυνση των συμπτωμά-
των του ασθενούς όσο και τη μείωση 
των επικείμενων κινδύνων. 

φάκελοs υγεία

Κολπική μαρμαρυγή

Γράφει ο:

Παναγιώτης  
Ιωαννίδης
Καρδιολόγος, 
Διευθυντής 
Τμήματος 
Αρρυθμιών & 
Επεμβατικής, 
Ηλεκτροφυσιολογίας 

Αθηνών

Σήμερα μπορούμε  
να την αντιμετωπίζουμε  
πιο αποτελεσματικά!



Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017 47

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
κολπικής μαρμαρυγής;
Ανάλογα με τον τρόπο που εμφανί-
ζεται η κολπική μαρμαρυγή διακρί-
νεται σε 3 τύπους:

Παροξυσμική κολπική μαρμαρυ-
γή: Η κολπική μαρμαρυγή εμφανί-
ζεται υπό μορφή επεισοδίων που 
παρουσιάζονται περιστασιακά και 
σταματούν από μόνα τους, χωρίς 
κάποια θεραπευτική παρέμβαση. 
Τα επεισόδια αυτά μπορεί να κρα-
τήσουν από μερικά δευτερόλεπτα, 
λεπτά, ώρες ή μερικές ημέρες έως 
ότου η καρδιά επανέλθει στον φυσι-
ολογικό της ρυθμό. 

Επίμονη κολπική μαρμαρυγή: 
Στον τύπο αυτό η αρρυθμία δεν 
παρέρχεται αυτόματα. Για να τερ-
ματισθεί χορηγούνται φάρμακα ή 
γίνεται ηλεκτρική ανάταξη (καρδιο-
μετατροπή) για την επαναφορά του 
φυσιολογικού ρυθμού. 

Χρόνια κολπική μαρμαρυγή: 
Εδώ η διάρκεια της αρρυθμίας εί-
ναι μεγαλύτερη από 1 έτος και έχει 
εγκαταλειφθεί ή έχει αποτύχει κάθε 
προσπάθεια αποκατάστασης του 
φυσιολογικού ρυθμού και λαμβά-
νονται απλώς μέτρα για την, κατά 
το δυνατόν, ομαλοποίηση της καρ-
διακής συχνότητας. 

Είναι χαρακτηριστικό πως αρκε-
τές φορές η κολπική μαρμαρυγή 
ξεκινά να εμφανίζεται ως παροξυ-
σμική και αργότερα, με την πάροδο 
του χρόνου, μεταπίπτει σε επίμονη ή 
και σε χρόνια.

Ποιες είναι οι θεραπευτικές 
επιλογές στην κολπική μαρμαρυγή;
Η θεραπευτική αντιμετώπιση της 
κολπικής μαρμαρυγής πρέπει να 
έχει 2 σημαντικούς στόχους:

Α) Την πρόληψη του σχηματισμού 
θρόμβων και της εμφάνισης ΑΕΕ.

Β) Τον έλεγχο των συμπτωμάτων 
που προέρχονται από την ίδια την 
αρρυθμία και που μπορεί να γίνει 
είτε με την προσπάθεια διατήρη-
σης του φυσιολογικού ρυθμού είτε, 

Άλλα άτομα δεν έχουν συμπτώματα 
και ανακαλύπτουν ότι έχουν κολπική 
μαρμαρυγή όταν επισκέπτονται τον 
γιατρό τους. Ακόμα όμως και χωρίς 
συμπτώματα, η κολπική μαρμαρυγή 
είναι μια σοβαρή ιατρική κατάσταση 
που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές. 

Ποια είναι η αιτία της κολπικής 
μαρμαρυγής;
Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να 

εμφανιστεί σε κατά τα άλλα υγιή 
άτομα χωρίς την παρουσία κάποιας 
άλλης καρδιακής πάθησης. 

Άλλες φορές η κολπική μαρμα-
ρυγή μπορεί να συνοδεύει άλλες 
καρδιακές παθήσεις, όπως, για 
παράδειγμα, η βαλβιδική νόσος, 
η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, 
ή να εμφανίζεται σε ασθενείς που 
ανέπτυξαν καρδιακή ανεπάρκεια 
από άλλη αιτία. 
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όταν η αρρυθμία παραμένει, με την 
προσπάθεια ρύθμισης της καρδια-
κής συχνότητας σε κατά το δυνατόν 
φυσιολογικά επίπεδα. 

Οι ακόλουθες θεραπευτικές επι-
λογές μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν κατά περίπτωση μόνες ή σε 
συνδυασμό: 

Φαρμακευτική θεραπεία 
Η θεραπεία με φάρμακα περιλαμ-
βάνει: 

 Αντιπηκτικά φάρμακα που εμπο-
δίζουν τον σχηματισμό θρόμβων 
και την εμφάνιση θρομβοεμβολι-
κών επεισοδίων. Τα φάρμακα αυτά 
είναι πολύ σημαντικά, διότι, εκτός 
των άλλων, έχει φανεί πως παρα-
τείνουν την επιβίωση. Τα τελευταία 
χρόνια έχουν εισέλθει στη θερα-
πευτική τα νεότερα αντιπηκτικά 
φάρμακα, που σε αντίθεση με τα 
παλαιότερα φάρμακα (ανταγωνι-
στές της βιταμίνης Κ) έχουν σταθε-
ρή αντιπηκτική δράση και γι’ αυτό 
δεν απαιτείται η συχνή αιματολογι-
κή εξέταση του ΙΝR για τη ρύθμιση 
της θεραπευτικής δόσεως. Σε κάθε 
περίπτωση, η επιλογή της χορη-
γήσεως αντιπηκτικής αγωγής και 
του είδους αυτής γίνεται ανάλογα 
με τους παράγοντες κινδύνου για 
θρομβοεμβολικά επεισόδια του 
κάθε ασθενούς. Για τον υπολογισμό 
αυτού του κινδύνου χρησιμοποιεί-
ται το λεγόμενο «CHA2DS2-VASc» 
σκορ, που λαμβάνει υπόψη τα χα-
ρακτηριστικά και τις συνυπάρχου-
σες παθήσεις του κάθε ασθενούς, 
όπως το φύλο, η ηλικία, η ύπαρξη 
καρδιακής ανεπάρκειας, υπέρτα-
σης, σακχαρώδους διαβήτη, αγ-
γειακής νόσου και προηγούμενου 
θρομβοεμβολικού επεισοδίου.

 Φάρμακα για τη διατήρηση του 
φυσιολογικού ρυθμού (προπαφε-
νόνη, φλεκαϊνίδη, σοταλόλη, αμι-

Η βαθμονόμηση υπολογισμού του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο 
σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με βάση το CHA2DS2-VASc score 

Κατάσταση Βαθμοί

C (Congestive heart failure) Καρδιακή ανεπάρκεια 1

H (Hypertension) Υπέρταση, δηλ. ΑΠ: 140/90 mmHg 
(ή θεραπευόμενη με φάρμακα υπέρταση)

1

A2 (Age) Ηλικία≥75 years 2

D (Diabetes) Σακχαρώδης διαβήτης 1

S2 (Stroke) προηγούμενο εγκεφαλικό επεισόδιο 
(μόνιμο ή παροδικό) ή θρομβοεμβολή

2

V (Vascular disease) Αγγειακή νόσος (πχ περιφερική 
αρτηριοπάθεια, έμφραγμα μυοκαρδίου παθήσεις 
αορτής)

1

A (Age) Ηλικία 65 έως 74 1

Sc (Sex category) Γυναικείο φύλο 1

Αν το score στον ασθενή με κολπική μαρμαρυγή υπολογίζεται 2 ή πα-
ραπάνω, ο κίνδυνος είναι σημαντικός και θα πρέπει οπωσδήποτε να 
λαμβάνονται αντιπηκτικά. Αν το score είναι 1, ο κίνδυνος χαρακτηρίζε-
ται μέτριος και τότε μπορεί επίσης να δοθούν αντιπηκτικά. Τέλος, αν το 
score είναι 0, ο κίνδυνος είναι πρακτικά πολύ μικρός και δεν χρειάζεται 
να δοθεί αντιπηκτική θεραπεία. Εάν ο μοναδικός παράγοντας κινδύνου 
είναι το γυναικείο φύλο, τότε το score του κινδύνου θεωρείται 0. 

CHA2DS2-VASc 
score

Ετήσιος 
κίνδυνος

0 0%

1 1,3%

2 2,2%

3 3,2%

4 4,0%

5 6,7%

6 9,8%

7 9,6%

8 6,7%

9 15,2%

Ο ετήσιος κίνδυνος για θρομ-
βοεμβολικό επεισόδιο σε 
ασθενείς με κολπική μαρμα-
ρυγή, αν δεν λαμβάνουν αντι-
πηκτικά φάρμακα, ανάλογα με 
το CHA2DS2-VASc score. Με 
την λήψη αντιπηκτικών φαρ-
μάκων ο κίνδυνος μειώνεται 
εντυπωσιακά. 
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ωδαρόνη), που στόχο έχουν τη μη 
υποτροπή της αρρυθμίας.

 Φάρμακα για τον έλεγχο της 
καρδιακής συχνότητας (β-αποκλει-
στές, ανταγωνιστές των δίαυλων 
ασβεστίου, δακτυλίτιδα), που στόχο 
έχουν, καθόσον η αρρυθμία παρα-
μένει, την επιβράδυνση της καρδια-
κής συχνότητας σε κατά το δυνατόν 
φυσιολογικά επίπεδα. 

Καρδιομετατροπή
Η καρδιομετατροπή (ή ανάταξη) είναι 
μια διαδικασία κατά την οποία μέσω 
ενός εξωτερικού απινιδωτή χορηγεί-
ται μια ηλεκτρική εκκένωση (ηλεκτρο-
σόκ) στον θώρακα που σταματά την 
αρρυθμία και αποκαθιστά τον φυσιο-
λογικό ρυθμό. Ακούγεται τρομακτικό, 
αλλά στην πραγματικότητα είναι μια 

ανώδυνη διαδικασία διάρκειας μερι-
κών λεπτών. Χορηγείται ενδοφλέβια 
μικρή ποσότητα κατασταλτικού φαρ-
μάκου, που προκαλεί νάρκωση λίγων 
λεπτών, κατά τη διάρκεια της οποίας 
επιχειρείται διαμέσου των δύο ηλε-
κτροδίων του απινιδωτή η ηλεκτρική 
εκκένωση που αποκαθιστά τον φυσι-
ολογικό ρυθμό. Η καρδιομετατροπή 
στις περισσότερες περιπτώσεις πετυ-
χαίνει τον τερματισμό της αρρυθμίας, 
αλλά δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει 
τη μη υποτροπή της. Αυτό μπορεί να 
γίνει με τη φαρμακευτική αγωγή για 
τη διατήρηση του φυσιολογικού ρυθ-
μού ή αποτελεσματικότερα, όπως θα 
δούμε παρακάτω, με θεραπεία με κα-
τάλυση με καθετήρα. 

Κατάλυση με καθετήρα  
(catheter ablation) 
Η κατάλυση με καθετήρα είναι μια 
ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα 
φάρμακα αποτυγχάνουν να ελέγ-
ξουν τον καρδιακό ρυθμό. Η κατάλυ-
ση με καθετήρα πραγματοποιείται 
σε ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο 
στο νοσοκομείο από καρδιολόγους 

εξειδικευμένους στην επεμβατική 
αντιμετώπιση των διαταραχών του 
καρδιακού ρυθμού, σε συνεργασία 
με τεχνικούς και εξειδικευμένους 
νοσηλευτές. Στόχος της θεραπείας 
είναι η αποκατάσταση και η παρα-
μονή του φυσιολογικού ρυθμού, η 
μείωση των υποτροπών της κολπι-
κής μαρμαρυγής και ο έλεγχος των 
συμπτωμάτων του ασθενούς. 

Η κατ’ εξοχήν υπεύθυνη για την 
κολπική μαρμαρυγή καρδιακή κοι-
λότητα είναι ο αριστερός κόλπος. 
Σ’ αυτόν εκβάλλουν οι πνευμονικές 
φλέβες που μεταφέρουν το οξυγο-
νωμένο αίμα από τους πνεύμονες. 
Οι πνευμονικές φλέβες φαίνεται πως 
παίζουν σημαντικό ρόλο στην κολπι-
κή μαρμαρυγή, καθώς εκεί εδράζο-
νται οι αρρυθμιογόνες εστίες που 
προκαλούν κολπική μαρμαρυγή. 

Προετοιμασία του ασθενούς  
για την επέμβαση 
Συνήθως ο ασθενής διακόπτει, εάν 
λαμβάνει, αντιπηκτικά φάρμακα για 
1 ή 2 ημέρες, ακλουθώντας στο δι-
άστημα αυτό αγωγή με υποδόριες 
ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μορια-
κού βάρους, σύμφωνα με τις οδηγί-
ες του γιατρού του. Πρέπει, επίσης, 
πριν από την επέμβαση να υποβλη-
θεί σε διοισοφάγειο υπερηχογρά-
φημα για να αποκλειστεί η ύπαρξη 
θρόμβου στον αριστερό κόλπο. 

Η διαδικασία της κατάλυσης  
με καθετήρα 
Συνηθέστερα η επέμβαση γίνεται 
χωρίς γενική αναισθησία, μόνο με 
τοπική αναισθησία στα σημεία των 
παρακεντήσεων και ήπια κατασταλ-
τικά και αναλγητικά. 

Αρχικά γίνεται η εισαγωγή στην 
καρδιά μέσα από το φλεβικό σύστη-
μα (μηριαία φλέβα) των διαγνωστι-
κών καθετήρων, δηλαδή μικροσκο-

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Η καρδιομετατροπή 
(ή ανάταξη) είναι 
μια διαδικασία κατά 
την οποία μέσω ενός 
εξωτερικού απινιδωτή 
χορηγείται μια ηλεκτρική 
εκκένωση (ηλεκτροσόκ) 
στον θώρακα. Ακούγεται 
τρομακτικό, αλλά στην 
πραγματικότητα είναι 
μια ανώδυνη διαδικασία 
διάρκειας μερικών 
λεπτών
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πικών εύκαμπτων καλωδίων, που 
συνδεόμενα με ειδικό καταγραφικό 
σύστημα μπορούν να καταγράφουν 
την ηλεκτρική δραστηριότητα από 
το εσωτερικό της καρδιάς. Τοπο-
θετούνται ένας καθετήρας στον 
στεφανιαίο κόλπο, μια καρδιακή 
φλέβα, που περιβάλει τον αριστερό 
κόλπο, και ένας άλλος στο δεμάτιο 
του His, το σημείο διόδου των ηλε-
κτρικών ερεθισμάτων από τους κόλ-
πους στις κοιλίες της καρδιάς. 

Εν συνεχεία, από τη δεξιά μηρι-
αία φλέβα γίνεται η εισαγωγή ενός 
μακρού θηκαριού με βελόνα, που 
διαμέσου του φλεβικού συστήμα-
τος καταλήγει στον δεξιό κόλπο της 
καρδιάς. Με αυτό το σύστημα γίνε-
ται η παρακέντηση του ωοειδούς 
τρήματος, μιας λεπτής μεμβράνης 
ανάμεσα στον δεξιό και τον αρι-
στερό κόλπο, για να εξασφαλιστεί 
η πρόσβαση στον αριστερό κόλπο, 
που -όπως είπαμε- είναι η κοιλότητα 
ενδιαφέροντος. Αμέσως μετά προ-
ωθούνται στον αριστερό κόλπο ο 
καθετήρας τύπου Lasso, ένας κυκλι-
κός καθετήρας που εφαρμόζει στο 
στόμιο καθεμίας από τις 4 πνευμο-
νικές φλέβες, προκειμένου να κατα-
γράφει την ηλεκτρική της δραστηρι-
ότητα, και ο καθετήρας κατάλυσης, 
που παράγει ενέργεια υψίσυχνου 
ρεύματος και κατ’ αυτόν τον τρόπο 
μπορεί διά της παραγόμενης θερμό-
τητας να καταστρέφει μικρή περιο-
χή ιστού. Με αυτούς τους καθετήρες 
και με τη χρήση ενός τρισδιάστατου 
συστήματος χαρτογράφησης μπο-
ρούμε να κατασκευάσουμε το τρισ-
διάστατο μοντέλο του αριστερού 
κόλπου που μας προσφέρει τρισ-
διάστατη απεικόνιση πραγματικού 
χρόνου, έτσι ώστε ανά πάσα στιγμή 
να βλέπουμε στην οθόνη την ακρι-
βή θέση των καθετήρων μας. Με 
τον καθετήρα κατάλυσης γίνονται 

κυκλοτερείς βλάβες γύρω από τα 
στόμια των 4 πνευμονικών φλεβών, 
με στόχο την πλήρη ηλεκτρική τους 
απομόνωση. 

Η διαδικασία αυτή φαίνεται πως 
είναι αρκετή για τις περιπτώσεις 
της παροξυσμικής κολπικής μαρμα-
ρυγής. Για περιπτώσεις όμως επίμο-
νης κολπικής μαρμαρυγής πιθανόν 
απαιτείται περισσότερη χαρτογρά-
φηση της ηλεκτρικής δραστηριότη-
τας και επιπλέον θεραπεία σε άλλες 
θέσεις του αριστερού ή και του δε-
ξιού κόλπου.

Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί η κατάλυση με κρυο-ενέρ-
γεια. Στην περίπτωση αυτή, μετά την 
παρακέντηση του ωοειδούς τρήμα-
τος, ο ειδικός καθετήρας-μπαλόνι 
εισάγεται στον αριστερό κόλπο, 
εκπτύσσεται και εν συνεχεία, αφού 
εμφράξει το στόμιο καθεμίας πνευ-
μονικής φλέβας, ψύχεται σε πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η ηλεκτρική 
απομόνωση με ξεχωριστή εφαρμο-
γή σε καθεμία από τις πνευμονικές 
φλέβες. Η θεραπεία με κρυο-ενέρ-
γεια προσφέρει συντομότερο χρό-
νο επέμβασης, όμως υστερεί στη 
δυνατότητα χαρτογράφησης πιο 
σύμπλοκων αρρυθμιών, που μερι-
κές φορές συνυπάρχουν ή εμφα-
νίζονται κατά τη διάρκεια της κα-
τάλυσης κολπικής μαρμαρυγής. Σε 
κάθε περίπτωση, την απόφαση για 
το ποια μέθοδος θα χρησιμοποιη-
θεί πρέπει να τη λαμβάνει ο γιατρός 
που θα διενεργήσει την επέμβαση, 
κρίνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του κάθε ασθενούς. 

Μετά την επέμβαση 
Αμέσως μετά την επέμβαση χορη-
γούνται τα από του στόματος αντι-
πηκτικά φάρμακα. Ο ασθενής μπο-
ρεί να κινητοποιηθεί λίγες ώρες 

μετά το τέλος της επέμβασης και την 
επόμενη ημέρα εξέρχεται από το νο-
σοκομείο. Φυσιολογικά μπορεί να 
επιστέψει στην εργασία του εντός 
2-3 ημερών, αν και συνιστάται απο-
φυγή της πολύ έντονης σωματικής 
προσπάθειας για 3-4 εβδομάδες. 

Στον ασθενή μπορεί να χορηγη-
θεί για ένα διάστημα 2-3 μηνών 
αντιαρρυθμική φαρμακευτική 
αγωγή, με σκοπό να προληφθούν 
ενδεχόμενα αρρυθμικά επεισόδια 
που μπορεί να συμβούν το πρώτο 
διάστημα μετά την κατάλυση. Ο 
ασθενής επανεκτιμάται σε τακτά 
διαστήματα με ηλεκτροκαρδιογρά-
φημα και Holter ρυθμού.

Ποιο είναι το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα από την κατάλυση; 
Το αναμενόμενο αποτέλεσμα εξαρ-
τάται από το είδος της κολπικής 
μαρμαρυγής. Στην παροξυσμική 
κολπική μαρμαρυγή τα ποσοστά 
διατήρησης του φυσιολογικού ρυθ-
μού κυμαίνονται στο 70%-85% και 
είναι ανώτερα από τα αντίστοιχα 
της επίμονης κολπικής μαρμαρυγής, 
που ανάλογα με τη χρονική διάρκεια 
της αρρυθμίας μπορεί να κυμαίνο-
νται από 50% έως 75%. 

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 
να απαιτηθεί και δεύτερη επέμβα-
ση κατάλυσης και αυτό συνήθως 
συμβαίνει σε περιπτώσεις μακράς 
διαρκείας επίμονης κολπικής μαρ-
μαρυγής. Ωστόσο, αυτό που πρέπει 
να τονίσουμε είναι πως η θεραπεία 
με κατάλυση έχει αποδειχθεί πως 
είναι κατά πολύ αποτελεσματικό-
τερη από τη φαρμακευτική αγωγή 
στην αποκατάσταση του φυσιολογι-
κού ρυθμού και στην απαλλαγή από 
τα ενοχλητικά συμπτώματα που 
οφείλονται στην αρρυθμία. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να επιλέγεται 
σε έντονα συμπτωματικούς ασθε-

Οι επεμβάσεις Κατάλυσης Κολπικής Μαρμαρυγής  
στη Βιοκλινική Αθηνών διενεργούνται από μια ομάδα έμπειρων 
καρδιολόγων - ηλεκτροφυσιολόγων, με τη βοήθεια ενός άριστα 
εκπαιδευμένου νοσηλευτικού και τεχνικού προσωπικού

υγε
ία

υγε
ία
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νείς, στους οποίους έχει αποτύχει η 
φαρμακευτική αγωγή στον έλεγχο 
του ρυθμού και των συμπτωμάτων. 

Υπάρχουν κίνδυνοι  
από την επέμβαση; 
Γενικά, η κατάλυση της κολπικής 
μαρμαρυγής είναι μια ασφαλής 
επέμβαση. Όπως όμως συμβαίνει 
με οποιαδήποτε επεμβατική πράξη, 
έτσι και στην κατάλυση της κολπικής 
μαρμαρυγής, υπάρχει μικρός κίνδυ-
νος επιπλοκών. Αυτές μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν αιμορραγία στη θέση 
εισαγωγής των καθετήρων, καρδια-
κό επιπωματισμό, στένωση πνευμο-
νικών φλεβών, εμβολικό επεισόδιο, 
κολπο-οισοφαγικό συρίγγιο. 

Πάντως, πρέπει να γνωρίζουμε 
πως η πιθανότητα σοβαρής επιπλο-
κής είναι εξαιρετικά μικρή, ειδικά 
σε κέντρα με εμπειρία στη διενέρ-
γεια τέτοιων επεμβάσεων. Σήμερα 
μάλιστα, έπειτα από δέκα και πλέον 
χρόνια εμπειρίας, έχουμε εμπεδώσει 

μεθόδους και πρακτικές ώστε να 
αποφεύγουμε όλες τις επικείμε-
νες επιπλοκές. 

Επεμβάσεις Κατάλυσης  
Κολπικής Μαρμαρυγής  
στη Βιοκλινική Αθηνών
Το Τμήμα Αρρυθμιών & Επεμβατικής 
Ηλεκτροφυσιολογίας της Βιοκλινι-
κής Αθηνών κατατάσσεται, βάσει 
των εθνικών σειρών καταγραφής, σε 
κορυφαία θέση στα ηλεκτροφυσιο-
λογικά εργαστήρια της χώρας.  Είναι 
πλήρως εξοπλισμένο για τη διεξοδι-
κή διερεύνηση και αντιμετώπιση των 
ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες, 
διαθέτοντας τον πιο σύγχρονο εξο-
πλισμό διάγνωσης και θεραπείας.

Ειδικότερα για τις επεμβάσεις κα-
τάλυσης κολπικής μαρμαρυγής το 
Τμήμα μας διαθέτει τα πλέον εξε-
λιγμένα συστήματα τρισδιάστατης 
καρδιακής χαρτογράφησης και κα-
ταγραφής της καρδιακής ηλεκτρι-
κής δραστηριότητας, που μπορούν 

να προσφέρουν αξιοπιστία και ακρί-
βεια στην επεμβατική διαδικασία. 
Για τη θεραπεία μπορεί να επιλέγε-
ται η αρμόζουσα μέθοδος [ενέργεια 
(RF) υψίσυχνου ρεύματος ή κρυο-ε-
νέργεια] ανάλογα με τις ενδείξεις 
και τα χαρακτηριστικά του κάθε 
ασθενούς ξεχωριστά. Οι επεμβά-
σεις διενεργούνται από μια ομάδα 
έμπειρων καρδιολόγων - ηλεκτρο-
φυσιολόγων, με τη βοήθεια ενός 
άριστα εκπαιδευμένου νοσηλευτι-
κού και τεχνικού προσωπικού. B

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Οι Γιατροί του τμήματος 
Αρρυθμιών & Επεμβατικής 

Ηλεκτροφυσιολογίας

Παναγιώτης Ιωαννίδης
Καρδιολόγος, Διευθυντής Τμήματος 

Αρρυθμιών & Επεμβατικής, 
Ηλεκτροφυσιολογίας

Χαράλαμπος Βασιλόπουλος 
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος

Ευαγγελία Χριστοφοράτου 
Καρδιολόγος, Επιστημονικά 
Υπεύθυνη Βηματοδότησης



Ο υρολιθίαση είναι η ύπαρξη 
λίθου ή λίθων μέσα στην 
αποχετευτική μοίρα του 

ουροποιητικού συστήματος (πυε-
λοκαλυκικό σύστημα του νεφρού, 
ουρητήρας, ουροδόχος κύστη, 
ουρήθρα). Αποτελεί την τρίτη σε 

συχνότητα πάθηση του ου-
ροποιητικού μετά τις 

ουρολοιμώξεις και τις 
παθήσεις του προ-
στάτη. Εμφανίζε-
ται σε άτομα κάθε 
ηλικίας και φύλου, 
σε κάθε φυλή και 

χώρα και είναι γνω-
στή από τους αρχαί-

ους χρόνους.

Συμπτώματα
Το συνηθέστερο σύ-
μπτωμα είναι ο κολικός, 
ο οποίος είναι ένας έντο-
νος πόνος στην περιοχή 

του νεφρού, που μπορεί να αντα-
νακλά στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα 
και στα έξω γεννητικά όργανα. Ο 
πόνος συνήθως εμφανίζεται ξαφ-
νικά, χαρακτηρίζεται από υφέσεις 
και εξάρσεις και δεν ανακουφίζεται 

με την αλλαγή θέσης του ασθενούς.
Άλλα συμπτώματα που μπορεί να 

εμφανισθούν είναι:
 Ναυτία, έμετος
 Αιματουρία
 Συχνουρία - δυσουρία
 Πυρετό με ρίγος, αν συνυπάρχει 

ουρολοίμωξη
Αρκετοί ασθενείς δεν έχουν κανέ-

να απολύτως σύμπτωμα και ο λίθος 
βρίσκεται σε τυχαίο απεικονιστικό 
έλεγχο (υπερηχογράφημα, αξονική 
τομογραφία).

Διάγνωση
Η βασική αξιολόγηση συμπεριλαμ-
βάνει λεπτομερές ιατρικό ιστορικό 
και κλινική εξέταση, συμπληρώνεται 
από απεικονιστικό και εργαστηρια-
κό έλεγχο. 

Οι συνήθεις απεικονιστικές εξετά-
σεις για τη διάγνωση της ουρολιθί-
ασης είναι:

  Υπερηχογράφημα 
νεφρών  
- κύστεως

Αποτελεί την 
πρωταρχική δια-
γνωστική εξέταση, 

φάκελοs υγεία

Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς
Χειρουργός Ουρολόγος  
- Ανδρολόγος, Επιστ.  
Υπεύθυνος Ουρολογικού  
Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών

Γράφει ο:

Σύγχρονη, ελάχιστα  
επεμβατική αντιμετώπιση

Λιθίαση ουροποιητικού 
συστήματος

  Η εμφάνιση της 
λιθίασης εξαρτάται 
από γεωγραφικούς, 
κλιματικούς, 
διαιτητικούς και 
γενετικούς παράγοντες

 Το 12%-13%  
του δυτικού πληθυσμού 
θα ταλαιπωρηθεί 
τουλάχιστον 1 φορά 
κατά τη διάρκεια  
της ζωής του.

  Άνδρες - γυναίκες 
2,5:1
 Μεγαλύτερη 

 η πιθανότητα λιθίασης  
σε ηλικίες μεταξύ  
30 και 50 ετών

 Οι λίθοι 
κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα με την αιτία 

και τη σύστασή 
τους.

Στατιστικά  
στοιχεία της νόσου 
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Αθηνών



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

γιατί είναι εύκολη, ασφαλής (χωρίς 
έκθεση σε ακτινοβολία) και με χα-
μηλό κόστος. Παρέχει πληροφορί-
ες για την παθολογία του νεφρού 
(πιθανή απόφραξη) και μπορεί να 
αναγνωρίσει την παρουσία λίθων. 
Δεν απεικονίζει όμως τους μικρούς 
λίθους του νεφρού και τους λίθους 
του ουρητήρα.
 

  Αξονική τομογραφία
Αποτελεί την πιο αξιόπιστη μέθο-
δο απεικόνισης (gold standard) και 
υπερτερεί έναντι όλων των άλλων. 
Με την αξονική τομογραφία μπο-
ρούμε να απεικονίσουμε το 100% 
των λίθων. Αναδει-
κνύονται το ακρι-
βές μέγεθος, η 
ακριβής θέση 
στο ουροποιη-
τικό σύστημα, 
η πυκνότητα 
και η εσωτερι-
κή αρχιτεκτονική 
του λίθου, η απόστα-
ση από το δέρμα και οι ανατομικές 
σχέσεις με τα γειτονικά όργανα. 
Παρατηρήσεις ιδιαίτερης σημασί-
ας για την επιλογή της σωστής θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης.

  Ακτινογραφία ΝΟΚ (νεφρών - 
ουρητήρων - κύστεως) 

Η ακτινογραφία ΝΟΚ είναι μια απλή 
και γρήγορη μέθοδος απεικόνισης. 
Παρουσιάζει όμως το μειονέκτημα 
ότι ένα ποσοστό 20%-30% των λί-
θων δεν απεικονίζονται καθόλου, 
καθώς και ότι η ποιότητα απεικό-
νισης επηρεάζεται από το εντερικό 
περιεχόμενο.

 Ενδοφλέβια πυελογραφία 
Αποτελεί παλιότερη μέθοδο απει-
κόνισης του ουροποιητικού και δεν 
χρησιμοποιείται συχνά.

Ο έλεγχος συμπληρώνεται με εξε-
τάσεις αίματος και ούρων.

    Γενική αίματος, CRP
     Βιοχημικός έλεγχος (κρεατινίνη, 

ουρικό οξύ, ασβέστιο, νάτριο, 
κάλιο)

    Γενική ανάλυση ούρων, καλλιέρ-
γεια ούρων.

Το ιστορικό και η κλινική εξέτα-
ση θέτουν την υποψία λιθίασης 
στον ουρολόγο και οι διαγνωστι-
κές εξετάσεις έχουν ως στόχο την 
επιβεβαίωση της διάγνωσης, τον 
έλεγχο της λειτουργικότητας του 
ουροποιητικού συστήματος και τον 
σχεδιασμό της καταλληλότερης θε-

ραπείας για τον ασθενή.

Θεραπεία
Μέχρι πριν από 30-35 χρόνια 
η αντιμετώπιση της λιθίασης 
παρέμενε δύσκολη, ιδιαίτε-

ρα τραυματική, επικίνδυνη 
και συχνά με σοβαρές επιπλο-

κές. Σήμερα, χάρη στην εξέλιξη της 
τεχνολογίας, αντιμετωπίζεται απο-
τελεσματικά με 3 ελάχιστα επεμβα-
τικές μεθόδους: 
1.  Εξωσωματική λιθοτριψία 
2. Ουρητηρο-νεφρολιθοτριψία 

άκαμπτη ή εύκαμπτη 
3. Διαδερμική νεφρολιθοτριψία

Η μέθοδος που επιλέγεται για 
κάθε περίπτωση είναι ανάλογη με 
τη θέση του λίθου, το μέγεθός του 
και τον βαθμό του προβλήματος 
που προκαλεί στο ουροποιητικό 
σύστημα ή σε ολόκληρο τον οργα-
νισμό (λοίμωξη, πόνος, απόφραξη, 
νεφρική ανεπάρκεια κ.ά.).

1. Εξωσωματική λιθοτριψία
Η εξωσωματική λιθοτριψία (ESWL, 
extracorporeal shock wave lithotripsy) 
εμφανίστηκε το 1980 και έφερε αλη-
θινή επανάσταση στην αντιμετώπι-
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ση της λιθίασης. Πραγματοποιείται 
μέσω μηχανήματος παραγωγής 
κρουστικών κυμάτων (σύντομοι 
παλμοί από ηχητικά κύματα υψηλής 
ενέργειας), που διαβιβάζονται στον 
λίθο διαμέσου του δέρματος. Ο λί-
θος απορροφά την ενέργεια του 
κρουστικού κύματος και αυτό τον 
σπάει σε μικρότερα κομμάτια. Τα 
λιθιασικά συγκρίματα στη συνέχεια 
αποβάλλονται με τα ούρα.

Με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζο-
νται οι περισσότερες πέτρες του νε-
φρού και του ουρητήρα. Η επιτυχία 
της όμως εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως τα χαρακτηρι-
στικά του λίθου και η φυσική κατά-
σταση του ασθενούς.

2. Ουρητηρο-νεφρολιθοτριψία
Αποτελεί μια ενδοουρολογική επέμ-
βαση για την αντιμετώπιση λίθων 
του νεφρού ή του ουρητήρα. Πραγ-
ματοποιείται συχνά, με υψηλά πο-
σοστά επιτυχίας και χαμηλό κίνδυνο 
επιπλοκών. 

Διεκπεραιώνεται με τη χρήση 
ενός λεπτού χειρουργικού εργαλεί-
ου, του ουρητηροσκοπίου, το οποίο 
προωθείται υπό άμεση όραση δια-
μέσου της ουρήθρας και της κύστης 
στον ουρητήρα ή στον νεφρό. Μέσα 
από το όργανο αυτό εισάγονται ει-
δικά εργαλεία που θρυμματίζουν 
τον λίθο (λιθοτρίπτες), αλλά και 
ειδικές λαβίδες που τον συλλαμβά-
νουν και τον αφαιρούν.

Ποσοστό επιτυχίας: 95%-98%
Ποσοστό επιπλοκών: 1%
Προβλεπόμενος χρόνος 
νοσηλείας: 5-24 ώρες

3. Διαδερμική νεφρολιθοτριψία
Αποτελεί μια ενδοουρολογική 
επέμβαση για την αντιμετώπι-
ση μεγάλων λίθων των νεφρών 
(λίθοι μεγαλύτεροι από 2,5 cm, 
κοραλλιογενείς λίθοι και σκλη-
ροί λίθοι που είναι ανθεκτικοί 
στην εξωσωματική λιθοτριψία). 
Με τη χρήση ειδικών διαστολέων 
δημιουργείται ένα λεπτό τούνελ 
από το δέρμα της οσφυϊκής χώρας 
έως το εσωτερικό του νεφρού, δι-
αμέσου του οποίου αφαιρούνται οι 
λίθοι, αφού πρώτα θρυμματιστούν 
με laser ή άλλες πηγές ενέργειας.

Ποσοστό επιτυχίας: 95%-98%
Ποσοστό επιπλοκών: 1%
Προβλεπόμενος χρόνος 
νοσηλείας: 48-72 ώρες

Η αντιμετώπιση της λιθίασης 
του ουροποιητικού συστήματος 
αντιπροσωπεύει ένα ταχέως 
εξελισσόμενο και συναρπαστικό 
πεδίο της ουρολογίας, που 
απαιτεί τη σωστή γνώση 
και τον χειρισμό των νέων 
εξειδικευμένων τεχνολογιών. B

υγε
ία

«...και να μην χειρουργήσω πάσχοντες από λίθους,  
αλλά να αφήσω αυτή την πράξη στους ειδικούς...»

(Από τον όρκο του Ιπποκράτη) 
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φάκελοs υγεία

Σύγχρονες  
τεχνικές στην

αγγειοχειρουργική

Γράφει o:

Ιωάννης Κωτσικόρης,  
MD, Ph.D, M.Sc.
Αγγειοχειρουργός

Ο ι κιρσοί αποτελούν μία από 
τις πιο συνηθισμένες παθή-
σεις του ενήλικου πληθυ-

σμού. Είναι αποτέλεσμα της χρόνιας 
φλεβικής ανεπάρκειας και συγκεκρι-
μένα της βαλβιδικής ανεπάρκειας του 
επιπολής φλεβικού δικτύου (μείζονος 
και ελάσσονος σαφηνούς φλέβας). Η 
σαφηνεκτομή μέχρι και το 1990 απο-
τελούσε τον μοναδικό τρόπο αντιμε-
τώπισης της χρόνιας φλεβικής ανε-
πάρκειας και των κιρσών. Πέρα του 
γεγονότος ότι αποτελεί μια επίπονη 
διαδικασία και ο ασθενής θα πρέπει 
να ακινητοποιηθεί για πολλές ημέρες, 
συνοδεύεται και από σημαντικές επι-
πλοκές, όπως εκχυμώσεις στην έσω 

επιφάνεια 
του μηρού 
στο κεντρι-
κό τριτημόριο, 
λεμφοκήλη στην 
πορεία του stripping, 
λοίμωξη του χειρουργικού τραύ-
ματος στη μηροβουβωνική χώρα, αι-
μωδίες στην κατανομή του σαφηνούς 
νεύρου κ.ά. 

Οι τρόποι αντιμετώπισής τους 
έχουν εξελιχθεί θεαματικά τα τελευ-
ταία χρόνια. Οι περισσότεροι ασθε-
νείς που πάσχουν από κιρσούς μπο-
ρούν πλέον να θεραπευτούν με μία 
μοντέρνα αναίμακτη τεχνική: Το εν-
δοφλεβικό laser. Η θεραπεία κιρσών 

με laser εί-
ναι ελάχιστα 

επεμβατική, 
γίνεται με τοπι-

κή αναισθησία και 
δεν χρειάζεται νοσηλεία 

μεγαλύτερη από μερικές ώρες. 
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται από 
το 1999 ως μια σύγχρονη, αναίμα-
κτη και εντελώς ανώδυνη θεραπεία 
της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας. 
Τα εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα 
κατέστησαν τη μέθοδο αυτή ως την 
κύρια μέθοδο θεραπείας των κιρσών, 
ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σε άλλες αναπτυγμένες 
χώρες.

Ελάχιστα επεμβατική τεχνική 
για την αντιμετώπιση 
των κιρσών

Πειραιά

H αγγειοχειρουργική ειδικότητα έχει ως αντικείμενο την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των αρτηριακών 
και φλεβικών παθήσεων. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, μια πραγματική 
επανάσταση έχει παρατηρηθεί στη θεραπευτική προσέγγιση των αγγειακών παθήσεων. Οι ενδοαγγειακές τεχνικές 
πλέον έχουν καθιερωθεί ως η θεραπεία πρώτης γραμμής, βελτιώνοντας όχι μόνο τα θεραπευτικά αποτελέσματα, 
αλλά μειώνοντας τον χρόνο νοσηλείας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των αγγειακών ασθενών, αλλά και 
μειώνοντας το κόστος των αγγειακών επεμβάσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία.
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Ο ι καρωτίδες (δεξιά και αρι-
στερά) είναι οι αρτηρίες 
που μαζί με τις σπονδυλι-

κές εξασφαλίζουν την αιμάτωση 
του εγκέφαλου. Τα εγκεφαλικά επει-
σόδια σε ποσοστό 88% είναι ισχαι-
μικά και 12% είναι αιμορραγικά. Τα 
ισχαιμικά εγκεφαλικά σε μεγαλύτερο 
ποσοστό οφείλονται σε θρομβοεμ-
βολικά επεισόδια από τις καρωτί-
δες, στη μικροαγγειοπάθεια ή είναι 
καρδιογενή (κολπική μαρμαρυγή, έμ-
φραγμα μυοκαρδίου, ενδοκαρδίτιδα 
κ.ά.). Η συχνότερη αίτια της καρωτι-
δικής νόσου σε ποσοστό 90% είναι 
η αθηροσκλήρυνση - αθηρωματική 
πλάκα (υπεγερμένη βλάβη που έχει 
ένα πυρήνα πλούσιο σε λιπίδια και 
χοληστερινικούς εστέρες, με ένα 

ινώδες περίβλημα), με παράγοντες 
κινδύνου την υπέρταση, τον σακ-
χαρώδη διαβήτη, το κάπνισμα, την 
υπερλιπιδαιμία, την παχυσαρκία, την 
ομοκυστεϊναιμία  ή και τη μεγάλη ηλι-
κία. Η διάγνωση και η αντιμετώπιση 
των ασθενών με νευρολογική σημει-
ολογία πρέπει να είναι άμεσες και να 
βασίζονται σε κοινά αποδεκτές, από 
την αγγειοχειρουργική κοινότητα, 
αρχές. Το πρώτο βήμα είναι η λήψη 
ιστορικού από τον ασθενή και κλινι-
κή εξέταση, ώστε να ξεκαθαριστούν 
ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια και ο 
βαθμός της νευρολογικής σημειο-
λογίας. Ο ασθενής πρέπει να υπο-
βληθεί στις παρακάτω απαραίτητες 
εξετάσεις:
 Καρδιολογική εκτίμηση - με ΗΚΓ και 
υπέρηχο καρδιάς.
 Έγχρωμο Duplex Υπερηχογράφη-
μα καρωτίδων και σπονδυλικών - 
ανάδειξη βλάβης, βαθμού στένω-
σης και το είδος της καρωτιδικής 
πλάκας. 

 Αγγειογραφία - ανάδειξη ανατο-
μικών χαρακτηριστικών τραχήλου. 
Με βάση τα ευρήματα από τον 

διαγνωστικό έλεγχο θα αποφασι-
στεί και ο τρόπος αντιμετώπιση του 
ασθενούς σε σχέση με τον βαθμό 
στένωσης. Όλες οι πολυκεντρι-
κές μελέτες συμπέραναν ότι στενώ-
σεις 70%-99% πρέπει να αντιμετωπι-
στούν χειρουργικά, ενώ στενώσεις 
50%-69% αντιμετωπίζονται συντη-
ρητικά με αντιαιμοπεταλιακή αγω-
γή, εκτός εάν η βλάβη είναι μαλακή, 
παρουσία έλκους ή εάν ο ασθενής 
έχει κάνει εγκεφαλικό χωρίς σημα-
ντικό υπόλειμμα. Δύο είναι οι τρόποι 
αντιμετώπισης της καρωτιδικής νό-
σου, η ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας 
και η ενδαγγειακή αντιμετώπιση με 
τοποθέτηση stent. Η πρόκριση του 
τρόπου αντιμετώπισης θα βασιστεί 
στις ενδείξεις και τις αντενδείξεις σε 
συνδυασμό με συνυπάρχουσες πα-
θήσεις στον κάθε ασθενή χωριστά, 
με στόχο το καλύτερο αποτέλεσμα.

Οι ενδοαγγειακές τεχνικές πλέον έχουν 
καθιερωθεί ως η θεραπεία πρώτης γραμμής, 
μειώνοντας τον χρόνο νοσηλείας, βελτιώνοντας 
την ποιότητα ζωής των αγγειακών ασθενών

Ενδαγγειακή 
αντιμετώπιση 
καρωτιδικής 
νόσου

υγε
ία



Ανεύρυσμα είναι κάθε εντο-
πισμένη διάταση μιας αρτη-
ρίας μεγαλύτερη κατά 50% 

της φυσιολογικής διαμέτρου της 
ίδιας της αρτηρίας. Ανεύρυσμα κοι-
λιακής αορτής θεωρείται όταν η δι-
άμετρος της κοιλιακής αορτής είναι 
μεγαλύτερη από 3 εκ. Η συχνότητα 
των ανευρυσμάτων της κοιλια-
κής αορτής είναι περίπου 3%, 
με μεγαλύτερη στους λευκούς 
άνδρες. Σε κάθε ασθενή με 
ανεύρυσμα κοιλιακής αορ-
τής αρχικά θα πρέπει να γίνει 
λήψη ιστορικού και κλινική 
εξέταση, με σκοπό να εντο-
πιστούν οι παράγοντες κιν-
δύνου (κάπνισμα, κληρονο-
μικότητα, αθηροσκλήρωση, 
περιφερική αγγειακή νόσος, 
χρόνια αναπνευστική νόσος περι-
οριστικού τύπου κ.ά.). Εν συνεχεία, 
ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί 
σε απεικονιστικό έλεγχο με αξονική 
τομογραφία, με σκοπό να προσδι-
οριστούν τα ανατομικά χαρακτη-
ριστικά του ανευρύσματος και να 
γίνει μορφομετρικός έλεγχος. Αφού 
έχουμε όλα τα χαρακτηριστικά του 
ανευρύσματος, θα πρέπει να γίνει 
λεπτομερής ενημέρωση του ασθε-
νούς για τις ενδείξεις αντιμετώπι-
σης του ανευρύσματος, τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της κάθε 
μεθόδου, τις ενδείξεις και τις αντεν-
δείξεις για κάθε μέθοδο και τις πιθα-
νές επιπλοκές των μεθόδων, δηλαδή 
της ανοικτής και της ενδαγγειακής 
αποκατάστασης. Στην ενδαγγειακή 
αντιμετώπιση με μικρές τομές στις 
μηροβουβωνικές χώρες γίνετε το-
ποθέτηση ενδοαυλικού μοσχεύματος 
υπό τοπική ή περιοχική αναισθησία. 
Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυ-
τής είναι ο ελάχιστα επεμβατικός 
χαρακτήρας, ο μειωμένος κίνδυνος 
περιεγχειρητικού θανάτου, η ταχεία 

Ενδαγγειακή αντιμετώπιση 
ανευρύσματος 
κοιλιακής αορτής 

ανάρρωση, η ταχύτερη σίτιση του 
ασθενούς, η μειωμένη μετάγγιση 
και απώλεια αίματος, η μειωμένη 
παραμονή στο νοσοκομείο και οι 
λιγότερες συστηματικές επιπλοκές 
τις πρώτες 30 ημέρες. Στην ανοιχτή 
χειρουργική επέμβαση με τομή στην 
κοιλιακή χώρα η ανευρυσματική 
αορτή αντικαθίσταται με συνθετικό 
μόσχευμα. Η αναισθησία είναι γε-
νική, με διάρκεια χειρουργείου 2-3 
ώρες. Μετά το χειρουργείο 1-2 ημέ-
ρες ο ασθενής βρίσκεται σε μονάδα 
εντατικής παρακολούθησης, 7-14 
ημέρες νοσηλείας και 4-6 εβδομά-
δες ανάρρωσης.
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Η περιφερική αγ-
γειοπάθεια περι-
κλείει την οξεία 

ισχαιμία σκέλους, την πε-
ριφερική αρτηριοπάθεια, τη 
διαλείπουσα χωλότητα, το νυ-
κτερινό άλγος, το άλγος ηρεμίας 
και την κρίσιμη ισχαιμία. 

Η οξεία ισχαιμία σκέλους είναι η 
ξαφνική μείωση, η χειροτέρευση 
της αγγειακής αιμάτωσης του σκέ-
λους που πιθανόν θέτει σε κίνδυνο 
τη βιωσιμότητά του. 

Η περιφερική αρτηριοπάθεια είναι 
η διαταραχή της κυκλοφορίας των 
κάτω άκρων λόγω στένωσης και 
απόφραξης των μεγάλου και μέσου 
μεγέθους αρτηριών του άκρου. Η δι-
αλείπουσα χωλότητα είναι το τυπικό 
σύμπτωμα της περιφερικής αρτηριο-
πάθειας και χαρακτηρίζεται με πόνο 
του άκρου στην άσκηση, ο οποίος 
ανακουφίζεται με την ανάπαυση. 

Το νυκτερινό άλγος είναι ο προθά-
λαμος του άλγους ηρεμίας και κλινι-
κά χαρακτηρίζεται με την έγερση του 
ασθενούς κατά τη διάρκεια της νυ-
κτός και μείωση του άλγους κατά τη 
βάδιση ή ο ασθενής μάς περιγράφει 
ότι βγάζει το πόδι έξω από τα σκεπά-
σματα και νιώθει καλύτερα. 

Το άλγος ηρεμίας είναι ο πόνος 
κατά την ηρεμία και οφείλεται ή σε 
απώλεια ιστού ή και στην ισχαιμική 
νευροπάθεια.

Η κρίσιμη ισχαιμία των κάτω άκρων 
αποτελεί το τελικό στάδιο της περι-
φερικής αρτηριακής νόσου και ορί-

ζεται ως επίμονο και υποτροπιάζον, 
χρόνιο άλγος ανάπαυσης, που απαι-
τεί τη χρήση οπιοειδών αναλγητικών, 
παρουσία εξέλκωσης ή γάγγραινας 
στον άκρο πόδα ή τα δάκτυλα. Συνε-
πάγεται υψηλό κίνδυνο ακρωτηρια-
σμού, καρδιαγγειακών συμβαμάτων 
μεγάλης θνητότητας.

 Οι παράγοντες κινδύνου είναι το 
κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβή-
της, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, 
η ομοκυστεϊναιμία, η προχωρημένη 
ηλικία, οι υπερπηκτικές καταστάσεις, 
το αλκοόλ κ.ά. Το πρώτο βήμα στη 
διάγνωση και την αντιμετώπιση της 
περιφερικής αγγειοπάθειας είναι η 
λήψη ιστορικού, που θα μας δώσει 
απαντήσεις όχι μόνο για τα χαρακτη-
ρίστηκα του πόνου (πού εντοπίζεται, 
πόσο διαρκεί κ.λπ.), άλλα και για τα 
πιθανά αίτια. Επίσης, η κλινική εξέτα-
ση θα μας δώσει σημαντικές πληρο-
φορίες σε ό,τι αφορά το χρώμα, τη 
θερμοκρασία, τις σφίξεις κ.ά. 

Η διάγνωση των ασθενών στηρί-
ζεται σε μια σειρά μη επεμβατικών 
και επεμβατικών τεχνικών:

 Doppler υπερηχοτομογραφία - με 
τη βοήθεια της οποίας μπορεί να 

εκτιμηθεί ο κνημο-βραχιόνιος δεί-
κτης πίεσης. 
 Διαδερμική μέτρηση της πίεσης 

του οξυγόνου. 
 Duplex υπερηχοτομογραφία 
(triplex) 
 Μαγνητική αγγειογραφία. 
 Αξονική αγγειογραφία.
 Ενδαρτηριακή ψηφιακή αφαιρε-
τική αγγειογραφία, η οποία συμ-
βάλλει με τον καλύτερο τρόπο 
στην ανάδειξη του αρτηριακού δέ-
ντρου και στην αποσαφήνιση της 
έκτασης της αποφρακτικής νόσου. 
Η αγγειογραφία παραμένει η εξέ-
ταση εκλογής.
Η αντιμετώπιση και η θεραπεία της 

περιφερικής αγγειοπάθειας μπορεί 
να είναι συντηρητικές ή επεμβατικές. 

 Αντιμετώπιση των παραγόντων 
κινδύνου - διακοπή καπνίσματος 
(ειδικά προγράμματα, αντικατα-
στάτες νικοτίνης), ρύθμιση λιπι-
δικού προφίλ (στατίνες), ρύθμιση 
αρτηριακής πίεσης, ρύθμιση σακ-
χαρώδη διαβήτη κ.λπ.
 Άσκηση - μέρος της αρχικής θερα-
πείας για όλους τους ασθενείς με 
περιφερική αγγειοπάθεια.
 Φαρμακευτική αγωγή - περιφερι-
κά αγγειοδιασταλτικά (π.χ. σιλο-
σταζόλη) και αντιαιμοπεταλιακά 
φάρμακα (πχ ασπιρίνη). 
 Ενδαγγειακή αντιμετώπιση - αγ-
γειοπλαστική χωρίς ή με τοποθέ-
τηση ενδονάρθηκα (stent).
 Ανοικτή χειρουργική - παρακάμ-
ψεις. B

Ενδαγγειακή 
αντιμετώπιση 
περιφερικής 
αγγειοπάθειας

υγε
ία



Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017 59

Ιωάννης Σ. Τερζής
General-Bariatric  
and Metabolic Surgeon
Αναπληρωτής Δ/ντής Α’ 
Χειρουργικής Κλινικής
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Δ/ντής Κλινικής Χειρουργικής 
Θεραπείας του Διαβήτη
και Μεταβολικών Νόσων 
Βιοκλινικής Αθηνών

Γράφει ο: Ο διαβήτης τύπου 2 (ΣΔ-2) 
ή διαβήτης των ενηλίκων 
είναι η συχνότερη μορφή 

σακχαρώδους διαβήτη (90%) και 
συνήθως εμφανίζεται μετά την ηλι-
κία των 55 ετών. Σε αυτόν τον τύπο 
διαβήτη δεν παρατηρείται έλλειψη 
ινσουλίνης, αλλά μια κατάσταση 
δυσλειτουργίας της ινσουλίνης 
(ινσουλινική αντίσταση), που σχε-
τίζεται με κληρονομικότητα αλλά 
και με την υπερβολική συσσώρευ-
ση λίπους στον οργανισμό (παχυ-
σαρκία). Ο διαβήτης αποτελεί την 
κατά σειρά τέταρτη αιτία θανάτου, 
καθώς και τον σπουδαιότερο προ-
διαθεσικό παράγοντα καρδιαγγει-
ακών και εγκεφαλικών επεισοδίων, 
τύφλωσης και χρόνιας νεφρικής 

ανεπάρκειας. Από τους ενήλικους 
διαβητικούς, 75%-80% πεθαίνουν 
τελικά από έμφραγμα ή εγκεφαλι-
κό. Η συχνότητα του σακχαρώδους 
διαβήτη στη χώρα μας τριπλασι-
άστηκε τα τελευταία 30 χρόνια. 
Μάλιστα, η σύγχρονη επιδημιολο-
γική έξαρση της παχυσαρκίας έχει 
ευνοήσει την εμφάνιση ενός μεγά-
λου πληθυσμού νεαρών ατόμων με 
προδιαβήτη ή ΣΔ-2, μιας ασθένειας 
που παραδοσιακά αφορούσε μεσή-
λικες και άτομα της τρίτης ηλικίας.

Υπολογίζεται, λοιπόν, ότι σήμε-
ρα πάσχουν από διαβήτη σχεδόν 
1.000.000  Έλληνες, από τους 
οποίους οι περισσότεροι, δυστυ-
χώς, δεν γνωρίζουν καν ότι αντι-
μετωπίζουν αυτό το μεγάλο πρό-

Χερουργική θεραπεία  
διαβήτη τύπου ΙΙ

Μεταβολική χειρουργική

φάκελοs υγεία

Αθηνών
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βλημα. Από θεραπευτική άποψη, η 
παχυσαρκία αποτελεί τον κυριότε-
ρο τροποποιήσιμο παράγοντα κιν-
δύνου για ΣΔ-2, μια και στην ουσία 
λειτουργεί σαν προθάλαμος για 
τον διαβήτη. Τελευταία, το ιατρικό 
ενδιαφέρον έχει κινήσει η διαπί-
στωση ότι έπειτα από χειρουργι-
κή απώλεια βάρους παρατηρείται 
σημαντική ύφεση ή και ίαση του 
ΣΔ-2. Μια σειρά από πρόσφατες 
μελέτες, δημοσιευμένες σε έγκυ-
ρα ιατρικά περιοδικά, δίνουν έμ-
φαση στη δυνατότητα θεραπείας 
των δυσλιπιδαιμιών και του σακ-
χαρώδους διαβήτη τύπου 2, μέσω 
της βαριατρικής χειρουργικής. 
Σε πρώτη ανάγνωση μπορεί να 
ακούγεται περίεργο. Τόσο οι ασθε-
νείς όσο και οι γιατροί έχουμε 
συνηθίσει να θεωρούμε τον 
σακχαρώδη διαβήτη μια 
πάθηση που αντιμετωπί-
ζεται στα αρχικά στάδια 
με τη λήψη αντιδιαβητι-
κών χαπιών, ενώ σε προ-
χωρημένες καταστάσεις 
με τη λήψη ινσουλίνης. Η 
πλήρης ίαση της νόσου ή 
η βελτίωσή της αποτέλεσε 
ένα παράπλευρο εύρημα της 
χειρουργικής αντιμετώπισης της 
παχυσαρκίας.

Αρχικά, περίπου πριν από 40 χρό-
νια, είχε διαπιστωθεί ότι διαβητι-
κοί ασθενείς που υποβάλλονταν σε 
επέμβαση γαστρεκτομής για την 
αντιμετώπιση γαστρικού έλκους, 
μετεγχειρητικά παρουσίαζαν βελ-
τίωση του διαβήτη. Εκείνη την επο-
χή δεν δόθηκε η δέουσα σημασία 
σε αυτό το εύρημα. Στις αρχές της 
δεκαετίας του ’80, το εύρημα αυτό 
ξαναήρθε στην επιφάνεια, αυτή 
τη φορά μέσω της επέμβασης της 
γαστρικής παράκαμψης για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Tο 

1997, τεκμηριωμένα πλέον, ανακοι-
νώθηκε ότι η χειρουργική προκαλεί 
ίαση του διαβήτη στο 83% των πε-
ριπτώσεων και μειώνει το ποσοστό 
των θανάτων από το 4,5% στο 1% 
σε σχέση με παχύσαρκους διαβητι-
κούς ασθενείς που επέλεξαν να μη 
χειρουργηθούν.

 Με βάση τα ευρήματα αυτά 
και άλλοι ερευνητές, κάνοντας 
ανασκόπηση της εμπειρίας τους, 
παρουσίασαν παρόμοια αποτελέ-
σματα. Έτσι τον Μάρτιο 2007 συ-

γκεντρώθηκαν στη Ρώμη ειδικοί 
από όλο τον κόσμο και καθόρισαν 
τις κατευθυντήριες οδηγίες σε ό,τι 
αφορά τη χειρουργική αντιμετώ-
πιση του σακχαρώδους διαβήτη 
τύπου ΙΙ. Με αυτόν τον τρόπο, κάτι 
που διαπιστώθηκε σχεδόν τυχαία, 
μπήκε στη διαδικασία της σωστής 
επιστημονικής μεθοδολογίας, 
προκειμένου να γνωρίζουμε όλοι 
ότι αυτό που προσφέρεται για την 
αντιμετώπιση του σακχαρώδους 
διαβήτη είναι ασφαλές και αποτε-
λεσματικό.

 Στη συνέχεια, αναλύοντας περαι-
τέρω όλο και περισσότερα ευρήμα-
τα από διάφορα κέντρα βαριατρι-
κής χειρουργικής, διαπιστώθηκε 
ότι η βελτίωση της εικόνας του δια-
βήτη εξαρτιόταν από το είδος της 
βαριατρικής επέμβασης. Ασθενείς 

Η μεταβολική χειρουργική  
είναι πιο αποτελεσματική 
από τη φαρμακευτική και 
τη life-style παρέμβαση 

για την απώλεια βάρους, 
τον έλεγχο του διαβήτη 

και τη βελτίωση  
των καρδιομεταβολικών 

κινδύνων για τουλάχιστον 
πέντε χρόνια 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

που υποβάλλονταν σε επεμβάσεις 
γαστρικής παράκαμψης παρουσί-
αζαν άμεση βελτίωση του διαβή-
τη και διέκοπταν είτε αμέσως είτε 
έπειτα από λίγο τη φαρμακευτική 
αγωγή τους, αφού ήδη τα επίπε-
δα σακχάρου στο αίμα τους είχαν 
αποκατασταθεί πλήρως. Η βελτί-
ωση, δηλαδή, που παρουσίαζαν 
δεν εξαρτιόνταν από την απώλεια 
βάρους, αλλά οφείλονταν στις με-
ταβολικές και ορμονολογικές αλλα-
γές που προκαλούσε άμεσα η ίδια 
η επέμβαση. Αντίθετα, σε ασθενείς 
που υποβάλλονταν σε περιοριστι-
κού τύπου επεμβάσεις (γαστρικός 
δακτύλιος, γαστρικό μανίκι) η βελ-
τίωση συνδεόταν αποκλειστικά και 
μόνο με την απώλεια βάρους και 
σε περίπτωση επανάκτησης του 
απολεσθέντος βάρους παρουσί-

αζαν επανεμφάνιση του διαβήτη. 
Επιπλέον, οι επεμβάσεις αυτές δεν 
ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές 
σε ασθενείς που είχαν ευρήματα 
μεταβολικού συνδρόμου, δηλαδή 
που μαζί με τον διαβήτη παρουσί-
αζαν κεντρικού τύπου παχυσαρκία, 
υψηλή χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, 
υπέρταση ή πολυκυστικές ωοθήκες.

 Με βάση αυτά τα πολύ ενθαρρυ-
ντικά ευρήματα από παχύσαρκους 
διαβητικούς ασθενείς, αρκετοί 
ερευνητές άρχισαν να παρουσιά-
ζουν αποτελέσματα από διαβητι-
κούς υπέρβαρους, δηλαδή ασθε-
νείς με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 
30-35. Τα ευρήματα ήταν εξίσου 
ενθαρρυντικά και έτσι το 2010 σε 
σύνοδο που έγινε στη Νέα Υόρκη 
αποφασίστηκε ότι ο διαβήτης σε 
αυτούς τους ασθενείς μπορεί να 
αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Η έν-
δειξη γίνεται περισσότερο επιτα-
κτική αν οι διαβητικοί αυτής της 
κατηγορίας παρουσιάζουν συνεχή 
αύξηση του βάρους και ιδιαίτερα 
αν αυτό συνοδεύεται από υψηλά 
επίπεδα χοληστερίνης, τριγλυκε-
ριδίων, υπέρταση και άπνοια απο-
φρακτικού τύπου.

Για την επιτυχή εξέλιξη της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης του δια-
βήτη δύο πράγματα είναι σημαντι-
κά. Το πρώτο είναι πότε πρέπει να 
χειρουργηθεί ένας διαβητικός και 
το δεύτερο ποια επέμβαση μας εγ-
γυάται καλύτερα αποτελέσματα και 
περισσότερη ασφάλεια. Σημειωτέ-
ον ότι μετά την επέμβαση βελτιώ-
νονται τα συμπτώματα της διαβη-
τικής νευροπάθειας, ενώ σταματά 
η περαιτέρω εξέλιξη άλλων επι-
πλοκών του διαβήτη, όπως νεφρο-
πάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια, 
περιφερική αγγειοπάθεια.

Τον Μάιο του 2016 στο Κουβέιτ 
έγινε μια συνάντηση ειδικών απ’ όλο 

ΣΉΜΕΡΑ ΠΑΣΧΟΥΝ 
ΑΠΟ ΔΙΑΒΉΤΉ ΣΧΕΔΟΝ 
1.000.000  ΕΛΛΉΝΕΣ

Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ  
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΙΑΣΉ  
ΤΟΥ ΔΙΑΒΉΤΉ  
ΣΤΟ 83% ΤΩΝ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΟ 1%

Ή ΣΥΧΝΟΤΉΤΑ  
ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ 

ΔΙΑΒΉΤΉ ΣΤΉ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΉΚΕ  

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  
30 ΧΡΟΝΙΑ

8 ΣΤΟΥΣ 10 ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ  
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΉΤΉ  
‘Ή ΤΉΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΉ
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τον κόσμο, στην οποία έλαβα μέρος. 
Εκεί, ο καθηγητής χειρουργικής στο 
Πανεπιστήμιο του Cleveland και δι-
ευθυντής της βαριατρικής κλινικής 
και κλινικής χειρουργικής θεραπεί-
ας του διαβήτη ανακοίνωσε αποτε-
λέσματα, στα οποία η χειρουργική 
θεραπεία για τον διαβήτη είναι η 
πρώτη επιλογή ακόμη και σε άτομα 
με δείκτη μάζας σώματος 27 (ΒΜΙ 
27). Και απ’ ό,τι φαίνεται το ΒΜΙ 27 
σύντομα θα κατέβει κι άλλο. 

Ίδια ήταν και τα συμπεράσματα 
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουρ-
γικής της Παχυσαρκίας και Με-
ταβολικών Νόσων που έγινε τον 
Σεπτέμβριο του 2016 στο Rio της 
Βραζιλίας και στο οποίο έλαβα 
ενεργά μέρος. Η παχυσαρκία ονο-
μάστηκε και χαρακτηρίστηκε πλέον 
χρόνια νόσος. Στο ίδιο συνέδριο 
ξεχώρισε πλέον η χειρουργική της 
παχυσαρκίας (βαριατρική) από τη 

μεταβολική χειρουργική (ΣΔ, υπερ-
λιπιδαιμίες, DIABESITY). Επίσης, 
πολλές διαβητολογικές εταιρείες 
παγκοσμίως περιλαμβάνουν στα 
θεραπευτικά guidelines τους τη 
χειρουργική θεραπεία. Οι American 
Diabites Assosiation (ADA), American 
Assotiation of Clinical Endocrinology 
(AACE), Diabetes UK, International 
Diabetes Federation (IDF) και πολ-
λές άλλες προτείνουν τη χειρουρ-
γική σαν μία από τις λύσεις για τη 
θεραπεία του διαβήτη.

 Η χειρουργική ομάδα μου ασχο-
λείται με τη χειρουργική θεραπεία 
του διαβήτη και των μεταβολικών 
νόσων από το 2010 με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Τα ποσοστά επιτυ-
χίας είναι από 85% έως 90%. Αυτό 
σημαίνει ότι οκτώ στους δέκα ασθε-
νείς σταματούν τα φάρμακα για τον 
διαβήτη ή την ινσουλίνη. 

Στο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συ-

νέδριο, καθώς και στο Πανελλήνιο 
Διαβητολογικό Συνέδριο τον Νο-
έμβριο του 2016 στη Θεσσαλονίκη 
παρουσιάσαμε πρώτοι στην Ελλάδα 
τα αποτελέσματά μας πέντε ετών 
στη θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 
με χειρουργείο σε μη παχύσαρκους 
ασθενείς (ΒΜΙ 25-32), τα οποία είναι 
πολύ ενθαρρυντικά.

 Παγκοσμίως πλέον είναι αποδε-
κτό ότι η μεταβολική χειρουργική 
είναι πιο αποτελεσματική από τη 
φαρμακευτική και τη life-style πα-
ρέμβαση για την απώλεια βάρους, 
τον έλεγχο του διαβήτη και τη βελτί-
ωση των καρδιομεταβολικών κινδύ-
νων για τουλάχιστον πέντε χρόνια. 
Αφού, λοιπόν, η χειρουργική μπορεί 
να δώσει μια μόνιμη λύση στο θέμα 
του σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ, 
καθώς και στο καρδιομεταβολικό 
σύνδρομο οφείλουμε τουλάχιστον 
να ενημερωθούμε. B 

Τα ποσοστά επιτυχίας της χειρουργικής ομάδας της Βιοκλινικής Αθηνών 
είναι από 85% έως 90%. Αυτό σημαίνει ότι οκτώ στους δέκα ασθενείς 
σταματούν τα φάρμακα για τον διαβήτη ή την ινσουλίνη

υγε
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Αθηνών

ώμουΡήξεις του στροφικού  
πετάλου του

Ο ώμος είναι μια σύνθετη, ιδι-
αίτερα κινητή άρθρωση με 
πάνω από είκοσι μυς που 

συμμετέχουν στην κίνησή του. Τέσ-
σερις από αυτούς τους μυς συνθέ-
τουν το στροφικό πέταλο, μια ομάδα 
τεσσάρων τενόντων που ενώνονται 
μεταξύ τους και διευκολύνουν την 
περιστροφή του βραχιόνιου οστού 
στο ύψος του ώμου. Οι πιο συχνοί 
τραυματισμοί των τενόντων του 
στροφικού πετάλου αφορούν τον 
υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο. Οι 
τένοντες του στροφικού πετάλου 
υπόκεινται σε συνεχή χρήση και σε 
κάποιο σημείο μπορεί να γίνει ρήξη, 
δηλαδή σχίσιμο. Οι ρήξεις του στρο-
φικού πετάλου είναι συνήθως αρκετά 
επώδυνες και μπορεί να εμφανιστούν 

ως εκφυλιστικές ρήξεις στη μέση ηλι-
κία λόγω χρόνιας φθοράς ή μπορούν 
να συμβούν σε νέους αθλητές, όπως 
παίκτες του μπέιζμπολ και του βόλεϊ, 
ως αποτέλεσμα έντονης και επανα-
λαμβανόμενης χρήσης.

Οι βλάβες του στροφικού πετάλου 
ποικίλλουν και κυμαίνονται από φλεγ-
μονή -ή τενοντοπάθεια- του στροφι-
κού πετάλου και του υπακρωμιακού 
θυλάκου (bursa), σε μερική ρήξη του 
στροφικού πετάλου και, τέλος, σε 
πλήρη ρήξη του στροφικού πετάλου. 

Συμπτώματα 
Η ρήξη του στροφικού πετάλου μπο-
ρεί να είναι ασυμπτωματική, μπορεί 
όμως να προκαλεί πόνο και αδυνα-
μία του μυών του ώμου. Η ρήξη του 
στροφικού πετάλου συνήθως προ-
καλεί πόνο με την κίνηση του ώμου 
και αντιστρόφως η κίνηση του ώμου 
μπορεί πραγματικά να περιοριστεί 
λόγω του πόνου. Πολύ συχνά υπάρ-
χει νυχτερινός πόνος. Σε μια πλήρη 
ρήξη του στροφικού πετάλου, συνα-
ντάται αδυναμία των μυών του ώμου, 
ιδιαίτερα όταν ο ασθενής προσπαθεί 
να άρει πράγματα σε ορισμένες θέ-
σεις. Επίσης, σε χρόνιες καταστάσεις 
μπορεί να παρατηρηθεί ατροφία των 
μυών του στροφικού πετάλου. 

Διάγνωση
Οι ρήξεις του στροφικού πετάλου 
μπορεί συνήθως να διαγνωστούν 

με ένα καλό ιστορικό και τη φυσι-
κή εξέταση. Οι απλές ακτινογραφί-
ες του ώμου είναι χρήσιμες στο να 
αναδείξουν εάν η ωμοπλάτη έχει 
κυρτό ακρώμιο, το οποίο μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο ρήξης του 
στροφικού πετάλου. Το υπερηχο-
γράφημα του ώμου είναι μία γρή-
γορη και φτηνή μέθοδος εξέτασης 
του στροφικού πετάλου, η ακρίβεια 
όμως των αποτελεσμάτων εναπό-
κειται στην εμπειρία του εξεταστή. Η 
μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι η 
εξέταση εκλογής και αναδεικνύει με 
αντικειμενική ακρίβεια την έκταση 
και τη σοβαρότητα της ρήξης του 
στροφικού πετάλου. Με τις συνήθεις 
προβολές μπορεί να απεικονίσει τα 
οστά, τους τένοντες, τους μυς και τον 
επιχείλιο χόνδρο του ώμου. Η κλει-
στή μαγνητική τομογραφία συνήθως 
προτιμάται αντί μιας ανοικτής MRI, 
διότι η κλειστή MRI είναι πολύ πιο 
ακριβής στην απεικόνιση των λεπτο-
μερειών της ανατομίας του ώμου.

Θεραπεία
Ρήξη μερικού πάχους:
Μια ρήξη μερικού πάχους του στρο-
φικού πετάλου έχει καλή πιθανότη-
τα επούλωσης χωρίς χειρουργική 
επέμβαση. Η φυσικοθεραπεία είναι 
μια σημαντική θεραπευτική επιλο-
γή, διότι μπορεί να βοηθήσει να 
ανακτηθεί η οποιαδήποτε απώλεια 
κίνησης και δώσει ευκαιρία για την 
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επούλωση της ρήξης του τένοντα. Η 
παγοθεραπεία στον ώμο είκοσι λε-
πτά για δυο-τρεις φορές την ημέρα 
θα βοηθήσει, επίσης, στη μείωση της 
φλεγμονής και στην ανακούφιση από 
τον πόνο - είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
να εφαρμόζεται πάγος στον ώμο 
πριν από την κατάκλιση, εάν υπάρχει 
δυσκολία στον ύπνο. Μια ένεση με 
κορτιζόνη στον ώμο μπορεί να είναι 
χρήσιμη για τη μείωση του πόνου και 
της φλεγμονής. 

Η αρθροσκόπηση του ώμου (βλέ-
πε παρακάτω) μπορεί να είναι η τε-
λική θεραπεία εάν ο πόνος συνεχίζει 
παρά τη φυσικοθεραπεία και τις ενέ-
σεις. Κατά τη διάρκεια της αρθρο-
σκόπησης, το φθαρμένο τμήμα του 
τένοντα αφαιρείται, γίνεται καθαρι-
σμός του υπακρωμιακού θυλάκου, ο 
οποίος φλεγμαίνει, και ακρωμιοπλα-
στική - δηλαδή γλυφανίζεται (λειαί-
νεται) το τμήμα του ακρωμίου το 
οποίο προσκρούει, ανοίγοντας πε-
ρισσότερο χώρο κάτω από το ακρώ-
μιο για να αποτραπεί η περαιτέρω 
φθορά του στροφικού πετάλου. 

Ρήξη πλήρους πάχους:
Μια ρήξη πλήρους ή ολικού πάχους 
του στροφικού πετάλου, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, αντιμετωπί-
ζεται καλύτερα με αρθροσκόπηση. 
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου 
τοποθετούνται διοστικές άγκυρες 
στην ανατομική θέση κατάφυσης 
του στροφικού πετάλου. Αυτές οι 
άγκυρες έχουν ράμματα τα οποία 
διαπερνώνται μέσα από το σχισμένο 
τένοντα. Όταν αυτά τα ράμματα στη 
συνέχεια δένονται, ο τένοντας καθη-
λώνεται πάνω στο οστό, επιτρέπο-
ντας στον τένοντα να επουλωθεί. Συ-
νήθως γίνεται και ακρωμιοπλαστική, 
η οποία επιτρέπει περισσότερο χώρο 
για την πρόληψη της προστριβής του 
συρραφέντος στροφικού πετάλου. 

Έπειτα από τη συρραφή του στρο-
φικού πετάλου, θα χρειαστεί φυσι-
κοθεραπεία. Συνήθως απαιτείται 
ακινητοποίηση με έναν νάρθηκα 
απαγωγής του ώμου και ταυτόχρο-
νη παθητική κινησιοθεραπεία για 
τέσσερις εβδομάδες. Μετά το διά-
στημα αυτό, ο φυσιοθεραπευτής θα 
προχωρήσει σε ενεργητική κινησιο-
θεραπεία και ασκήσεις ενδυνάμω-
σης. Ενώ η αποκατάσταση είναι δια-
φορετική για κάθε ασθενή, συνήθως 
απαιτούνται περίπου τρεις μήνες φυ-
σικοθεραπείας, δύο έως τρεις φορές 
την εβδομάδα. 

Μαζική ρήξη στροφικού πετάλου:
Μία πολύ μεγάλη, πλήρη ρήξη του 
στροφικού πετάλου σε ορισμένες 
περιπτώσεις δεν είναι επιδιορθώσι-
μη. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
πριν από τη χειρουργική επέμβαση 
ότι σε μαζική ρήξη του στροφικού 
πετάλου η επισκευή δεν μπορεί να 
είναι η καλύτερη επιλογή, ιδιαίτερα 
αν υπάρχει δυσκαμψία ή σοβαρή 
μυϊκή ατροφία των μυών του στρο-
φικού πετάλου. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, ο αρθροσκοπικός καθαρι-
σμός του εκφυλισμένου στροφικού 
πετάλου και η διατομή της μακράς 

κεφαλής του δικεφάλου μπορεί να 
μειώσουν σημαντικά ή να εξαλεί-
ψουν τον πόνο. Στη μαζική ρήξη 
του στροφικού πετάλου, με ή χωρίς 
αρθροσκόπηση, η φυσικοθεραπεία 
είναι σημαντική για να διατηρηθεί 
η κίνηση του ώμου όπως και η κα-
τάσταση των υπόλοιπων μυών του 
ώμου που παραμένουν άθικτοι.

Αρθροσκόπηση:
Η αρθροσκόπηση του ώμου είναι γε-
νικά μια επέμβαση που δεν απαιτεί 
απαραίτητα νοσηλεία και ο ασθενής 
μπορεί να πάει σπίτι την ίδια ημέρα 
της επέμβασης. Γίνονται πολύ μι-
κρές τομές στον ώμο (περίπου 1 εκ. 
σε μήκος), μέσω των οποίων εισά-
γονται η οπτική κάμερα και τα διά-
φορα αρθροσκοπικά εργαλεία για 
να εκτελεστεί η χειρουργική επέμ-
βαση. Αρχικά γίνεται διαγνωστική 
αρθροσκόπηση και εξετάζονται 
όλες οι ανατομικές δομές του ώμου, 
συμπεριλαμβανομένων του επιχεί-
λιου χόνδρου, των τενόντων και 
του αρθρικού θυλάκου. Οποιεσδή-
ποτε απαραίτητες ενέργειες, όπως 
συρραφή του στροφικού πετάλου, 
στη συνέχεια εκτελούνται όπως πε-
ριγράφεται παραπάνω. B 

υγε
ία

Η ρήξη του στροφικού πετάλου συνήθως προκαλεί πόνο με την κίνηση 
του ώμου και αντιστρόφως η κίνηση του ώμου μπορεί πραγματικά  
να περιοριστεί λόγω του πόνου
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O καρκίνος του μαστού είναι ο 
πιο συχνός καρκίνος στις γυ-
ναίκες. Υπολογίζεται ότι το 

12% των γυναικών κάποια στιγμή στη 
διάρκεια της ζωής τους θα νοσήσει 
από καρκίνο του μαστού. Η συχνότη-
τα εμφάνισης καρκίνου του μαστού 
κορυφώνεται στις γυναίκες ηλικίας 
50-65 ετών, φτάνοντας το 25%.

Είναι ο καρκίνος του μαστού 
κληρονομικός;
Κληρονομικός είναι ο καρκίνος που 
εμφανίζεται διαδοχικά από γενιά σε 
γενιά σε πολλά μέλη μιας οικογένει-
ας και οφείλεται σε βλάβες - μεταλ-
λάξεις συγκεκριμένων γονιδίων που 
ευνοούν την ανάπτυξη του καρκίνου. 
Ο καρκίνος που οφείλεται σε κλη-
ρονομούμενες γονιδιακές μεταλλά-
ξεις αφορά μόνο το 10% των καρκί-
νων του μαστού. Υπάρχουν ωστόσο 
και καρκίνοι που εμφανίζονται δι-
αδοχικά στην οικογένεια χωρίς να 
οφείλονται σε κάποιο ήδη γνωστό 
γονίδιο, είναι άγνωστος ο μηχανι-
σμός που ευνοεί την εμφάνισή τους 
και ονομάζονται οικογενείς καρ-
κίνοι του μαστού. Οι περισσότεροι 
καρκίνοι οφείλονται σε μεταλλάξεις 
γονιδίων που γίνονται τυχαία ή οφεί-

λονται σε περιβαλλοντικούς παρά-
γοντες και ονομάζονται σποραδικοί 
καρκίνοι του μαστού.

Κληρονομικά σύνδρομα που 
σχετίζονται με γονίδια που 
προκαλούν καρκίνο του μαστού
Έχει βρεθεί μια σειρά κληρονομικών 
γονιδιακών μεταλλάξεων οι οποίες 
αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση 
καρκίνου του μαστού. Οι γονιδιακές 
αυτές μεταλλάξεις ευνοούν την πρό-
κληση καρκίνου και σε άλλα όργανα 
του σώματος, γι’ αυτό και τις ονομά-
ζουμε κληρονομικά σύνδρομα.

Κληρονομικός καρκίνος μαστού 
και ωοθηκών (BRCA1/BRCA2)
Ο καρκίνος του μαστού που οφείλε-
ται στις μεταλλάξεις των γονιδίων 
BRCA1/2 είναι ο πιο συχνός κληρο-
νομικός καρκίνος. Οι γυναίκες που 
είναι φορείς αυτών των γονιδιακών 
μεταλλάξεων έχουν μέχρι και 80% 
πιθανότητα να εμφανίσουν καρκίνο 
στον ένα μαστό και μέχρι 60% πιθα-
νότητα να εμφανίσουν και δεύτερο 
καρκίνο στον άλλο μαστό. Επιπλέον, 
ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου των 
ωοθηκών φτάνει το 60%.Μια γυναί-
κα μπορεί να μάθει εάν είναι φορέας 

κληρονομικών γονιδιακών μεταλλά-
ξεων με γονιδιακό έλεγχο.

Πότε πρέπει να γίνεται  
γονιδιακός έλεγχος
Ο γονιδιακός έλεγχος δεν είναι εξέ-
ταση ρουτίνας και δεν πρέπει όλες 
οι γυναίκες που φοβούνται ότι θα 
νοσήσουν να υποβληθούν σε αυτόν. 
Προτείνεται από τον ειδικό γιατρό - 
μαστολόγο όταν υπάρχουν:
   Δύο ή περισσότεροι 1ου βαθμού 
συγγενείς είτε από τον πατέρα είτε 
από τη μητέρα με καρκίνο μαστού 
πριν από την εμμηνόπαυση.
    Ένας 1ου βαθμού συγγενής με αμ-
φοτερόπλευρο καρκίνο μαστού 
πριν από την εμμηνόπαυση.

   Δύο ή περισσότεροι 1ου βαθμού 
συγγενείς με καρκίνο ωοθηκών.

   Άνδρας με καρκίνο μαστού.
    Άτομα με συγγενείς φορείς μεταλ-
λάξεων στα γονίδια BRCA 1/2.

    Καρκίνος του μαστού σε νεαρή 
ηλικία.

Πώς γίνεται ο γονιδιακός έλεγχος
Ο γονιδιακός έλεγχος γίνεται με δύο 
τρόπους:
1. Με λήψη αίματος από το χέρι του 

ενδιαφερόμενου. Το αίμα τοποθε-
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Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017          66

Γράφει η:

Νατάσα Παζαΐτη, MD, Ph.D, FEBS
Γενική Χειρουργός -  
Ειδική Χειρουργός Μαστού
Ογκολογική και Επανορθωτική  
Χειρουργική του Μαστού
Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος 
Μαστού Βιοκλινικής Αθηνών

Αθηνών



Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017 67

τείται σε δύο μικρά φιαλίδια σαν 
αυτά που χρησιμοποιούν στη γενι-
κή εξέταση αίματος.

2. Με συλλογή πτυέλων σε ειδική συ-
σκευή (COLOR TEST).

Όποιος ενδιαφέρεται συζητά 
πρώτα με τον ειδικό στις παθήσεις 
του μαστού γιατρό που ασχολείται 
με τον κληρονομικό καρκίνο και γίνε-
ται λεπτομερής λήψη ιστορικού. Στη 
συνέχεια γίνεται αιμοληψία ή συλ-
λογή πτυέλων στο ιατρείο και απο-

στέλλονται στο ειδικό εργαστήριο 
γενετικής, όπου γίνεται η ανίχνευση 
των παθογόνων γονιδιακών μεταλ-
λάξεων. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται 
περίπου σε έναν μήνα και ο γιατρός 
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για 
το αποτέλεσμα.

Τι γίνεται όταν το αποτέλεσμα  
είναι θετικό για μετάλλαξη  
σε γονίδιο BRCA1/2 
Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό για 

ένα από τα BRCA γονίδια ακολουθεί 
συζήτηση με τον γιατρό για τις στρα-
τηγικές προφύλαξης από την εμφά-
νιση καρκίνου μαστού - ωοθηκών. 
Σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες 
προτείνεται:

1. Αυστηρή παρακολούθηση

Περιλαμβάνει:
   Αυτοεξέταση μαστού κάθε μήνα 
από την ηλικία 18 ετών.
    Κλινική εξέταση μαστών 1-2 φορές 
τον χρόνο από ειδικό μαστολόγο.

   Ψηφιακή και μαγνητική μαστογρα-
φία κάθε χρόνο (σε εναλλαγή ανά 6 
μήνες) από την ηλικία των 25 ετών.
   Ενδοκολπικό υπέρηχο και μέτρηση 
του καρκινικού δείκτη Ca 125 από 
την ηλικία των 35 ετών.

2. Φαρμακευτική προφύλαξη

Περιλαμβάνει: 
   Εκλεκτικούς τροποποιητές οιστρο-
γονικών υποδοχέων.

3. Προφυλακτικές επεμβάσεις

Περιλαμβάνουν:
   Προφυλακτική υποδόρια μαστεκτο-
μή με άμεση αποκατάσταση.
   Προφυλακτική ωοθηκεκτομή - 
σαλπιγγεκτομή μετά την απόκτηση 
παιδιών. B

Κληρονομικά σύνδρομα που οφείλονται  
σε γονίδια που αυξάνουν τον κίνδυνο  

εμφάνισης καρκίνου του μαστού

Σύνδρομο Εκδηλώσεις

Μαστού και Ωοθηκών  
(BRCA1 και BRCA2)

Καρκίνος μαστού, ωοθηκών, προστάτη, 
εντέρου, στομάχου, παγκρέατος

Αταξία  
Τηλαγγειεκτασία

Νευρολογικά προβλήματα, λευχαιμία, 
λέμφωμα, μελάνωμα, σάρκωμα, καρκίνο 
ωοθηκών, μαστού και στομάχου

Li-Fraumeni
Οστεοσάρκωμα, σάρκωμα μαλακών 
μορίων, λευχαιμία, καρκίνο εγκεφάλου και 
επινεφριδίων

Cowden 
Καρκίνο μαστού, θυρεοειδούς, ενδομητρίου, 
εντέρου

Peutz-Jeghers

Πολλαπλοί αμαρτωματώδεις πολύποδες 
στομάχου και εντέρου, μελανές κηλίδες στο 
πρόσωπο και στα χέρια, καρκίνο παχέος 
εντέρου, ουροδόχου κύστεως, ωοθηκών και 
πνεύμονα

ΓΥΝΑΙΚΑ
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O καρκίνος του μαστού απο-
τελεί τη συχνότερη μορφή 
καρκίνου στις γυναίκες, 

ενώ είναι πρώτος και σε θνητότητα. 
Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του 
μαστού αυξάνει αναλογικά με την 
αύξηση της ηλικίας. Η μέση ηλικία 
διάγνωσής του είναι τα 61 έτη, ενώ 
η πλειονότητα των θανάτων αφο-
ρά ασθενείς άνω των 65 ετών. Ως 
εκ τούτου, η βέλτιστη αντιμετώπιση 
των ηλικιωμένων ασθενών με καρ-
κίνο του μαστού, τόσο όσον αφορά 
τη χειρουργική θεραπεία όσο και τη 
συστηματική θεραπεία ή ακτινοθε-
ραπεία, αποτελεί βασική μέριμνα 
της σύγχρονης χειρουργικής ογκο-
λογίας του μαστού. 

Αν και ο ορισμός της 3ης ηλικί-
ας ποικίλλει, είθισται το κατώτατο 
όριο να τοποθετείται στα 65 έτη. 
Βασική αρχή στην προσέγγιση των 
ασθενών άνω των 65 ετών είναι ότι 
η αντιμετώπισή τους δεν θα πρέπει 
να διαφέρει από αυτή των νεότε-
ρων σε ηλικία γυναικών και πρέπει 
να γίνεται με τις ίδιες ενδείξεις 
και κριτήρια. Θα πρέπει, ωστόσο, 
να λαμβάνεται υπ’ όψιν η πιθανή 
συνύπαρξη νοσημάτων, που είναι 
συχνές σε μεγαλύτερη ηλικία, και 
συνιστάται εκτίμηση με καλά σταθ-

μισμένες και αξιόπιστες γηριατρι-
κές κλίμακες, ώστε να καθορίζεται 
καλύτερα η βιολογική ηλικία και να 
εξατομικεύεται η θεραπεία. 

Όσον αφορά τη χειρουργική 
θεραπεία, αυτή θα πρέπει να προ-
σφέρεται σε όλες τις ασθενείς 
ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον δύ-
νανται να χειρουργηθούν. Το είδος 
της επέμβασης που θα διενεργη-
θεί τόσο όσον αφορά τον μαστό 
(ογκεκτομή ή μαστεκτομή) όσο και 
τη μασχαλιαία χώρα (βιοψία λεμ-
φαδένα φρουρού ή πλήρης λεμφα-
δενικός καθαρισμός) θα πρέπει να 
επιλέγεται με βάση το στάδιο της 
νόσου κάθε ασθενούς, αλλά και σε 
συνάρτηση με το προσδόκιμο επι-
βίωσης και με την ποιότητα ζωής 
που θα έχει. 

Σχετικά με την επικουρική ακτι-
νοθεραπεία, αυτή ακολουθεί τις 
επεμβάσεις διατήρησης του μα-
στού όπως και στις νεότερες ασθε-
νείς, αν και μπορεί να παραληφθεί 
σε ηλικιωμένες ασθενείς με μικρής 
επιθετικότητας καρκινώματα (μέγε-
θος < 2 εκ., καλής διαφοροποίησης, 
ορμονοεξαρτώμενα) που αφαιρέ-
θηκαν επαρκώς. Απαραίτητη είναι, 
ωστόσο, η ακτινοθεραπεία σε προ-
χωρημένα καρκινώματα (μεγάλου 

μεγέθους, με διηθημένους λεμφα-
δένες και χαμηλής διαφοροποίη-
σης) για τον τοπικοπεριοχικό έλεγ-
χο της νόσου. 

Τέλος, σχετικά με τη συστηματική 
θεραπεία (χημειοθεραπεία, ορμο-
νοθεραπεία, στοχευμένη θεραπεία) 
που μπορεί να λάβει μια ηλικιωμέ-
νη ασθενής, η απόφαση λαμβάνε-
ται με βάση το στάδιο της νόσου 
και τη βιολογία του όγκου, όπως και 
σε νεότερες ηλικίες, σε συνδυασμό 
πάντα με το προσδόκιμο επιβίωσης 
της ασθενούς. Ταυτόχρονα, συνυ-
πολογίζονται οι προσδοκίες της 
ίδιας και του οικογενειακού της 
περιβάλλοντος για το θεραπευτι-
κό αποτέλεσμα αλλά και η ισορ-
ροπία κόστους-ωφέλειας για την 
ποιότητα ζωής της γυναίκας. Αδρά 
θα μπορούσαμε να πούμε πως σε 
ασθενείς χωρίς συνοδά νοσήματα, 
με προσδόκιμο επιβίωσης άνω των 
10 ετών, η αντιμετώπιση θα πρέπει 
να είναι αντίστοιχη με τις νεότερες 
σε ηλικία ασθενείς. 

Συνοψίζοντας, η θεραπευτική 
προσέγγιση των γυναικών 3ης 
ηλικίας με καρκίνο του μαστού δεν 
στηρίζεται αποκλειστικά στο κριτή-
ριο της ηλικίας, αλλά εξατομικεύε-
ται για κάθε ασθενή. B

ΓΥΝΑΙΚΑ

Αθηνών
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3η ηλικία
Καρκίνος μαστού στην 

Λιάκου Παρασκευή, 
MD, Ph.D, FEBS
Χειρουργός ιατρείου 
μαστού Βιοκλινικής 
Αθηνών
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Σ την Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες 
του δυτικού κόσμου, ο καρκίνος του μαστού είναι 
η συχνότερη μορφή του καρκίνου που προσβάλλει 

τις γυναίκες και αναλογεί σε περισσότερους από το ¼ 
όλων των καρκίνων.

Η συχνότητα εμφάνισης αυξάνεται με την ηλικία. 
Είναι σπάνιος κάτω των 25 ετών, ενώ εμφανίζει συ-
νεχή αύξηση μετά την ηλικία των 30 ετών. Τα ¾ των 
καρκίνων εμφανίζονται μετά την ηλικία των 50 ετών. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι γυναίκες από την ηλικία των 
20 ετών χρειάζεται να κάνουν κάθε τρία χρόνια κλινική 
εξέταση των μαστών σε ειδικό ιατρό, σε ηλικία 35 ετών 

να υποβάλλονται στην πρώτη τους μαστογραφία, από 
την ηλικία των 40 ετών να πραγματοποιείται ετησίως 
μαστογραφικός έλεγχος και από την ηλικία των 50 ετών 
και άνω να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μερικοί καρκινικοί όγκοι ανιχνεύονται από τις ίδιες 
τις γυναίκες, έτσι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις φυ-
σικές αλλαγές του στήθους κατά τη διάρκεια του εμμη-
νορρυσιακού κύκλου. Προσέξτε τους μαστούς σας στην 
αλλαγή των ρούχων και κατά τη διάρκεια του μπάνιου. 
Ωστόσο, είναι καλό να γίνεται περιστασιακή ψηλάφηση 
και, αν διαπιστώνεται κάποια αλλαγή, τότε χωρίς καθυ-
στέρηση ενημερώστε τον ιατρό σας.

ΝΙΚΗΣΤΕ ΤΗ ΜΑΧΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ 

γυναίκα

Γιαννακίδου Νέλλη
Ακτινοδιαγνωστής,
Βιοιατρική Ξηροκρήνης, 
Θεσσαλονίκης

Γράφει η:
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Οι σύγχρονες στρατηγικοί έλεγχοι  
της νόσου περιλαμβάνουν την:

  Πρόληψη (πρωτογενής πρόληψη)
  Πρώιμη διάγνωση (δευτερογενής πρόληψη)
  Θεραπεία
Η μαστογραφία παίζει σπουδαίο ρόλο στην πρώιμη 

διάγνωση του καρκίνου. Ο έλεγχος ρουτίνας περιλαμ-
βάνει λήψεις των μαστών με κεφαλουριαία προβολή και 
έσω - λοξή (μασχαλιαία προβολή).

Η ψηφιακή μαστογραφία είναι παρόμοια με τη συμβα-
τική, καθώς και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται 
ακτίνες Χ για τη δημιουργία λεπτομερών εικόνων του 
μαστού. Στη συμβατική μαστογραφία, η εγγραφή των 
εικόνων γίνεται σε film. Με την ψηφιακή μαστογραφία, 
η εικόνα λαμβάνεται μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού 
ανιχνευτή ακτίνων Χ, που μετατρέπει την εικόνα σε ψη-
φιακή και στη συνέχεια η εικόνα προβάλλεται σε μια 
οθόνη υπολογιστή. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος εστι-
άζεται στην αξιολόγηση των συμπαγών μαζών και του 
διαχωρισμού τους από τις κυστικές βλάβες. Επίσης, με 
την έγχρωμη Doppler υπερηχοτομογραφία αξιολογείται 
με υψηλή ακρίβεια η αγγείωση των συμπαγών μαζών. Ο 
ακτινολόγος με τους υπερήχους, πρέπει:

  Να καλύψει τη βλάβη

    Να καθορίσει τα υπερηχογρφικά χαρακτηριστικά της 
βλάβης (κριτήρια)

    Να συσχετίσει τα κριτήρια υπέρ καλοήθειας ή κακο-
ήθειας

   Τελικά να αποφασίσει εάν χρειάζεται βιοψία, επέμ-
βαση ή απλώς επανέλεγχος
Η απεικονιστική διερεύνηση των παθήσεων του μα-

στού γίνεται με τη συμβατική ή την ψηφιακή μαστο-
γραφία, τον υπερηχογρφικό έλεγχο, τη μαγνητική μα-
στογραφία, τη γαλακτογραφία, την ελαστογραφία, τη 
βιοψία μίας μάζας μέσω της FNA (παρακέντηση διά 
λεπτής βελόνης κυρίως κυστικών βλαβών και ύποπτων 
μασχαλιαίων λεμφαδένων). Core - biopsy (βιοψία διά 
κάπτουσας βελόνης σε κάθε ύποπτη συμπαγή βλάβη 
γίνεται λήψη ιστοτεμαχιδίων υπό τοπική αναισθησία). 
Στερεοστακτική τοποθέτηση οδηγούν (hook) προς σή-
μανση αψηλάφητων βλαβών προεγχειρητικά. 

Διενεργούνται δύο νέες εξετάσεις ψηφιακής μαστο-
γραφίας:

α) Χαμηλής ενέργειας με χορήγηση σκιαγραφικού.
β) Με τομοσύνθεση (είναι μια τρισδιάστατη απεικονι-

στική τεχνολογία).
Η ακτινοβολία των σύγχρονων μηχανημάτων δεν εί-

ναι επικίνδυνη. B

ΓΥΝΑΙΚΑ

  Μπροστά στον καθρέπτη τοποθετήστε τα χέρια στα 
πλευρά σας και παρατηρήστε προσεκτικά αλλαγή στο 
χρώμα, στο σχήμα και στην επιδερμίδα του στήθους.

  Στο ντους σηκώστε το ένα χέρι πίσω από το κεφάλι 
σας και με τα δάχτυλα του άλλου χεριού αρχίστε να 
εξετάζετε με κυκλική φορά το στήθος σας από την 
περιφέρεια έως τη θηλή. Ελέγξτε και την περιοχή 
προς τον ώμο και τη μασχαλιαία χώρα. Επαναλάβε-
τε το ίδιο και για το άλλο στήθος.

  Σε ύπτια θέση, με ένα μαξιλάρι κάτω από την αριστε-
ρή ωμοπλάτη, σηκώστε το αριστερό σας χέρι πίσω 
από την κεφαλή. Με το δεξί χέρι ψηλαφήστε όλο το 
στήθος με ακτινωτές κινήσεις από τη θηλή προς την 
περιφέρεια, κατά τη φορά των δεικτών του ρολο-
γιού. Επαναλάβετε στο δεξιό στήθος. Κάθε αλλαγή 
δεν πρέπει να σας τρομάζει. Συζητήστε όμως οπωσ-
δήποτε με τον ιατρό σας για να την αξιολογήσει.

Αξίζει η αυτοεξέταση;
Ναι. Τώρα που δεν έχετε λόγο να ανησυχείτε σάς βοη-
θά να γνωρίσετε το στήθος σας, να διώξετε τον φόβο 
και να αλλάξετε στάση απέναντι στον καρκίνο.

Πόσο συχνά και πότε;
Μία φορά τον μήνα, σε μια σταθερή ημέρα για να θυ-
μάστε. Αν έχετε περίοδο, αφήστε να περάσουν 10 ημέ-
ρες από την πρώτη ημέρα, όταν το στήθος δεν είναι 
πρησμένο και ευαίσθητο.

Ποια συμπτώματα πρέπει να παρακολουθούμε:
  Την εμφάνιση κάποιου ογκιδίου στην ψηλάφηση
  Την αλλαγή μεγέθους και σχήματος του στήθους
  Την εμφάνιση δέρματος με υφή πορτοκαλιού
  Τη θηλή να εισέχει
  Ένα μικρό ογκίδιο, το οποίο δεν προϋπήρχε
  Ένα ογκίδιο ή οίδημα στη μασχάλη
  Έκκριση από τη θηλή και κοκκινίλα πάνω στη θηλή
   Ο πόνος από μόνος του δεν αποτελεί συμπτώματα 
καρκίνου του μαστού

Αυτοεξέταση του μαστού



Νόσοι του 
θυρεοειδούς 

Χειρουργική 
αντιμετώπιση

Ο θυρεοειδής αδένας βρίσκε-
ται στον λαιμό, μπροστά 
από την τραχεία και κάτω 

από τον λάρυγγα. Έχει συνήθως βά-
ρος 15-20 γραμμάρια. Αποτελείται 
από δύο λοβούς (αριστερό και δεξί) 
και ένα κεντρικό τμήμα που τους 
ενώνει (ισθμός θυρεοειδούς).

Νόσοι του θυρεοειδούς αδένα

Θυρεοειδίτιδα

Είναι μια φλεγμονή του θυρεοει-
δούς αδένα, η οποία μπορεί να 
σχετίζεται τόσο με τον υποθυρεο-
ειδισμό όσο και με τον υπερθυρε-
οειδισμό. Μπορεί να είναι επώδυνη 
(αίσθημα όμοιο του πονόλαιμου) ή 
ανώδυνη.Η θυρεοειδίτιδα μπορεί 
να οφείλεται σε αυτοάνοσα αίτια, 
μόλυνση, έκθεση σε κάποια χημική 
ουσία που είναι τοξική για τον θυρε-

οειδή ή σε άγνωστα αίτια. Ανάλογα 
με την αιτία μπορεί να είναι οξεία, 
παροδική ή χρόνια.

 
Υποθυρεοειδισμός

Είναι υπεύθυνος για το πολύ μικρό 
ποσοστό θυρεοειδικών ορμονών 
στον οργανισμό και κατ’ επέκταση 
την επιβράδυνση των λειτουργιών 
του οργανισμού.

Τα συμπτώματά του είναι αύξηση 
βάρους, ξηροδερμία, δυσκοιλιό-
τητα, μη ανοχή στο κρύο, πρήξιμο 
στο δέρμα, τριχόπτωση, κόπωση, 
αλλαγές στην έμμηνο ρύση, αδυνα-
μία, μειωμένη αντοχή, αρθρίτιδες, 
διαταραχές στη μνήμη, διαταραχές 
γονιμότητας, κατάθλιψη, υπνηλία.

 
Θυρεοειδίτιδα Hashimoto

Αποτελεί τη συχνότερη αιτία του 
υποθυρεοειδισμού. Όπως και στη 

γυναίκα
Δημήτριος  
Γκιουζέλης, MD, Ph.D
Γενικός Χειρουργός
Διδάκτωρ Χειρουργικής 
της Ιατρικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Γράφει ο:
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νόσο του Graves, πρόκειται για μια 
χρόνια αυτοάνοση νόσο, που σχετί-
ζεται με την παραγωγή αντισωμά-
των που έχουν ως στόχο τον θυρε-
οειδή και προκαλούν φλεγμονή και 
βλάβη.

Κατά τη θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
μειώνεται η παραγωγή των θυρεοει-
δικών ορμονών. Η πλειονότητα των 
περιπτώσεων υποθυρεοειδισμού 
οφείλεται στη χρόνια θυρεοειδίτιδα 
(Hashimoto), η οποία αποτελεί μια 
βραδέως εξελισσόμενη αυτοάνοση 
πάθηση του θυρεοειδούς.

 
Υπερθυρεοειδισμός 

Είναι υπεύθυνος για το αυξημένο 
ποσοστό θυρεοειδικών ορμονών 
στον οργανισμό. Συχνά καλείται 
«υπερδραστήριος θυρεοειδής».
Προκαλεί αύξηση των λειτουργιών 
του οργανισμού. Στα συμπτώματα 
περιλαμβάνονται η ταχυπαλμία, 
το άγχος, η δυσκολία στον ύπνο, το 
τρέμουλο στα χέρια, η αδυναμία, 
ταχυκαρδία (αίσθημα παλμών), 
νευρικότητα, μειωμένη αντοχή, 
υπερβολική εφίδρωση, μυϊκή αδυ-
ναμία, απώλεια βάρους, παρά την 
όρεξη για φαγητό,  δυσανεξία στη 
ζέστη, τριχόπτωση, δερματικά προ-
βλήματα, εξόφθαλμος, βρογχοκήλη 
(διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα).

 
Νόσος Graves

Η νόσος του Graves είναι η πιο συ-
χνή μορφή υπερθυρεοειδισμού, 
δηλαδή υπερλειτουργίας του θυρε-
οειδούς, και εμφανίζεται πιο συχνά 
στις γυναίκες. Πρόκειται για μια 
χρόνια αυτοάνοση νόσο, κατά την 
οποία το ανοσοποιητικό σύστημα 
του πάσχοντος παράγει αντισώματα 
τα οποία προσβάλλουν τον θυρεοει-
δή, προκαλώντας φλεγμονή, βλάβη 
και μεγάλη αύξηση της παραγωγής 
των θυρεοειδικών ορμονών.

Στη νόσο του Graves παράγονται 
υπερβολικές ποσότητες θυρεοειδι-
κών ορμονών λόγω της ύπαρξης 
αντισωμάτων που συνδέονται στον 

υποδοχέα της TSH στον θυρεοειδή 
(TSH- R- Ab). Στη νόσος του Graves 
η θυρεοειδοτρόπος ορμόνη TSH εί-
ναι χαμηλή. Στο υπερηχογράφημα 
εμφανίζεται συνήθως διόγκωση του 
θυρεοειδούς, δηλαδή βρογχοκήλη, 
ενώ ο αδένας απεικονίζεται ανο-
μοιογενής με χαρακτηριστικές αλ-
λοιώσεις, λόγω της παρουσίας των 
αντισωμάτων και της καταστροφής 
του θυρεοειδικού ιστού.

 
Όζοι του θυρεοειδούς

Πρόκειται για ένα μικρό εξόγκωμα 
στον θυρεοειδή αδένα, το οποίο 
μπορεί να είναι στερεό ή σε μορφή 
κύστης γεμάτο με υγρό. Αυτά τα οζί-

δια είναι πολύ συχνά και στην πλειο-
νότητά τους αβλαβή.

Οι όζοι είναι τέσσερις φορές συ-
χνότεροι στις γυναίκες, αλλά στους 
άνδρες συναντάμε πιο συχνά κακο-
ήθεις όζους. Παρά το χαμηλό ποσο-
στό καρκίνου, θα πρέπει να γίνεται 
αξιολόγηση της φύσης όλων των 
όζων από τον γιατρό.

Όταν γίνει διάγνωση όζου πρέπει 
να αποσαφηνιστούν τα εξής:

 Αν είναι καλοήθης ή κακοήθης.
  Αν είναι λειτουργικά ανενεργός, 
δηλαδή ψυχρός, ή εάν παράγει 
μεγάλες ποσότητες θυρεοειδικών 
ορμονών, δηλαδή είναι θερμός.
  Αν λόγω του μεγέθους και της θέ-
σης του προκαλεί προβλήματα, 
πιέζοντας παρακείμενα όργανα 
και σχηματισμούς, όπως: Την τρα-
χεία, προκαλώντας δύσπνοια, τον 
οισοφάγο, προκαλώντας δυσχέ-
ρεια στην κατάποση τον λάρυγγα, 
με αποτέλεσμα τη δυσκολία στην 
ομιλία. 
Η χειρουργική επέμβαση είναι 

η θεραπεία εκλογής για τους ψυ-
χρούς όζους αλλά και για όλους 
τους όζους του θυρεοειδούς που 
προκαλούν δυσφορία λόγω του 
μεγέθους ή της θέσης τους ή όπου 
υπάρχει υπόνοια κακοήθειας.

 
Καρκίνος του θυρεοειδούς

Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι 
σπάνιος, με περίπου 37.000 ανθρώ-
πους να διαγιγνώσκονται ως πάσχο-
ντες του καρκίνου αυτού κάθε χρόνο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι 
του καρκίνου του θυρεοειδούς:

1. Το θηλώδες καρκίνωμα
2. Το θυλακιώδες καρκίνωμα
3. Ο αναπλαστικός καρκίνος
4. Το μυελοειδές καρκίνωμα.
Περίπου το 80% των καρκίνων του 

θυρεοειδούς είναι θηλώδη καρκι-
νώματα. Αυτός ο καρκίνος επηρεά-
ζει κυρίως τις γυναίκες και ιδιαίτερα 
τις νεότερες.

Περίπου το 15% των περιπτώσεων 

Φυσιολογικός 
Θυρεοειδής αδένας

Υπερθυρεοειδισμός

Υποθυρεοειδισμός

ΓΥΝΑΙΚΑ
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είναι θυλακιώδη καρκινώμα-
τα, ένας πιο επιθετικός τύπος 
καρκίνου που παρατηρείται 
κυρίως σε γυναίκες μεγάλης 
ηλικίας.

Ο αναπλαστικός καρκίνος, 
επίσης, παρατηρείται κυρίως σε 
γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, αντι-
προσωπεύει το 2% των καρκίνων του 
θυρεοειδούς και είναι επιθετικός και 
δύσκολα αντιμετωπίσιμος.

Στο μυελοειδές καρκίνωμα του 
θυρεοειδούς (MTC) παράγεται καλ-
σιτονίνη και μπορεί να εμφανιστεί 
μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλους 
καρκίνους ενδοκρινών αδένων σε 
σύνδρομο που ονομάζεται σύνδρο-
μο πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλα-
σίας. Ο MTC αποτελεί το 3% των καρ-
κίνων του θυρεοειδούς. Η θεραπεία 
του μπορεί να είναι δύσκολη, εάν 
επεκταθεί πέρα από τον θυρεοειδή.

 
Βρογχοκήλη

Πρόκειται για μια ορατή διεύρυνση 
του θυρεοειδούς αδένα. Στο παρελ-
θόν ήταν μια συνηθισμένη κατάστα-
ση και οφειλόταν στην έλλειψη ιω-
δίου στη διατροφή. Το ιώδιο είναι 
απαραίτητο στοιχείο για την παρα-
γωγή των θυρεοειδικών ορμονών. 
Όλες οι παθήσεις που αναφέρθη-

καν παραπάνω μπορούν να προκα-
λέσουν βρογχοκήλη. Η βρογχοκήλη 
μπορεί να συμπιέσει ζωτικές δομές 
της περιοχής του λαιμού, όπως είναι 
η τραχεία και ο οισοφάγος. Αυτή η 
συμπίεση μπορεί να δυσκολέψει την 
αναπνοή και την κατάποση.

 
Θυρεοειδεκτομή

Η θυρεοειδεκτομή αποτελεί τη συ-
χνότερη επέμβαση των ενδοκρινών 
αδένων. Ενδείξεις θυρεοειδεκτο-
μής είναι:

 Καρκίνος θυρεοειδούς
 Πολυοζώδης βρογχοκήλη
 Διάχυτη τοξική βρογχοκήλη
 Υποτροπή βρογχοκήλης
  Μονήρης όζος θυρεοειδούς  
(όπου υπάρχει ένδειξη)
 Mεγάλη βρογχοκήλη
 Μεγάλες κύστεις
 Υπερθυρεοειδισμός

 Διόγκωση τραχηλικών αδένων
 Σκληρή σύσταση
 Ταχεία αύξηση μεγέθους 
Η επέμβαση που γίνεται είναι η 

ολική θυρεοειδεκτομή, που αποτε-
λεί τον χρυσό κανόνα. Αυτό 

γίνεται τόσο για τη 
ριζική και αποτελε-

σματική αντιμετώ-
πιση της νόσου σε 
έναν χρόνο / μία 
επέμβαση όσο και 
για την αρτιότε-

ρη μετεγχειρητική 
παρακολούθηση των 

ασθενών. Οι επιπλοκές 
της θυρεοειδεκτομής είναι 

σπάνιες όταν αυτή διενεργείται από 
κατάλληλο και έμπειρο χειρουργό, 
αλλά σε όλες τις περιπτώσεις πρέ-
πει να αναλύονται προεγχειρητικά 
στον υποψήφιο ασθενή. Η αποφυγή 
του τραυματισμού των λαρυγγικών 
νεύρων αποτελεί πρωταρχικό μέλη-
μα του θεράποντος ιατρού, για τον 
λόγο αυτό η συντριπτική πλειονότη-
τα των περιστατικών που χρήζουν 
θηρεοειδεκτομή γίνεται με τη χρή-
ση του νευροδιεγέρτη.

Η σωστή χρήση του νευροδιε-
γέρτη για τον εντοπισμό και την 
αξιολόγηση της λειτουργικότητας 
του παλίνδρομου λαρυγγικού και 
πνευμονογαστρικού νεύρου είναι 
μεγάλης σημασίας στη χειρουρ-
γική του θυρεοειδούς και των πα-
ραθυρεοειδών αδένων. Κατά κα-
νόνα, η χρήση του νευροδιεγέρτη 
σε πρώτες επεμβάσεις αλλά και σε 
επανεπεμβάσεις, λόγω καρκίνου 
θυρεοειδούς, καθώς επίσης και σε 
λεμφαδενικούς καθαρισμούς τρα-
χήλου μπορεί να μειώσει σημαντι-
κά τις επιπλοκές από κακώσεις του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου, 
που είναι απαραίτητο για την κίνηση 
των φωνητικών χορδών.  B

Η σωστή χρήση  
του νευροδιεγέρτη  
για τον εντοπισμό  

και την αξιολόγηση  
της λειτουργικότητας  

του παλίνδρομου λαρυγγικού 
και πνευμονογαστρικού 
νεύρου είναι μεγάλης 

σημασίας στη χειρουργική  
του θυρεοειδούς και  

των παραθυρεοειδών  
αδένων
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E να από τα πρώτα σημάδια γήρανσης στο ανθρώ-
πινο πρόσωπο εμφανίζεται στην περιοχή των μα-
τιών. Αυτό τις περισσότερες φορές συνδυάζεται 

με χαλάρωση και μείωση του όγκου των ιστών, οδηγώ-
ντας σε πτυχώσεις και ρυτίδες. Η κλασική επέμβαση του 
«Face Lift» μπορεί να δώσει στις περισσότερες περιπτώ-
σεις το επιθυμητό αποτέλεσμα, αφήνει, όμως, τομές, οι 
οποίες είναι ενοχλητικές για πολλές γυναίκες. 

Τη λύση σε αυτό το πρόβλημα έδωσε η καινούργια 
τεχνική, που συνδυάζει την επέμβαση της κάτω βλε-
φαροπλαστικής με ταυτόχρονη ανόρθωση του μέσου 
προσώπου, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες τομές της 
βλεφαροπλαστικής.

Συνήθως, μετά την ηλικία των 30 ετών εμφανίζονται 
τα πρώτα σημάδια γήρανσης στα βλέφαρα. Αυτή η 
επέμβαση αφορά όλους τους ανθρώπους που θέλουν 
να δώσουν νεανική όψη στο βλέμμα τους και εμφανί-
ζουν σακούλες και χαλάρωση στα κάτω βλέφαρα, με 
ταυτόχρονη πτώση του μέσου προσώπου και με πολύ 
έντονες ρινοπαρειακές αύλακες. 

Το είδος της αναισθησίας που χρησιμοποιείται είναι 
τοπική και μέθη ή γενική. Η διάρκεια είναι περίπου 3 
ώρες και η παραμονή στο νοσοκομείο είναι μία ημέ-
ρα. Πραγματοποιούνται προσεκτικές τομές κάτω από 

τις βλεφαρίδες των κάτω βλεφάρων ή σε ορισμένες 
περιπτώσεις (ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του προ-
βλήματος) η επέμβαση αυτή επιτελείται διαμέσου μιας 
μικρής τομής στην εσωτερική επιφάνεια του βλεφάρου 
(διά του επιπεφυκότα). Η τεχνική αυτή δεν αφήνει καμία 
ουλή και μειώνει τις επιπλοκές. Γίνεται άμεση διόρθωση 
αρχικά των κάτω βλεφάρων και στη συνεχεία, με κα-
ταλλήλους χειρισμούς, ανορθώνεται το μέσο πρόσωπο 
και επανατοποθετείται στη θέση που βρισκόταν τουλά-
χιστον 10 χρόνια πριν. 

Η περίοδος ανάρρωσης έπειτα από τη συγκεκριμένη 
χειρουργική επέμβαση διαρκεί περίπου 5 μέρες. Στη 
συνέχεια, ο ασθενής μπορεί να αναπτύξει πλήρως όλες 
τις δραστηριότητές του και να επιστρέψει στην εργασία 
του. Αμέσως μετά την επέμβαση, ενδέχεται τα βλέφαρα 
να έχουν μελανιές και οιδήματα, τα οποία υποχωρούν 
με τη χρήση πάγου και ειδικών κολλυρίων. Οι γενικές 
επιπλοκές δεν διαφέρουν από αυτές ενός κλασικού 
«Face Lift».

Συμπερασματικά, η επέμβαση αυτή είναι ό,τι πιο σύγ-
χρονο έχει να επιδείξει η Πλαστική Χειρουργική, αφού 
μέσω «αόρατων» τομών επιτυγχάνεται σε ένα χειρουρ-
γείο διόρθωση των βλεφάρων, αύξηση του όγκου των 
ζυγωματικών και ανόρθωση του μέσου προσώπου. B

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

Γράφει o:

Φτιάξτε  
το πρόσωπο  
που επιθυμείτε

Συνδυασμός βλεφαροπλαστικής και 
ανόρθωσης του προσώπου χωρίς τομές Αθηνών
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Oλοι μας προσπαθούμε να δεί-
χνουμε και να νιώθουμε όσο 
το δυνατόν καλύτερα. Η δίαι-

τα και η γυμναστική είναι απαραίτητα, 
αλλά μερικές φορές δεν είναι αρκετά. 
Τώρα έχετε την απάντηση: BodyTite.

Μεταμορφωθείτε με το BodyTite, 
την πιο καινοτόμο επέμβαση αναμόρ-
φωσης του σώματος που έχει σχεδια-
στεί για την απαλλαγή από το τοπικό 
πάχος, την εξάλειψη της κυτταρίτι-
δας και την ταυτόχρονη ανόρθωση 
και σύσφιξη του σώματός σας.  Το 
BodyTite χρησιμοποιεί τη νέα προηγ-
μένη τεχνολογία Ραδιοσυχνοτήτων 
RFAL™ (Radio-Frequency Assisted 
LipoTightening) για να προσφέρει 
μια ασφαλή και εξελιγμένη λύση στο 
περίγραμμα του σώματός σας.

Με το BodyTite επιτυγχάνεται λιπο-
αναρρόφηση και ταυτόχρονα σύσφι-
ξη σε περιοχές όπου συνυπάρχουν 
τοπικό πάχος και χαλάρωση, όπως η 
κοιλιά, οι γοφοί, οι γλουτοί, οι μηροί, 
τα γόνατα, τα χέρια, η πλάτη και το 
προγούλι, αποφεύγοντας την κλασι-
κή χειρουργική δερμολιπεκτομή και 
τις μεγάλες ουλές, όπως στην κοιλιο-
πλαστική, στη βραχιονοπλαστική και 
στην ανόρθωση των μηρών και το 
lifting. Επίσης, σε περιοχές που θέλε-
τε να κάνετε μόνο λιποαναρρόφηση, 
γλιτώνετε την ανεπιθύμητη χαλάρωση 
που ακολουθεί συνήθως στην παρα-
δοσιακή λιποαναρρόφηση, ειδικά στις 
μεγαλύτερες ηλικίες, λόγω του αδειά-
σματος του όγκου του λίπους και της 
μη ελαστικότητας του δέρματος.

BodyTite: Δύο σε ένα, λιποαναρρό-
φηση και σύσφιξη ταυτόχρονα

Λιποαναρρόφηση: Το BodyTite χρη-
σιμοποιεί την υπερσύγχρονη τεχνολο-
γία Ραδιοσυχνοτήτων RFAL που ανε-
βάζει τη θερμοκρασία στους 38 οC για 
να λιώσει και στη συνέχεια με ειδική 
μικρή κάνουλα να αναρροφήσει την 
περίσσεια λίπους μέσω μιας πολύ μι-
κρής τομής 2-3 χιλιοστών, κρυμμένης 
έντεχνα σε περιοχή που δεν φαίνεται. 
Με την τήξη του λίπους, η διαδικασία 
της λιποαναρρόφησης γίνεται πολύ 
λιγότερο τραυματική, μειώνοντας 
σημαντικά μετεγχειρητικά τον πόνο, 
το οίδημα και τις μελανιές. 

Σύσφιξη: Ένα από τα μοναδικά χα-
ρακτηριστικά του BodyTite είναι 
η ικανότητά του να θερμαίνει με 
ασφάλεια και ακρίβεια τους ιστούς 
σε βάθος, με αποτέλεσμα άμεσα 
ορατή συστολή και συρρίκνωση του 
δέρματος. Συγχρόνως μέσω της 
θερμότητας γίνεται διέγερση των 
ινοβλαστών να παράγουν κολλαγό-
νο, οπότε ακολουθεί άμεσα αλλά και 
σταδιακά μετεγχειρητικά εντυπωσι-
ακή σύσφιξη συχνά μέχρι και 40%. 
 
Τι θα πρέπει να περιμένετε σχετικά 
με πόνο, πρήξιμο και μώλωπες;
Μπορεί να εμφανίσετε μικρές εκχυ-
μώσεις και μούδιασμα αμέσως μετά 
BodyTite, αλλά πολύ λιγότερο από 
ό,τι έπειτα από την κλασική λιποα-
ναρρόφηση. Η υπαισθησία συνήθως 

bodytite
γυναίκα
Τέλειο  σώμα με

Το πιο προηγμένο σύστημα λιπογλυπτικής

Γρήγορη 
ανάρρωση
Το BodyTite είναι μια 
ελάχιστα επεμβατική 
διαδικασία, που μπορεί 
να γίνει με τοπική 
αναισθησία ή μέθη, 
χωρίς να χρειάζεται να 
παραμείνετε στην κλινική, 
μειώνοντας έτσι το κόστος 
και τον χρόνο ανάρρωσης. 
Τα αποτελέσματα είναι 
εμφανή αμέσως, ενώ 
το τελικό αποτέλεσμα 
φαίνεται μετά 1-3 μήνες.

Οφέλη 
- πλεονεκτήματα 
   Προηγμένη λιπογλυπτική 
   Σημαντική σύσφιξη 
έως και 40% σε κλινικές 
μελέτες
   Ταυτόχρονα 2 θεραπείες 
(λιποαναρρόφηση + 
σύσφιξη)
   Μόνιμα αποτελέσματα 
   Λιγότερες μελανιές, 
οίδημα και πόνος 
   Γρηγορότερη ανάρρωση
   Ασφαλής τεχνολογία 
ακριβείας

Γράφει η:

Χριστοφορίδου  
Χριστίνα
Πλαστική 
Χειρουργός 

Θεσσαλονίκης



περνάει σε μία ημέρα και μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε αντιφλεγμονώδη ή 
αναλγητικά φάρμακα. Τα οιδήματα 
και οι μελανιές συνήθως υποχωρούν 
σε μερικές ημέρες. Μπορείτε να επι-
στρέψετε στην κανονική σας ρουτίνα 
αμέσως, ωστόσο η έντονη άσκηση 
μπορεί να γίνει όταν ο πόνος και το 
πρήξιμο υποχωρήσουν.

Γιατί το BodyΤite είναι καλύτερο 
από την κλασική λιποαναρρόφηση;
Με την αύξηση της ηλικίας ή του σωμα-
τικού βάρους το δέρμα γίνεται λιγότε-

ρο ελαστικό. Η απλή λιποαναρρόφηση 
μπορεί να επιδεινώσει το πρόβλημα, 
αφήνοντας το δέρμα ακόμα πιο χαλα-
ρό και με ανομοιομορφίες. Ασθενείς 
με χαλάρωση ή ραβδώσεις μαζί με πε-
ρίσσεια λίπους έχουν καλύτερα απο-
τελέσματα χρησιμοποιώντας BodyTite 
για να σμιλεύσουν το σώμα τους. Σε 
σύγκριση με την παραδοσιακή λιποα-
ναρρόφηση, το BodyTite προσφέρει 
μια ασφαλέστερη και λιγότερο τραυ-
ματική εναλλακτική λύση, με πιο ομοι-
όμορφα αποτελέσματα και ελάχιστο 
μετεγχειρητικό πόνο και εκχυμώσεις. B

ΓΥΝΑΙΚΑ

Τι είδους φροντίδα χρειάζεται 
μετά την επέμβαση;
Το BodyTite είναι μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία 
που γίνεται με τοπική αναισθησία ή με ελαφριά μέθη. 
Την ίδια ημέρα μετά την επέμβαση, μπορείτε να πάτε 
σπίτι και να συνεχίσετε τις καθημερινές σας δραστη-
ριότητες. Θα πρέπει να φοράτε ένα ελαστικό ένδυμα 
συμπίεσης (κορσέ) για έναν μήνα.

Πρόσθετα οφέλη
Το BodyTite προσφέρει ποικιλία θερα-
πειών, όπως λείανση της κυτταρίτιδας 
(CelluTite), εντυπωσιακή εξάλειψη στο 
προγούλι και διπλοσάγονο (NeckTite), υψη-
λής ευκρίνειας λιπογλυπτική και σύσφιξη 
στην κοιλιά και τους γλουτούς και σύσφιξη 
του χαλαρού δέρματος σε μικρότερες περι-
οχές, όπως οι βραχίονες (ArmTite). 

Σε ποιες περιοχές  
εφαρμόζεται;
Όπου υπάρχει συσσωρευμένο λίπος: Κοι-
λιά, γοφοί, γλουτοί, μηροί, γόνατα, βραχί-
ονες, πλάτη, διπλοσάγονο. Μπορεί, επίσης, 
να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες 
θεραπείες για καλύτερα αποτελέσματα.
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Σ το πλαίσιο συνεργασίας της παιδοψυχολόγου 
Μυρτούς Στάγκου με το μαιευτικό τμήμα της ΒΙ-
ΟΚΛΙΝΙΚΗΣ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 

2016 το πρόγραμμα «Ψυχολογία και Εγκυμοσύνη». 
Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συμβου-
λευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης στους μελλο-
ντικούς γονείς και αποτελείται από τρεις θεματικές 
ενότητες, με διαφορετικό προσανατολισμό και περι-
εχόμενο η καθεμία. 

Στην πρώτη συνάντηση το ενδιαφέρον επικεντρώ-
νεται στην περίοδο της εγκυμοσύνης και στη διαδικα-
σία του τοκετού. Οι μελλοντικοί γονείς έχουν την ευκαι-
ρία να μοιραστούν την εμπειρία τους, να συζητήσουν 
για τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς και να 
εκφράσουν τα συναισθήματά τους. 

Θεσσαλονίκης

Ψυχολογία  
&  

Εγκυμοσύνη
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Η δεύτερη συνάντηση αναφέρεται στη δημιουργία 
οικογένειας, στην υποδοχή του νέου μέλους και στους 
διάφορους ρόλους που καλούνται οι γονείς να υποστη-
ρίξουν. Στόχος είναι η ψυχολογική προετοιμασία και 
ετοιμότητα των γονέων προκειμένου να μπορέσουν να 
επεξεργαστούν και να διαχειριστούν τα συναισθήματα 
και τις αλλαγές που δημιουργεί ο ερχομός του νέου 
μέλους. Η επικοινωνία, η δημιουργία σχέσης και η αλ-
ληλεπίδραση είναι τρεις βασικοί όροι που προσεγγί-
ζουμε στην πορεία των συναντήσεων, επισημαίνοντας 
την αξία και τη χρησιμότητα του συναισθηματικού δε-
σμού των γονιών με το παιδί. Ο ρόλος του γονέα δεν 
περιορίζεται μόνο στην ικανοποίηση των βιολογικών 
αναγκών και στην εν γένει επιβίωση του βρέφους, αλλά 
εμπεριέχει και την οικοδόμηση μιας υγιούς συναισθη-

ΓΥΝΑΙΚΑ

ματικής - κοινωνικής σχέσης που αρχίζει με τη γέννηση 
του μωρού. 

Η τρίτη συνάντηση αφορά την ανάπτυξη και τη φρο-
ντίδα του βρέφους έως το πρώτο έτος. Διαπραγμα-
τευόμαστε ζητήματα της καθημερινότητας που αφο-
ρούν τη διαδικασία του ύπνου, του φαγητού και του 

παιχνιδιού, με ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο 
του προγράμματος και του συγχρονι-

σμού των μελών μιας οικογένειας. 
Προσεγγίζουμε θέματα που αφο-

ρούν τη διατροφή, το πώς ένα 
μωρό αποχωρίζεται από τη 
διαδικασία του θηλασμού και 
ποια είναι η διαδικασία του 
ύπνου. Τέλος, αναλύουμε 
τα είδη του παιχνιδιού αλλά 
και τρόπους για να παίζουν 
οι γονείς με το παιδί τους, 

ανάλογα με τις ανάγκες, τις 
ικανότητες και το αναπτυξιακό 

του στάδιο. 
Πολλές φορές η μικρή ηλικία 

και η εύθραυστη εικόνα του βρέ-
φους μάς ξεγελούν και θεωρούμε ότι το 

μωρό είναι ανήμπορο και ανίκανο να αντεπε-
ξέλθει. Μήπως, τελικά, μπορεί να κάνει παραπάνω από 
αυτά που περιμένουμε; Το μωρό όταν γεννιέται, ακούει, 
βλέπει, μπορεί να αλληλεπιδράσει και να κατανοήσει; 
Μιλάμε για μύθους και αλήθειες και αναγνωρίζουμε τις 
πραγματικές ικανότητες και αδυναμίες ενός νεογνού.

Οι συναντήσεις έχουν βιωματικό χαρακτήρα και 
δίνεται εποπτικό υλικό και σχετική βιβλιογραφία, 
στο οποίο βασίζεται το περιεχόμενό τους. Μέσα από 
αυτήν την ομάδα, οι νέοι γονείς έχουν την ευκαιρία να 
μοιραστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, να 
ανακαλύψουν πτυχές και ικανότητες του εαυτού τους 
που δεν γνώριζαν και να απολαύσουν τον γονεϊκό τους 
ρόλο. Κάθε στιγμή που περνά δεν ξαναγυρίζει, γι’ αυτό 
αφεθείτε και απολαύστε αυτό το ανεκτίμητο αγαθό που 
αλλάζει τη ζωή σας.

Ο ρόλος των γονέων είναι απαιτητικός, αλλά πολύ 
σημαντικός γιατί συμβάλλει στην ανατροφή και τη δι-
απαιδαγώγηση ενός νέου ανθρώπου που έρχεται στον 
κόσμο. Αυτό το σεμινάριο μέσα από τις βιωματικές και 
ενημερωτικές συναντήσεις στοχεύει στην ενίσχυση και 
στήριξη των μελλοντικών γονέων προκειμένου να 
αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις, να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες χρήσιμες για τον ρόλο τους και να αλληλο-
επιδράσουν με ανθρώπους που βιώνουν τα ίδια συναι-
σθήματα. Σας καλούμε, λοιπόν, να μας γνωρίσετε και να 
δηλώσετε συμμετοχή στο πρόγραμμα. B

Γράφει η:

 Μυρτώ Στάγκου
Ψυχολόγος ΑΠΘ
MA Counselling for Children  
and Young People 
Specialized in Special Needs
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Βουβωνοκήλη και  
λαπαροσκοπική αποκατάσταση:

Ένα παλαιό πρόβλημα 
και η σύγχρονη 
αντιμετώπισή του

Η βουβωνοκήλη είναι μία πάθη-
ση του κοιλιακού τοιχώματος 
στη βουβωνική περιοχή, εκεί, 

δηλαδή, που ενώνεται το κάτω άκρο 
με τον κορμό. Από κατασκευής της η 
βουβωνική περιοχή έχει περιορισμέ-
νη αντοχή στις έντονες αυξήσεις της 
ενδοκοιλιακής πίεσης, οπότε οποιο-
δήποτε αίτιο την αυξάνει στιγμιαία 
(άρση βάρους, βήχας, φτάρνισμα, πα-
χυσαρκία, εγκυμοσύνη, δυσκοιλιότη-
τα κ.ά.) ή επαναλαμβανόμενα και με 
μακρά διάρκεια (βήχας σε καπνιστές, 
συστηματική άρση βάρους λόγω βα-
ριάς σωματικής εργασίας ή αθλητι-
κής δραστηριότητας, έντονη σεξουα-
λική δραστηριότητα) είναι δυνατόν να 
ξεπεράσει το όριο αντοχής των ιστών, 
προκαλώντας έτσι την εμφάνιση βου-
βωνοκήλης, ή να επιδεινώσει μία ήδη 
υπάρχουσα βουβωνοκήλη. 

Συμπτώματα και κλινική εικόνα
Τα συνήθη συμπτώματα που οδη-
γούν τον ασθενή στην αναζήτηση 
ιατρικής συμβουλής είναι:

  Διόγκωση στη βουβωνική περιοχή 
ή στο όσχεο.
  Αίσθημα βάρους ή και πόνος στη 
βουβωνική περιοχή, που επιτείνε-
ται κατά τη διάρκεια της ημέρας 
κατά την ορθοστασία και ανακου-
φίζεται με την κατάκλιση.
Η κλινική εικόνα ποικίλλει και έτσι 

ένας ασθενής μπορεί να έχει μία ευ-
μεγέθη βουβωνοκήλη χωρίς κανένα 
σύμπτωμα ή, αντίθετα, να πάσχει 
από έντονη συμπτωματολογία με 
ελάχιστη ή ανύπαρκτη διόγκωση στη 
βουβωνική περιοχή. 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Εφόσον εμφανιστεί πολύ 
έντονος πόνος στη βουβωνική περι-
οχή και διόγκωση που δεν υποχωρεί 
ή και συνοδεύεται από πυρετό, ναυ-
τία, εμετό ή τάση για εμετό, υπάρχει 
σοβαρή πιθανότητα να έχει γίνει 
κάποια και η βουβωνοκήλη να είναι 
μη ανατασσομένη, περιεσφιγμένη ή 
στραγγαλισθείσα και να συνοδεύε-
ται από εντερική απόφραξη (ειλεό). 
Οι καταστάσεις αυτές αποτελούν 

άνδρας

Γράφει ο:

Παντελής Αντωνάκης, MD, Ph.D
Χειρουργός εξιδεικευμένος  
στην προηγμένη Λαπαροσκοπική  
Χειρουργική

Πειραιά
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επείγουσες χειρουργικές παθήσεις, 
που χρήζουν άμεσης διάγνωσης 
και αντιμετώπισης. Εάν έχετε τα πα-
ραπάνω ή παρόμοια συμπτώματα, 
πρέπει οπωσδήποτε να επικοινωνή-
σετε με χειρουργό το συντομότερο 
δυνατόν.

Διάγνωση
Με βάση την κλινική εξέταση ή και 
τον απεικονιστικό έλεγχο αναγνωρί-
ζονται το είδος της βουβωνοκήλης 
(ευθεία, λοξή, οσχεοβουβωνοκήλη, 
πανταλονοειδής) και η θέση της 
(δεξιά, αριστερή ή αμφοτερόπλευ-
ρη) και καθορίζεται η βαρύτητά της 
(ευχερώς ανατασσομένη, μη ανα-
τασσομένη, περιεσφιγμένη, στραγ-
γαλισθείσα).

Αντιμετώπιση
Αν και η συντηρητική αντιμετώπιση 
της βουβωνοκήλης αποτελεί δόκιμη 
επιλογή υπό προϋποθέσεις, συνή-
θως επιλέγεται η χειρουργική απο-
κατάσταση. Τα συμπτώματα που 
συνήθως επηρεάζουν την καθημε-
ρινότητα (ικανότητα για εργασία, 
ποιότητα σεξουαλικής ζωής, μόνι-
μο άλγος) οδηγούν τελικά τον ασθε-
νή στο χειρουργείο. 

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., ναυ-
τικοί, αθλητές, κάτοικοι απομακρυ-
σμένων περιοχών, ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτικά κ.ά.) η χει-
ρουργική αντιμετώπιση αποτελεί 
μονόδρομο, ανεξαρτήτως συμπτω-
μάτων, προκειμένου να αποφευ-
χθεί η πιθανότητα μιας εν θερμώ, 
επείγουσας αποκατάστασης λόγω 
επιπλοκών (περίσφιγξη, στραγγα-
λισμός, ειλεός, περιτονίτιδα κ.ά.).

Χειρουργική αντιμετώπιση 
βουβωνοκήλης
Ιστορικά έχουν χρησιμοποιηθεί διά-
φορες επεμβάσεις για την αποκατά-
σταση της βουβωνοκήλης. Εδώ και 
περίπου 30 χρόνια έχει πλέον επι-
κρατήσει σχεδόν καθολικά η έννοια 
της αποκατάστασης χωρίς τάση με 
την τοποθέτηση πλέγματος. 

Κλασική χειρουργική 
αντιμετώπιση – ανοικτή 
αποκατάσταση: 
Η ανοικτή αποκατάσταση με τοπο-
θέτηση πλέγματος, λόγω της δερ-
ματικής τομής και της υποχρεωτικής 
διατομής μυϊκών περιτονιών, συνο-
δεύεται από έντονο μετεγχειρητικό 
άλγος και σίγουρα περισσότερο σε 
σχέση με τις ελάχιστα επεμβατικές 
τεχνικές. Για τον ίδιο λόγο η πιθα-
νότητα μετεγχειρητικής φλεγμονής 
είναι μεγαλύτερη, ενώ το τελικό απο-
τέλεσμα είναι μια ευμεγέθης μετεγ-
χειρητική δερματική ουλή.

Σύγχρονη χειρουργική 
αντιμετώπιση: «Λαπαροσκοπική» 
-  ρομποτική αποκατάσταση 
βουβωνοκήλης με τοποθέτηση 
πλέγματος. Πλήρως 
εξωπεριτοναϊκή αποκατάσταση 
(μέθοδος TEP)
Παλαιότερα, η μοναδική προσπέλα-
ση για τις βουβωνοκήλες ήταν αυτή 
της ανοικτής χειρουργικής. Εδώ και 
αρκετά χρόνια η επέμβαση πραγ-
ματοποιείται με τις ελάχιστα επεμ-
βατικές (εκ των έσω), δηλαδή τη 
λαπαροσκοπική και τη ρομποτική 
προσπέλαση, με κύριο εκπρόσωπο 
την πλήρως εξωπεριτοναϊκή απο-
κατάσταση (μέθοδος TEP). Σε αυτήν 
δεν διενεργείται είσοδος στην κοι-
λιά, καθώς ο χώρος εργασίας είναι 
εκτός της κοιλιακής κοιλότητας 
(εξωπεριτοναϊκός χώρος).

 Τα οφέλη της λαπαροσκοπικής ή 
της ρομποτικής TEP είναι σημαντικά 
και αφορούν την ελαχιστοποίηση α) 
των επιπλοκών από τη χειρουργική 
τομή, β) της απώλειας αίματος και 
γ) του μετεγχειρητικού πόνου, ενώ 
περιλαμβάνουν την ταχύτατη ανάρ-
ρωση και επάνοδο στην εργασία και 
το άριστο κοσμητικό αποτέλεσμα.

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου 
είναι πως δίνει στον χειρουργό τη δυ-
νατότητα να αντιμετωπίσει με ευκο-
λία καταστάσεις που στην εποχή της 
ανοικτής αποκατάστασης της βουβω-
νοκήλης θεωρούνταν ιδιαίτερα δύ-

Σχηματική απεικόνιση  
της βουβωνοκήλης,  

της πρόπτωσης, δηλαδή, 
ενδοκοιλιακού περιεχομένου 
(στην προκειμένη περίπτωση 

λεπτού εντέρου,  
διά της στενωπού  

του βουβωνικού πόρου

ΑΝΔΡΑΣ
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i
σκολες και συνοδεύονταν από υψηλά 
ποσοστά αποτυχίας και επιπλοκών. 
Τέτοιες είναι: Η ταυτόχρονη αντιμε-
τώπιση αμφοτερόπλευρης βουβω-
νοκήλης (δηλαδή όταν συνυπάρχουν 
βουβωνοκήλη δεξιά και αριστερά) σε 
μία επέμβαση, η επανεπέμβαση για 
υποτροπή βουβωνοκήλης έπειτα από 
προηγούμενη ανοικτή αποκατάσταση 
και η ύπαρξη μηροκήλης. Τέλος, η 
TEP αποτελεί τη βασική χειρουργική 
επιλογή για την αποκατάσταση της 
κήλης των αθλητών.

Ένα μειονέκτημα της TEP είναι το 
κατά τι αυξημένο κόστος σε σχέση 
με την ανοικτή αποκατάσταση, δι-
ότι, πέραν του πλέγματος που είναι 
παρόμοιο και στις δύο επεμβάσεις, 
υπάρχει και το κόστος του λαπαρο-
σκοπικού εξοπλισμού. Στη δε ρομπο-
τική επέμβαση, η… ψαλίδα ανοίγει 
σημαντικά, διότι σε αυτό προστίθε-
ται και το ομολογουμένως υψηλό 

κόστος του ρομποτικού εξοπλισμού.
Το βασικότερο όμως μειονέκτημα 

της μεθόδου είναι ότι αποτελεί προ-
ηγμένη λαπαροσκοπική - ρομποτική 
επέμβαση, για την ασφαλή και απο-
τελεσματική διενέργεια της οποίας 
απαιτούνται προηγμένες λαπαρο-
σκοπικές δεξιότητες, εκπαίδευση και 
εμπειρία από πλευράς χειρουργού. 
Έτσι, η διαθεσιμότητα της ανωτέρω 
τεχνικής είναι περιορισμένη σε συ-
γκεκριμένα ιδιωτικά θεραπευτήρια 
στη χώρα μας (καθότι η επέμβαση 
δεν πραγματοποιείται στα δημόσια 
νοσοκομεία). Επίσης, δεδομένου του 
χαμηλότερου συντελεστή δυσκολίας 
της κλασικής ανοικτής αποκατάστα-
σης και της περιορισμένης εμπειρίας 
στην προηγμένη λαπαροσκοπική χει-
ρουργική της χειρουργικής κοινότη-
τας ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα, 
είναι γεγονός πως συχνά ΔΕΝ προ-
σφέρεται ως επιλογή η ελάχιστα 

επεμβατική προσπέλαση (λαπαρο-
σκοπική ή ρομποτική) ούτε στον ιδι-
ωτικό τομέα. 

Συμπεράσματα
Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική 
αποκατάσταση αποτελούν τη σύγ-
χρονη επιλογή στην αντιμετώπιση 
των βουβωνοκηλών, ενίοτε, δε, 
υπερέχουν της ανοικτής αποκα-
τάστασης (αμφοτερόπλευρες και 
υποτροπές). Λόγω των προηγμέ-
νων λαπαροσκοπικών δεξιοτήτων 
και εμπειρίας που απαιτούνται από 
πλευράς χειρουργού, μέχρι τώρα 
δεν έχουν επικρατήσει ως πρώτη 
επιλογή στη χώρα μας, ακόμα και 
στον ιδιωτικό τομέα. Τα πλεονεκτή-
ματα για τον Έλληνα ασθενή είναι 
σημαντικά και αναντίρρητα και η 
σχετική ενημέρωση οφείλει να απο-
τελεί βασικό μέλημα της χειρουργι-
κής κοινότητας στη χώρα μας. B

ΕΡΩΤΗΣΗ 
Έχω βουβωνοκήλη.  
Η λαπαροσκοπική επέμβαση  
είναι κατάλληλη για μένα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Εάν ο οργανισμός σας μπορεί να αντέ-
ξει τη γενική αναισθησία, δεν πάσχετε 
από διαταραχές πηκτικότητας και το 
περιεχόμενο της βουβωνοκήλης σας 
(λίπος, έντερο κ.α.) δεν είναι καθη-
λωμένο, η απάντηση είναι σε γενικές 
γραμμές ΝΑΙ.

Μεγάλη βαρύτητα υπέρ της λαπα-
ροσκοπικής αποκατάστασης έχουν: 

   η ύπαρξη βουβωνοκήλης και από τις 
δύο πλευρές (αμφοτερόπλευρη)
   η ύπαρξη κήλης των αθλητών 
(sportsman’s hernia)
   το εάν χειρουργείστε για δεύτερη ή 
τρίτη φορά, δηλαδή για υποτροπή 
και έχουν προηγηθεί μόνο ανοικτές 
επεμβάσεις
Στις περιπτώσεις αυτές η λαπαρο-

σκοπική αντιμετώπιση οφείλει να είναι 
η πρώτη σας επιλογή.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παρα-
πάνω λόγοι, τον πρώτο λόγο τον έχε-
τε εσείς, καθώς η επιλογή είναι θέμα 
προτεραιοτήτων. Εάν ο ελάχιστος 

μετεχειρητικός πόνος, η γρήγορη 
κινητοποίηση, το άριστο αισθητικό 
αποτέλεσμα και η άμεση επάνοδος 
στην εργασία είναι οι βασικές σας 
προτεραιότητες, η λαπαροσκοπική 
αποκατάσταση είναι σαφώς η καλύ-
τερη επιλογή για εσάς.

Εάν πάλι το κόστος είναι περιο-
ριστικός παράγοντας ή έχετε πολλά 
προβλήματα υγείας που σας εμποδί-
ζουν να υποβληθείτε με ασφάλεια σε 
γενική αναισθησία, τότε η πρώτη σας 
επιλογή θα πρέπει να είναι μάλλον η 
ανοικτή αποκατάσταση, πάντοτε με 
τοποθέτηση πλέγματος.

Λαπαροσκοπική Βουβωνοκήλη

Είναι κατάλληλη για μένα;

Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική αποκατάσταση αποτελούν 
τη σύγχρονη επιλογή στην αντιμετώπιση των βουβωνοκηλών, 

ενίοτε, δε, υπερέχουν της ανοικτής αποκατάστασης
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PSAΗ θέση της εξέτασης  
στη διάγνωση  
του καρκίνου προστάτη σήμερα
Αδυναμίες του PSA ως 
διαγνωστικού δείκτη  
(tumor marker) καρκίνου προστάτη 
και στρατηγικές αύξησης  
της διαγνωστικής απόδοσής του
Σήμερα, περίπου δυόμισι δεκαετίες 
μετά την έναρξη ευρείας εφαρμο-
γής του στην καθημερινή πρακτική 
ως διαγνωστικό και προβλεπτικό 
εργαλείο του καρκίνου προστάτη, 
το Eιδικό Προστατικό Αντιγόνο (PSA) 
παραμένει το «χρυσό πρότυπο» (gold 
standard) μεταξύ άλλων διαγνωστι-
κών μεθόδων της νόσου. 

Όμως, κατά τα τελευταία χρόνια, 
ολοένα και συχνότερα εγείρονται σο-
βαρές αμφισβητήσεις της ικανότητάς 
του να αναγνωρίζει με ακρίβεια τους 
ασθενείς εκείνους στους οποίους 

αυξημένες τιμές PSA ταυτίζονται με 
παρουσία καρκίνου στον προστάτη 
αδένα. Το γεγονός αυτό αποδίδεται 
κυρίως στο γεγονός ότι η έννοια «πα-
θολογικές τιμές PSA» δεν είναι από-
λυτα διευκρινισμένη και προκαλεί 
διχογνωμίες, με αποτέλεσμα να μην 
υφίστανται οι αναγκαίες βέλτιστες 
και κοινά αποδεκτές διαχωριστικές 
τιμές (threshold ή cut-point values), 
που με υψηλή ακρίβεια να διακρίνουν 
μεταξύ φυσιολογικών / παθολογικών 
επιπέδων PSA ορού. Έτσι, μολονότι 
τιμές PSA ≤ 4,0 ng/mL θεωρούνται 
εντός των φυσιολογικών ορίων, δεν 
υπάρχει κατώτατο όριο τιμών που 
με ασφάλεια να αποκλείει τον κίνδυ-
νο προστατικού καρκινώματος, κα-
θώς έχει διαπιστωθεί ότι ακόμη και 
άνδρες με πολύ χαμηλές τιμές PSA 

μπορεί να «φιλοξενούν» τη νόσο. 
Ορθότερη και επικρατέστερη σήμερα 
εναλλακτική άποψη θεωρείται ότι ο 
«κίνδυνος» να υπάρχει καρκίνος του 
προστάτη παρουσιάζει συνεχή δια-
κύμανση, με αποτέλεσμα πιθανότητα 
διάγνωσης της νόσου σε όλα τα επί-
πεδα τιμών PSA (risk at all PSA values). 

 Οι «αδυναμίες» αυτές του PSA 
ως ασφαλούς διαγνωστικού δείκτη 
(tumor marker) του καρκίνου του 
προστάτη οφείλονται στο γεγονός 
ότι είναι «οργανο-ειδικός» και όχι 
«ογκο-ειδικός» βιοχημικός δείκτης. 
Με άλλα λόγια, παράγεται μεν σχεδόν 
αποκλειστικά και μόνο από τον προ-
στάτη αδένα και χαρακτηρίζει το όρ-
γανο αυτό, όμως παθολογικές τιμές 
του προκύπτουν σε ποικίλες παθολο-
γικές καταστάσεις του προστάτη και 

Γράφει ο:

Ευάγγελος Α. Σπυρόπουλος
Αρχιπλοίαρχος Ιατρός Π.Ν. ε.α.
Χειρουργός Ουρολόγος
Διδάκτωρ Ιατρικής  
Πανεπιστημίου Αθηνών
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όχι μόνο όταν υπάρχει καρκίνος του 
οργάνου (τα αυξημένα επίπεδα PSA 
δεν είναι «παθογνωμονικά» καρκίνου 
προστάτη). Η καλοήθης προστατική 
υπερπλασία, οι φλεγμονές του προ-
στάτη (οξείες ή χρόνιες), ο ερεθισμός 
του αδένα (επίσχεση ούρων, καθετη-
ριασμός ουρήθρας, δακτυλική εξέ-
ταση του προστάτη, κυστεοσκόπηση, 
εκσπερμάτιση κ.λπ.) αποτελούν κατα-
στάσεις που μπορεί να προκαλέσουν 
μόνιμη ή παροδική αύξηση των τιμών 
PSA. Έτσι, στην επονομαζόμενη «γκρί-
ζα» διαγνωστική ζώνη, δηλαδή στο 
εύρος τιμών PSA μεταξύ 4,0-10,0 ng/
mL, οι πιθανότητες να υπάρχει μόνο 
καλοήθης προστατική υπερπλασία 
κυμαίνονται αδρά, μεταξύ 25%-30%, 
ενώ καρκίνος του προστάτη διαγι-
γνώσκεται σε ποσοστό 70%-80%.

 Για να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνα-
τή διαγνωστική προσέγγιση ασθε-
νών με παθολογικές τιμές PSA και να 
αποφεύγεται ο «φαύλος κύκλος» πε-
ριττών (μη αναγκαίων) και δυνητικά 
ψυχοσωματικά επιβλαβών, επανα-
λαμβανόμενων βιοψιών προστάτη 
(μετά προηγηθείσες αρνητικές για 
κακοήθεια) απαιτείται η βελτίωση 
της προβλεπτικής - διαγνωστικής 
απόδοσης της εξέτασης PSA. Στόχο 
των προσπαθειών προς αυτή την κα-
τεύθυνση αποτελεί η αύξηση της δι-
ακριτικής ικανότητας της εξέτασης 
αυτής, έτσι ώστε να μπορεί να δια-
χωρίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και 
ασφάλεια τους ασθενείς οι οποίοι 
πράγματι έχουν καρκίνο προστάτη 
(αύξηση της «ευαισθησίας» της δο-
κιμασίας) από αυτούς που δεν έχουν 
τη νόσο (αύξηση της «ειδικότητας» 
της εξέτασης). 

Οι στρατηγικές αύξησης της δια-
γνωστικής απόδοσης της εξέτασης 
PSA περιλαμβάνουν ένα ευρύ φά-
σμα μεθόδων, από τη μέτρηση του 
ελεύθερου (free) PSA, του κλάσματος 

ελεύθερου προς ολικό PSA, της «πυ-
κνότητας» PSA (PSA ÷ όγκο προστά-
τη), τον υπολογισμό της διαχρονικής 
μεταβολής (κινητική) του PSA έως 
την επινόηση προηγμένων τεχνικών, 
όπως Νομογράματα, Δίκτυα Τεχνη-
τής Νοημοσύνης (Artificial Neural 
Networks), υπολογιστές κινδύνου 
καρκίνου προστάτη (Risk calculators), 
την εξέταση PCA-3 στα ούρα, τον δεί-
κτη PHI (Prostate Health Index) και 
το γονιδιακό τεστ Confirm MDx, το 
οποίο εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
με αρνητική αρχική βιοψία προστά-
τη, στις οποίες επιχειρείται διάκριση 
μεταξύ αληθώς (δεν υπάρχει καρκί-
νος) και ψευδώς αρνητικού αποτε-
λέσματος (ασθενείς στους οποίους 
«υποβόσκει» καρκίνος που δεν έχει 
ακόμη εντοπισθεί). Βάση ανάπτυξης 
όλων αυτών των μεθόδων που απο-
σκοπούν στην ασφαλή εκτίμηση του 
κινδύνου να υπάρχει καρκίνος του 
προστάτη και πρόβλεψη του απο-
τελέσματος βιοψίας του οργάνου 
και στην τεκμηριωμένη με ενδείξεις 
(evidence-based) λήψη ιατρικών 
αποφάσεων - διεξοδική ενημέρω-
ση των ασθενών αποτελεί ο ταυτό-
χρονος συνδυασμός (συνδυαστική 
επίδραση στο τελικό αποτέλεσμα) 

πολλών γνωστών παραγόντων «κιν-
δύνου» καρκίνου του προστάτη πέ-
ραν του PSA, όπως η ηλικία, η φυλή, 
το οικογενειακό ιστορικό, ο αριθμός 
και ο ιστολογικός τύπος αρνητικών 
βιοψιών που προηγήθηκαν, το μέγε-
θος του προστάτη και άλλοι. Επιπλέ-
ον, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται 
η «Πολυπαραμετρική Μαγνητική Το-
μογραφία προστάτη - mpMRI», μια 
πολλά υποσχόμενη απεικονιστική εξέ-
ταση για την κατάδειξη περιοχών του 
οργάνου πιθανά συμβατών με εντο-
πίσεις κλινικά σημαντικού καρκίνου. 

Μαθηματικό μοντέλο πρόβλεψης 
του αποτελέσματος βιοψίας 
προστάτη
Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίω-
σης της διαγνωστικής ικανότητας της 
εργαστηριακής δοκιμασίας PSA, επι-
χειρήσαμε την ανάπτυξη μεθόδου για 
την εκτίμηση της πιθανότητας ύπαρ-
ξης προστατικού καρκίνου σε άνδρες 
με παθολογικές τιμές PSA, καθώς 
και για στάθμιση της «έντασης» των 
απαιτούμενων προσπαθειών για πε-
ραιτέρω διερεύνηση (επαναληπτικές 
βιοψίες), μετά αρνητική/ές αρχική 
βιοψία/ες προστάτη. Για τον σκοπό 
αυτό, εκπονήσαμε προοπτική - μα-

άν
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κρόχρονη (2006-2015) μελέτη, με την 
οποία επινοήσαμε το πρωτότυπο στα-
τιστικό μοντέλο προσομοίωσης «μα-
θηματικών συνθηκών» καρκίνου προ-
στάτη PCP-SMART (Prostate Cancer 
Predictive - Simulation Modelling, 
Assessing the Risk, Technique), για 
πρόβλεψη του αποτελέσματος βι-
οψίας προστάτη [δημοσιεύθηκε 
στο αμερικανικό ιατρικό περιοδι-
κό «Clinical Genitourinary Cancer» 
(DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.
clgc.2016.06.018) τον Ιούνιο 2016]. 

Για τη δημιουργία του προβλεπτι-
κού αυτού μοντέλου χρησιμοποιή-
σαμε συνδυαστικά, εκτός του ολικού 
PSA, εύκολα διαθέσιμες στην καθη-
μερινή πράξη κλινικές παραμέτρους 
με ισχυρή προβλεπτική ικανότητα 
διάγνωσης καρκίνου του προστάτη, 
όπως ηλικία, ελεύθερο (free) PSA, 

κλάσμα PSA, πυκνότητα PSA (PSAD) 
και υπερηχογραφικά υπολογιζόμε-
νο μέγεθος του προστάτη. Κύριο 
παράγωγο της πρώτης φάσης επε-
ξεργασίας των ως άνω παραμέτρων 
αποτέλεσε ο καινοτόμος μαθηματι-
κός δείκτης PCRD (Prostate Cancer 
Risk Determinator), που στη συνέ-
χεια χρησιμοποιήθηκε στη δεύτερη 
φάση ως κεντρικός τελεστής στην 
κατασκευή πρωτότυπης μαθηματι-
κής εξίσωσης (εξίσωση λογιστικής 
παλινδρόμησης) υπολογισμού της 
πιθανότητας θετικού αποτελέσμα-
τος βιοψίας προστάτη σε εξατομι-
κευμένη βάση, δηλαδή, ατομικά και 
με ακρίβεια για κάθε ασθενή και όχι 
κατηγοριοποιώντας σε ομάδα υψη-
λού ή χαμηλού κινδύνου. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι 
αναγκαίοι υπολογισμοί δεν απαιτούν 
πολύπλοκα στατιστικά προγράμμα-
τα ή ειδικά και κοστοβόρα λογισμι-
κά, αλλά μπορούν να διενεργηθούν 
με εφαρμογή των άμεσα και εύκολα 
διαθέσιμων προγραμμάτων προ-
σωπικών υπολογιστών, όπως το MS 
Excel. Ήδη, βρίσκεται σε εξέλιξη η 
διαδικασία προβολής της μαθημα-
τικής εξίσωσης ως web application 
(smart phone app). 

Πρακτικά, η πιθανότητα να είναι το 
αποτέλεσμα της βιοψίας προστάτη 
θετικό για καρκίνο μπορεί να υπολο-
γισθεί με μόνες αναγκαίες παραμέ-
τρους για τη μαθηματική εξίσωση τις 
ακόλουθες: 
α) Ηλικία του ασθενούς, 
β) μέγεθος προστάτη αδένα (υπολο-
γισμένο με διακοιλιακό υπερηχογρά-
φημα κύστεως - προστάτη), 
γ) τιμή ολικού PSA, 
δ) τιμή ελεύθερου PSA (free PSA). 

 Έπειτα από στατιστική ανάλυση 
των δεδομένων της μελέτης (βασι-
σμένης σε 371 ασθενείς) προέκυψαν 
τα ακόλουθα συμπεράσματα:

 Ο καινοτόμος μαθηματικός δείκτης 
PCRD προέβλεψε σωστά, με υψηλή 
διαγνωστική ακρίβεια 90% το αποτέ-
λεσμα βιοψίας προστάτη σε: α) εννέα 
στους δέκα ασθενείς με καρκίνωμα 
προστάτη και β) εννέα στους δέκα 
ασθενείς ελεύθερους νόσου. 

 Επιπλέον, ο δείκτης PCRD, σε σύ-
γκριση με άλλους γνωστούς, τεκ-
μηριωμένους και ευρέως εφαρ-
μοζόμενους στην κλινική πράξη 
διαγνωστικούς παράγοντες, παρου-
σίασε σημαντικά μεγαλύτερη προ-
βλεπτική δύναμη (predictive power).

    μπορεί ατομικά (σε κάθε ασθενή 
ξεχωριστά) να υπολογίσει με ακρί-
βεια 91% την πιθανότητα θετικού για 
καρκίνο προστάτη αποτελέσματος 
βιοψίας του οργάνου.

 Θεωρούμε οτι η περιγραφείσα 
μέθοδος μπορεί να αποτελέσει χρή-
σιμο εργαλείο πρόβλεψης, που θα 
βρει ευρεία εφαρμογή στην καθη-
μερινή ιατρική πρακτική, παρέχο-
ντας τη δυνατότητα στους κλινικούς 
ιατρούς να λαμβάνουν τεκμηριωμέ-
νες αποφάσεις και να ενημερώνουν 
κατάλληλα ασθενείς με παθολογικές 
τιμές PSA που έχουν υψηλό δείκτη 
υποψίας για καρκίνο και να επιλέ-
γουν ορθότερα αυτούς για τους 
οποίους απαιτείται εντατικό πρωτό-
κολλο διάγνωσης και παρακολούθη-
σης (πολλαπλές βιοψίες προστάτη). 

Ακόμη, θα μπορούσε να φα-
νεί χρήσιμο και στην ταξινόμηση 
ασθενών στους οποίους πρόσφα-
τα διαγνώσθηκε καρκίνος του 
προστάτη, επιλέγοντας κατάλληλα 
αυτούς στους οποίους απαιτείται 
άμεση αντιμετώπιση (χειρουργική 
ή ακτινοβολίες) και εκείνους στους 
οποίους μπορεί να εφαρμοσθεί 
πρωτόκολλο συντηρητικής παρακο-
λούθησης (watchful waiting) ή ενερ-
γού επιτήρησης - παρακολούθησης 
(active surveillance). B 

Λ ίγα λόγια για 
τη διαγνωστική 

ακρίβεια τoυ 
Ειδικού Προστατικού 

Αντιγόνου (PSA),  
την προβλεπτική  

του ικανότητα, για  
το αποτέλεσμα 

βιοψίας προστάτη 
και για τη θέση 

που μπορεί να έχει 
στην καθημερινή 

κλινική πράξη 



Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2017          88

1 Παίρνω καιρό φάρμακα για 
τον προστάτη. Η ροή είναι 
ικανοποιητική και δεν έχω 
ουρολοιμώξεις ή επίσχεση 

ούρων. Έχω όμως συχνουρία -κυ-
ρίως τη νύχτα- και αισθάνομαι πως 
δεν αδειάζω καλά. Πρέπει να χει-
ρουργηθώ;
Πρέπει να χειρουργηθείτε, καθώς 
τα φάρμακα έχουν αποτύχει να προ-
στατέψουν την κύστη. Αυτή πια δεν 
μπορεί να ανεχθεί ικανή ποσότητα 
ούρων και έτσι παρουσιάζεται νυ-
κτουρία.

2 Η νυκτουρία είναι ένα βασα-
νιστικό σύμπτωμα. Να χει-
ρουργηθώ, να απαλλαγώ; 
Η συχνή αφύπνιση για ούρη-

ση δεν ωφελείται πια στον μεγάλο 
προστάτη. Οφείλεται στην απορ-
ρύθμιση της κύστης, που οφείλε-
ται βέβαια στον μεγάλο προστάτη, 
αλλά δεν αίρεται αυτομάτως με 
οποιαδήποτε επέμβαση. Θα χρεια-
στεί καιρός και ενδεχομένως φάρ-
μακα για να ηρεμήσει η κύστη.

3 Ριζική προστατεκτομή να 
απαλλαγώ οριστικά από το 
πρόβλημα, μιας και είμαι 
νέος και θα ξαναμεγαλώ-

σει ο προστάτης στο μέλλον;

Η ριζική προστατεκτομή θα απαλ-
λάξει οριστικά από το πρόβλημα 
και από την απροβλημάτιστη σεξου-
αλική ζωή. Ανύπαρκτη ή κακή στύση 
συμβαίνει στο 90% των επεμβάσε-
ων. Οι ασθενείς μετά την επέμβαση 
πρέπει να ενταχθούν σε ειδικό πρό-
γραμμα αποκατάστασης στυτικής 
λειτουργίας. Γι’ αυτό, άλλωστε, την 
κάνουμε μόνο σε καρκίνο προστάτη.

4 Η διουρηθρική προστατε-
κτομή TURis είναι μια νέα 
μέθοδος. Πώς γνωρίζουμε 
για τη διάρκεια του αποτε-

λέσματός της;
Η μέθοδος TURis δεν είναι καινούρ-
για μέθοδος. Είναι η από το 1970 
ευρέως εφαρμοζόμενη διουρηθρι-
κή προστατεκτομή. Ονομάζεται και 
ο χρυσούς κανόνας (Gold Standard) 
της αντιμετώπισης της ΚΥΠ. Περισ-
σότερα από 40 χρόνια εμπειρίας το 
βεβαιώνουν αυτό, καθώς παράγει 
μακρόβια καλά αποτελέσματα πέ-
ραν της 15ετίας.

Την τελευταία δεκαετία, η διου-
ρηθρική προστατεκτομή (Trans 
Urethral Resection) γίνεται σε αλα-
τόνερο (in saline). Ονομάζεται ως 
εκ τούτου TURis. Καλοήθης Υπερ-
πλασία Προστάτη. Η διαφορά της 
διουρηθρικής προστατεκτομής 

άνδρας
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Καλοήθης  
Υπερπλασία  
Προστάτη

Νίκος 
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Ενδοουρολογος, 
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Aπαντά ο:

Ερωτήσεις  
και 

Απαντήσεις

Αθηνών



7 Ποια μέθοδος θα δώσει μό-
νιμη λύση στο πρόβλημα;
Οποιαδήποτε επέμβαση 
Διουρηθρική ή Ανοικτή ή 

Λαπαροσκοπική (ρομποτικά υπο-
βοηθούμενη) ΔΕΝ αφαιρεί τον προ-
στάτη. Αφαιρεί μόνο το αδένωμα 
αυτού, που είναι η Transitional zone. 

Η περιφερική ζώνη, που λέγεται και 
«κάψα», φυσικά παραμένει. Παρα-
μένει έτσι ο θεωρητικός κίνδυνος 
του καρκίνου του προστάτη. Παρα-
μένει η ανάγκη παρακολούθησης 
του PSA, που παρεμπιπτόντως μει-
ώνεται δραστικά έπειτα από τέτοια 
επέμβαση, αλλά δεν μηδενίζεται.  B 

σε αλατόνερο (TURis) με την πα-
λαιά διουρηθρική προστατεκτομή 
(TUR) είναι η ασφάλεια και μονό. Η 
ασφάλεια της μεθόδου επιτρέπει 
να αντιμετωπίζουμε και κατηγορίες 
ασθενών για τις οποίες η μοναδική 
επιλογή ήταν ο διά βίου ουροκα-
θετήρας. Τέτοιες ήταν οι μεγάλης 
ηλικίας ασθενείς με σοβαρά καρ-
διολογικά, αιματολογικά και ανα-
πνευστικά προβλήματα.

5 Μήπως «ρομποτική» ολική 
προστατεκτομή για ανώδυ-
νη και οριστική απαλλαγή 
από το πρόβλημα προστάτη;

Η απλή λαπαροσκοπική «ρομποτι-
κή» προστατεκτομή είναι η επανα-
φορά της εγκαταλελειμμένης πια 
ανοικτής προστατεκτομής. Ο νεω-
τερισμός της είναι ότι δεν ανοίγει 
μεγάλη τομή στο δέρμα. Ανοίγονται 
3 μικρότερες.

Ανοίγεται η κύστη και αναγνωρί-
ζεται η μεταβατική ζώνη του προ-
στάτη, που είναι το αδένωμα. Εν 
συνέχεια, αυτό αφαιρείται διά της 
ανοικτής κύστης και της κοιλιάς. 
Ύστερα η κύστη ράβεται στεγανά.

Ο λόγος που συζητάμε καν αυτή 
την τεχνική είναι ότι μπορεί να είναι 
χρήσιμη σε προστάτες >200 κ. εκ. 
Όταν υπάρχει ικανός λαπαροσκό-
πος και απουσιάζει ικανός ενδοσκό-
πος χειρουργός.

6 Ο προστάτης μου είναι πολύ 
μεγάλος, πάνω από 100 κυ-
βικά εκατοστά. Φοβάμαι 
μήπως η διουρηθρική TURis 

δεν δώσει μόνιμη λύση;
H αντιμετώπιση μεγάλων προστα-
τών πάνω από 100 κ. εκ. εξαρτάται 
από την ικανότητα και τη σχετική 
εκπαίδευση του χειρουργού. Τα δε-
δομένα πλεονεκτήματα της TURis 
μπορούν να αξιοποιηθούν, ώστε να 
αφαιρεθούν αδενώματα πάνω από 
100 κυβικά εκατοστά. 
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Η εποχή που οι γυναίκες αντιμε-
τώπιζαν την εγκυμοσύνη πα-
ραμελώντας τον εαυτό τους 

και τη θηλυκότητά τους έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί. Σήμερα ολοένα και πε-
ρισσότερες γυναίκες απολαμβάνουν 
αυτή την ιδιαίτερη και όμορφη περί-
οδο συνεχίζοντας να φροντίζουν το 
σώμα τους υιοθετώντας ένα πιο υγι-
εινό διατροφικό μοτίβο. 

Την περίοδο αυτή, βέβαια, οι απαι-
τήσεις σε θρεπτικά συστατικά είναι 
ιδιαίτερα αυξημένες, αφού, εκτός 
από τον εαυτό της, η έγκυος πρέπει 
να προσφέρει και στο έμβρυο το κα-
λύτερο δυνατό περιβάλλον θρέψης 
και ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης η γυναίκα ιδανικά θα 
πάρει 9 με 16 κιλά. Αν πριν από την 
εγκυμοσύνη είχε λιγότερο βάρος από 
ό,τι πρέπει δεν πειράζει εάν πάρει και 
περισσότερα. Αντιθέτως, αν είχε με-
γαλύτερο από το «ιδανικό» της βάρος 
θα πρέπει να δώσει μεγάλη προσοχή.

Επίσης, εάν το επιπλέον βάρος κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι 
κάτω από 8 κιλά δεν θα μπορέσει να 
παρέχει τα θρεπτικά συστατικά και την 
ενέργεια που χρειάζεται το μωρό για 
να μεγαλώσει σωστά και υπάρχει κίν-
δυνος επιπλοκών στην ανάπτυξή του.

 Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν εί-
ναι λίγες οι εγκυμοσύνες που εμφα-
νίζουν ελλείψεις θρεπτικών συστατι-
κών με σοβαρότατες επιπτώσεις στο 
έμβρυο, όπως γενετικές ανωμαλίες, 
ενδομήτρια καθυστέρηση της ανά-
πτυξης, μειωμένη σωματική ανάπτυ-
ξη, πρόωρο τοκετό και χαμηλό βάρος 
γέννησης, μειωμένο νευρολογικό επί-
πεδο κ.λπ. Αλλά και στη μητέρα μπορεί 
να σημειωθεί μειωμένη διάρκεια κύη-
σης, αιμορραγία, αγγειοσπασμοί και 
μυϊκές κράμπες, αυξημένο οξειδωτι-
κό στρες, υπέρταση που προκαλείται 
από την εγκυμοσύνη κ.λπ. Κρίνεται, 
λοιπόν, σημαντικότατη -θα λέγαμε- η 
καλή συνεργασία με τον μαιευτήρα 

αλλά και με τον διατροφολόγο που 
θα προτείνει ένα εξατομικευμένο πρό-
γραμμα καλύπτοντας τις ανάγκες της 
μητέρας και του εμβρύου. 

Κάποιες γενικές οδηγίες που θα 
δίναμε στην έγκυο για την περίοδο 
αυτή θα ήταν να κάνει συχνά, μικρά 
γεύματα, να καταναλώνει τροφές 
μεγάλης θρεπτικής αξίας και να απο-
φεύγει τις παχυντικές, τις πολύ βαριές 
και τις πολύ αλμυρές τροφές. Απαραί-
τητη είναι η λήψη πρωτεΐνης υψηλής 
βιολογικής αξίας, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, λαχανικών, φρούτων και 
δημητριακών ολικής άλεσης, χωρίς 
υπερβολές στην ποσότητα.  Συστή-
νεται, επίσης, μεγάλη κατανάλωση 
υγρών, ιδίως το καλοκαίρι…. 

Αυτά και πολλά άλλα διατροφι-
κά θέματα βρίσκουν απάντηση σε 
μια σειρά σεμιναρίων που γίνονται 
δωρεάν στον χώρο της Βιοκλινικής 
Θεσσαλονίκης για τις μέλλουσες μα-
νούλες της… B

 
στην εγκυμοσύνη...

Διατροφή 

Κατερίνα Τζιώτζη
Διατροφολόγος - Διαιτολόγος. 
Συνεργάτης της Βιοκλινικής 
Θεσσαλονίκης

Γράφει η:

Θεσσαλονίκης



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ναι! Θέλω να γίνω 
συνδρομητής  
του περιοδικού  
BIONEWS  
του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ!
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ΠΕΡΙΟΧΗ ........................................................................................................................................................
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ ..................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ..................................................................................................................................

E-MAIL  .................................................................................................................................

Παρακαλώ συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παραπάνω φόρμα και παραδώστε την στη γραμματεία 
της μονάδας που βρίσκεστε ή αποστείλτε την στη διεύθυνση Λ. Κηφισίας 132 & Παπαδά, 5ος όροφος, 
Τμήμα Marketing ή με fax στον αριθμό 210 6966096.

Το περιοδικό διανέμεται Δωρεάν

@Θέλω να ενημερώνομαι για  
τα νέα και τις δράσεις  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Θέλω να λαμβάνω  
το νέο τεύχος  
του περιοδικού
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Λ. Βουλιαγμένης 578
16452, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9937770
Fax: 210 9938114

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Λ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2)
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11251, Αθήνα
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Χελμού 24 
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Ερμού 53 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7
Fax: 2310 285262

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. Ολγας 154
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Τηλ.: 2310 880100-99
Fax: 2310 880101
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Κλεάνθους 10
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Τηλ.: 2310 868460-1
 Fax: 2310 865535
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Α. Παπανδρέου 246
56626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 672002
 Fax: 2310 672136
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Καραολή & Δημητρίου 150
56221, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 774540
 Fax: 2310 774541
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Εθν. Αντιστάσεως 18-20
55133, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 459660
Fax: 2310 459670

ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ
Γρ. Κολωνιάρη 55
54629, Ξηροκρήνη
Τηλ.: 2310 548122
 Fax: 2310 548165

ΠΕΡΑΙΑ
Λ. Θεσσαλονίκης 2
57019, Περαία
Τηλ.: 23920 22622
Fax: 23920 22206

Βιοκλινική Αθηνών
Μ. Γερουλάνου 15, 
11524, Αθήνα
Τηλ.: 210 6962600 
Fax: 210 6921408

Βιοκλινική Πειραιά
Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 
Fax: 210 4582299

Βιοκλινική  
Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600
Fax: 2310 273703

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ
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