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EDITOR’S NOTE

Ο ΟΡΟΣ ηλεκτρονική υγεία / 
e-Health αποτελεί τη λέξη-κλειδί για 
να περιγράψει όχι μόνο τη «Διαδικτυ-
ακή Ιατρική», αλλά σχεδόν οτιδήποτε 
άλλο σχετίζεται με τους υπολογιστές 
και την ιατρική. Η ηλεκτρονική υγεία 
αναπτύχθηκε ως έννοια για πρώτη 
φορά από τους ανθρώπους του μάρ-
κετινγκ και όχι από τους ακαδημαϊ-
κούς. Δημιούργησαν και χρησιμοποί-
ησαν αυτό τον όρο ορμώμενοι από 
τη χρήση του διαδικτύου σε άλλους 
τομείς, όπως ηλ-εμπόριο, ηλ-επιχει-
ρείν, ηλ-λύσεις, σε μια προσπάθεια 
να μεταφέρουν τις υποσχέσεις, τις αρ-
χές και τον ενθουσιασμό γύρω από το 
ηλ-εμπόριο στον χώρο της υγείας και 
να οριοθετήσουν το πεδίο των νέων 
ευκαιριών που ανοίγονται στο διαδί-
κτυο στον χώρο της υγείας.

 Η ηλ-υγεία αποτελεί έναν αναδυόμε-
νο χώρο, εκεί όπου συναντιούνται η ιατρική πληροφορική, 
η δημόσια υγεία και η επιχειρηματική δραστηριότητα και 
αφορά τις υπηρεσίες υγείας και την πληροφορία που μετα-
φέρεται ή ενισχύεται μέσω του διαδικτύου και των σχετικών 
τεχνολογιών. Με μια ευρύτερη έννοια, ο όρος e-Health περι-
λαμβάνει κάτι παραπάνω από μια απλή τεχνολογική εξέλιξη. 
Χαρακτηρίζει και μια νοοτροπία, έναν τρόπο σκέψης, έναν 
τρόπο εκτίμηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και μια δέ-
σμευση για δικτύωση για έναν παγκόσμιο τρόπο σκέψης, με 
σκοπό τη βελτίωση της υγείας σε τοπικό, περιφερειακό και 
παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποιώντας την πληροφορία και 
την τεχνολογία της επικοινωνίας. 

Ένα από τα πιο ελκυστικά στοιχεία της ηλεκτρονικής υγείας 
είναι ότι δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα να προσαρμόσει 
στις ανάγκες του και να αυτοματοποιήσει την επικοινωνία, 
προσφέροντάς του μια δυναμική και διαδραστική εμπειρία. 
Αυτές οι νέες προκλήσεις στην τεχνολογία της πληροφορίας 
της υγείας αρχικά αφορούσαν κυρίως τον ασθενή-κατανα-
λωτή, δίνοντάς του τις έξης δυνατότητες:

 Την ικανότητα των καταναλωτών-ασθενών να έρχονται 
σε απευθείας σύνδεση με τα συστήματα παρακολούθησης 
της υγείας τους, π.χ., παρακολούθηση αρτηριακής πίεσης, 
καρδιακού ρυθμού, βιοχημικών δεικτών κ.ά. 

 Τη μεταφορά δεδομένων από ίδρυμα σε ίδρυμα ή μετα-
ξύ λειτουργών υγείας ή ακόμη και μεταξύ ιατρού και ασθε-
νούς, π.χ., ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, ηλεκτρονικό 
ιστορικό χρονίως πασχόντων, τηλεϊατρική σε απομακρυ-
σμένες περιοχές κ.ά. 

 Νέες προοπτικές για επικοινωνία 
μεταξύ καταναλωτών-ασθενών, π.χ., 
forum ασθενών. 

 Αργότερα, οι πολιτικές ηλεκτρονικής 
υγείας / e-Health αποτέλεσαν σημαντι-
κά εργαλεία για τα συστήματα υγείας. 
Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι σε ένα 
περιβάλλον με προοδευτική αύξηση της 
συνολικής και δημόσιας δαπάνης για 
την υγεία αλλά και άλλων πιέσεων στους 
δημόσιους προϋπολογισμούς (δημοσι-
ονομική κρίση), με μείωση του ενεργού 
πληθυσμού [αύξηση ηλικιωμένων (65+ 
και 80+) ατόμων στο ~ 30%-35% του συ-
νολικού πληθυσμού το 2060], με υψη-
λότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων, 
αλλά και με αυξημένες προσδοκίες των 
πολιτών για ποιότητα και πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας, η επένδυση σε εφαρ-
μογές ηλεκτρονικής υγείας μπορεί να 
αποτελέσει λύση, επιδρώντας: 

 Στη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας ως εργαλείου 
αναπροσαρμογών και αλλαγών σε όλα τα επίπεδα και την 
εφαρμογή αποδοτικών λύσεων (με μείωση λειτουργικού και 
διοικητικού κόστους των υπηρεσιών υγείας και με υποστήρι-
ξη της αποδοτικότητας και της δικτύωσης των συστημάτων 
υγείας), π.χ., η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφη-
σης και η εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων κ.ά.

 Στον σχεδιασμό σύγχρονων πολιτικών για τη γήρανση 
του πληθυσμού και τις χρόνιες παθήσεις, π.χ., με την ανά-
πτυξη νέων μοντέλων ολιστικής περίθαλψης και φροντί-
δας, στη διαχείριση της πολυνοσηρότητας και στην υποστη-
ριζόμενη διαβίωση των ηλικιωμένων ατόμων, π.χ., φορετοί 
ασθητήρες, αισθητήρες στο σπίτι, μικρόφωνα, βραχιόλια, 
ρολόγια κ.ά. 

 Ως πυλώνας αναπτυξιακής πολιτικής με υποστήριξη της 
έρευνας και της καινοτομίας. 

Τέλος, η εφαρμογή της τεχνολογίας της ηλεκτρονικής 
υγείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή της 
κλινικής φροντίδας και να συμβάλει στην επανεκκίνηση της 
ιατρικής πρακτικής στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο των 
νοσημάτων. 

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ επενδύει συνεχώς στον χώρο της ηλεκτρο-
νικής υγείας με πρωτοποριακές εφαρμογές, όπως: ηλεκτρο-
νικός ιατρικός φάκελος, αποστολή αποτελεσμάτων, παραγ-
γελία εξετάσεων, ανταλλαγή αποτελεσμάτων για δεύτερη 
γνώμη, διαχείριση συνεργασίας με ασφαλιστικές εταιρείες 
κ.ά., που όλες αποσκοπούν στην ταχύτερη και ποιοτικότερη 
εξυπηρέτηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (e-HEALTH)

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου
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Η δύναμή μας,  
οι άνθρωποί μας  

Επενδύοντας  
στη συνεχή εκπαίδευση 
των ανθρώπων μας

H μακροχρόνια επιτυχημένη πορεία του Ομίλου ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υψηλή 
κατάρτιση και τη συνεχή επιστημονική ενημέρωση 

του προσωπικού μας. Οι ραγδαίες αλλαγές στον χώρο της 
υγείας και η τεχνολογική πρόοδος καθιστούν απαραίτητη 
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, συνδε-
όμενη τόσο με την ετήσια στρατηγική της εταιρείας και τις 
αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας όσο και με τα ατο-
μικά πλάνα ανάπτυξης των εργαζομένων. 

Η κατάρτιση ενός εργαζομένου αρχίζει από τη στιγμή 
της πρόσληψής του μέσω εξειδικευμένου προγράμματος 
ένταξης (induction program), όπου έχει την ευκαιρία να 

εξοικειωθεί με την εταιρική κουλτούρα, το όραμα και τις 
αξίες που πρεσβεύει ό Όμιλός μας και επεκτείνεται σε 
θέματα ποιότητας, εξυπηρέτησης πελατών και πληθώρα 
εξειδικευμένων θεμάτων. Σε συστηματική βάση, αξιολο-
γούνται οι ανάγκες εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα και η 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με τους 
διευθυντές των τμημάτων καταρτίζει ολοκληρωμένα ετή-
σια πλάνα εκπαίδευσης. Τα πλάνα αυτά περιλαμβάνουν 
διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης, όπως ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων, βελτίωση γνώσεων και εξει-
δίκευσης, θέματα management, τεχνολογίας, ISO συστη-
μάτων ποιότητας (πιστοποιήσεων και διαπιστεύσεων) υγι-

τα νέα μας

Αγγελική Κακανιάρη
Διευθύντρια Ανθρώπινου  
Δυναμικού
Μαρία Βαρθαλίτου  
Υπεύθυνη Εκπαίδευσης 

Γράφουν  οι:
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τα νέα μας

εινής και ασφάλειας κ.λπ. Διαχωρίζονται σε εσωτερικές 
και εξωτερικές εκπαιδεύσεις σε συνεργασία με εξειδικευ-
μένους φορείς και στελέχη της αγοράς. Για τις εσωτερικές 
εκπαιδεύσεις, έχουν θεσπιστεί θέσεις εσωτερικών έμπει-
ρων εκπαιδευτών (Internal Trainers). 

Μέσα από τις διαδικασίες μας αφουγκραζόμαστε τις 
ανησυχίες και τις προσδοκίες των εργαζομένων μας για 
την προσωπική  εξέλιξή τους και επενδύουμε στην ανάπτυ-
ξη της καριέρας τους. Στόχος μας, η συνεχής ανάπτυξη και 
ικανοποίηση των ανθρώπων μας, η διατήρηση του αντα-
γωνιστικού μας πλεονεκτήματος στην αγορά εργασίας ως 
προς το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, πάντα 
άρρηκτα συνδεδεμένα με την ποιοτική και άρτια εξυπη-
ρέτηση των πελατών μας. 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ανάπτυξη 
Ο Όμιλός μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην επιμόρ-
φωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του 
όσο και στην ανάπτυξη προγραμμάτων και δραστηριο-
τήτων με σκοπό την ολοκληρωμένη-άρτια εκπαίδευσή 
του. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλύπτουν πλούσια 

θεματολογία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εται-
ρείας και βοηθούν τους εργαζόμενους στη βελτίωση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Δημιουργούμε ομάδες 
ικανών και έμπειρων εργαζομένων, οι οποίες είναι πλή-
ρως καταρτισμένες, ανάλογα με τη θέση που κατέχουν. 

Η εκπαίδευση καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του 
Ομίλου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως διαγνωστικά 
κέντρα, κλινικές κ.λπ., και αφορά σε όλες τις ειδικότητες 
των εργαζομένων: 

  Νοσηλευτών 
  Χειριστών Ακτινολογικών Μηχανημάτων
  Βιολόγων, Χημικών Εργαστηρίων,  
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  Εξυπηρέτησης Πελατών 
  Διοικητικού Προσωπικού 
  Επιστημονικών Συμβούλων 
  Ιατρών
  Βοηθητικού Προσωπικού κ.λπ.

Η θεματολογία ποικίλλει ανάλογα με την κάθε ειδικότη-
τα, τις τρέχουσες εξελίξεις στον δυναμικό χώρο της υγείας 
και την ευρύτερη στρατηγική της εταιρείας.

01
02

03

04

05

06
07

  Aνάπτυξη δεξιοτήτων  
και ικανοτήτων 
(εξυπηρέτηση πελατών, 
επικοινωνία κ.λπ.)

Bελτίωση γνώσεων  
και εξειδίκευσης  
(βάσει ειδικότητας)

Θέματα τεχνολογίας 

Συστήματα ποιότητας / 
διαπίστευσης

Management

Θέματα υγιεινής  
και ασφάλειας 

Εκπαίδευση 
νεοεισερχόμενων



6 Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2018          

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, όλοι οι νέοι εργαζό-
μενοι συμμετέχουν σε induction program, στα κεντρικά 
γραφεία (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), ατομικά για τα εξει-
δικευμένα στελέχη και θέσεις προϊσταμένων και ομαδι-
κά για θέσεις εξυπηρέτησης πελατών -   γραμματείας, 
τηλεφωνικό κέντρο, νοσηλευτές, αιμολήπτες, βιολόγους, 
τεχνολόγους κ.λπ. Στόχος των προγραμμάτων αυτών εί-
ναι να παρέχουν στους νεοεισερχόμενους το απαιτούμενο 
γνωστικό υπόβαθρο που διευκολύνει τη γρήγορη ένταξη 
και ενημέρωση, την ομαλή ενσωμάτωση στο εργασιακό 
περιβάλλον της εταιρείας και στην κατανόηση της Εταιρι-
κής Κουλτούρας του Ομίλου.

Η εκπαίδευση των νεοπροσληφθέντων συνεχίζεται 
στον χώρο εργασίας τους (on the job training) και πλαισι-
ώνεται από συνεχή ανατροφοδότηση της απόδοσης από 
τον εκάστοτε προϊστάμενο και τον εκπαιδευτή, διασφαλί-
ζοντας την αποτελεσματικότητα και τη συνεχή βελτίωση 
της απόδοσής τους.

Η εκπαίδευση διευρύνεται σε όλους τους εργαζόμενους 
του Ομίλου. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι μέσα από τη 
συνεχή κατάρτιση, εξοπλίζουμε τους ανθρώπους μας με 
τα κατάλληλα εφόδια (γνώσεις και ικανότητες) ώστε να 
προετοιμαστούν για την ανάληψη διευρυμένων αρμοδι-
οτήτων ή και προαγωγών. 

Διατηρούμε ατομική καρτέλα εκπαίδευσης ανά εργα-
ζόμενο, σε όλο τον εργασιακό του βίο κοντά μας, ώστε να 
εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική παρακολούθηση της 
πορείας του αλλά και τη διάχυση της γνώσης στον οργα-
νισμό. Παράλληλα, διατηρούμε και χτίζουμε συνεχώς ένα 
σημαντικό αρχείο με θεματολογία-υλικό εκπαίδευσης, το 
οποίο εμπλουτίζουμε συνεχώς. 

Οι εσωτερικές εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται από 
εξειδικευμένο προσωπικό με επιτυχημένη εργασιακή πο-
ρεία, πολύ καλές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις αλλά 
και πιστοποιήσεις από εθνικούς και διεθνείς φορείς. 

Εκτός από τους ειδικούς ρόλους εσωτερικών εκπαιδευ-
τών που έχουν θεσπιστεί, αξιοποιούνται ως εισηγητές 
-λόγω της εξειδίκευσής τους- περισσότερα στελέχη, όπως 
ενδεικτικά: Υπεύθυνοι Ακτινοφυσικοί, προϊστάμενοι λοιμ-

ώξεων και λοιπών τμημάτων κλινικών, Ιατροί, Υπεύθυνοι 
Ποιότητας, Υπεύθυνοι Τεχνικοί Ασφαλείας, Διευθυντές 
Τμήματος Μαγνητικού Συντονισμού και Εκπαίδευσης MRI, 
Προϊστάμενοι εργαστηρίων ή άλλων τμημάτων, Στελέχη 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού κ.λπ.

 Ορισμένες από τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποι-
ούνται σταθερά σε ετήσια βάση είναι για θέματα Δια-
χείρισης Ποιότητας, Ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών 
- Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, Ακτινοπροστασίας, Πρώτων 
Βοηθειών, Ακτινολογικών Μηχανημάτων, Εργαστηριακών 
Μηχανημάτων, Οδηγίες & Διαδικασίες Ομίλου, Σύστημα 
Διαχείρισης της Απόδοσης, CPR, HIPEC, Προεγχειρητικής 
& Μετεγχειρητικής Διαχείρισης Ασθενών, Σηπτικής Κατα-
πληξίας και αντιμετώπισης, Διαχείρισης Ασθενών με πο-
λυανθεκτικό παθογόνο μικροοργανισμό κ.λπ.

Η εξωτερική εκπαίδευση και επιμόρφωση ολόκληρου 
του προσωπικού (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας) αποτελείται από εξειδικευμένα συνέδρια-η-
μερίδες (Ιατρικά, Νοσηλευτικής, Βιολογίας κ.λπ.), στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό, και από σεμινάρια (Οικονομικά 
- Λογιστικά, Πληροφορικής, Υγιεινής & Ασφάλειας, Πωλή-
σεις - Marketing, Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, Προ-
στασία Προσωπικών Δεδομένων, Logistics, Management, 
Εξυπηρέτηση Πελατών, Πυρασφάλειας κ.λπ.), που γίνο-
νται από εισηγητές με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της 
εκπαίδευσης τόσο σε πολυεθνικές όσο και σε ελληνικές 
εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία 
για την εκπαίδευση στον Όμιλο για το 2017 
Ετησίως, περίπου το 75% των εργαζομένων του Ομίλου 
λαμβάνει κατ’ ελάχιστον μια μορφή εκπαίδευσης. Αρκετά 
άτομα, ανάλογα με τη θέση εργασίας τους, συμμετέχουν 
σε διαφορετικά, σε θεματολογία, σεμινάρια-συνέδρια. 
Ενδεικτικά εντός του τρέχοντος έτους, διενεργήθηκαν 
περίπου 200 σεμινάρια (13.800 ανθρωποώρες κατάρτι-
σης), επιπρόσθετα με τις εκπαιδεύσεις εν ώρα εργασίας 
(on the job training).

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων, ο Όμιλος διαθέτει 
ειδικές αίθουσες εκπαίδευσης (Αθήνα και Θεσσαλονίκη), 
εξοπλισμένες με τον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό, οι οποίες πληρούν τις πλέον μοντέρνες και ασφαλείς 
προδιαγραφές.

Αναγνωρίζοντας ότι η μάθηση αποτελεί μια συνεχή δι-
εργασία για τον εργαζόμενο αλλά και για την εταιρεία, θα 
συνεχίσουμε να εστιάζουμε και να επενδύουμε στην άρτια 
και ποιοτική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού 
μας, με απώτερο στόχο να παραμένουμε ένας από τους 
μεγαλύτερους και ποιοτικότερους Ομίλους στον χώρο της 
ελληνικής αγοράς. 

τα νέα μας
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Στην Αιματολογική Κλι-
νική του Γ.Ν. Παπανικο-
λάου πραγματοποιήθηκε 
η απονομή του πιστο-
ποιητικού της Βιοκλινι-
κής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως 
Κέντρου Συλλογής Ομ-
φαλιοπλακουντιακών 
Μονάδων ΟΠΑ για τη Δη-
μόσια Τράπεζα Βλαστο-
κυττάρων, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του προ-
τύπου FACT-Netcord.  

Κα τ ά  τ η  δ ι ά ρ κ ε ι α 
της επίσκεψης των εκ-
προσώπων του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Αιμα-
τολογική Κλινική του Γ.Ν. 
πραγματοποιήθηκε ξε-
νάγηση στους χώρους 
καθώς και παρουσίαση 
της διεθνώς αναγνω-
ρισμένης συνεισφοράς 
του στην αντιμετώπιση 
των ασθενών με βαριά 
αιματολογικά και αυτο-
άνοσα νοσήματα.

Η επίσκεψη ολοκληρώ-
θηκε με την υπογραφή του 
συμφωνητικού  έναρξης 
συνεργασίας από τον Δι-
ευθύνοντα Σύμβουλο της 
Βιοκλινικής Θεσσαλονί-
κης κο Αθανάσιο Αμπα-
τζόγλου και από τον Διευ-
θυντή της Αιματολογικής 
κλινικής του Γ.Ν.Παπανι-
κολάου κο Αχιλλέα Ανα-
γνωστόπουλο. 

Στη Βιοκλινική Θεσσα-
λονίκης λειτουργεί Μαι-
ευτικό Τμήμα πλήρως 
επανδρωμένο με: 

  Μαιευτήρες-γυναικο-
λόγους, νεογνολόγους, 
αλλά και ιατρούς όλων 
των ειδικοτήτων για 
κάθε έκτακτη ανάγκη 
και  
  Άριστα εκπαιδευμένο 
και έμπειρο προσωπικό,

ενώ διαθέτει: 
  Υπερσύγχρονο ιατρικό 
εξοπλισμό για την πα-
ρακολούθηση του εμ-
βρύου και της επιτόκου. 
  Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας (ΜΕΘ) με 6 
κλίνες στον 2ο όροφο, 
η οποία έχει τη δυνα-
τότητα να υποστηρίξει 
μαιευτικά περιστατικά.
  Δωμάτια όλων των τύ-
πων, με ξενοδοχειακές 
ανέσεις. 

Η Βιοκλινική Θεσσαλο-
νίκης διαθέτει ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων 
(καρδιολόγους, χειρουρ-
γούς, παθολόγους, αιμα-
τολόγους) που είναι σε 
ετοιμότητα για την απο-
τελεσματική αντιμετώπι-
ση και των πιο σύνθετων 
απρόβλεπτων καταστά-
σεων της επιτόκου. 

Απονομή Πιστοποιητικού στη Βιοκλινική 
Θεσσαλονίκης ως Kέντρου Συλλογής  
Oμφαλιοπλακουντικών μονάδων ΟΠΑ  
για τη Δημόσια Τράπεζα Βλαστοκυττάρων
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O Όμιλος Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινίασε την 
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου τη 

νέα του ολοκληρωμένη Διαγνωστι-
κή Μονάδα που βρίσκεται στην οδό 
Λ. Αμαρουσίου 14 (επέκταση Λ. Ειρή-
νης) στον Δήμο Πεύκης.

Η νέα Διαγνωστική Μονάδα, η 
οποία λειτουργεί σε αυτόνομο κτίριο 
1.060 τ.μ., έχει επανδρωθεί με άρτια 
εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημο-
νικό προσωπικό 35 ατόμων, συμπε-
ριλαμβανομένων  10 ειδικευμένων 
ιατρών και έχει εξοπλιστεί, σύμφωνα 
με τη δέσμευση του Πρόεδρου του 
Ομίλου κ. Ευάγγελου Σπανού, με τα 
πλέον σύγχρονα αναλυτικά και απει-
κονιστικά όργανα. 

Στόχος της  νέας Διαγνωστικής  
Μονάδας είναι να παρέχει ολοκλη-
ρωμένες ποιοτικές διαγνωστικές 

υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον υψη-
λής αισθητικής και σεβασμού προς 
τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής 
της Πεύκης. 

Στη «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Πεύκης», όπως 
θα αποκαλείται η Νέα Διαγνωστική 
Μονάδα, λειτουργούν τα παρακάτω 
τμήματα, τα οποία είναι όλα συμβε-
βλημένα με τον ΕΟΠΥΥ: 

  ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
  ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
  ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ  
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ
  ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
  ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
  ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
(Υπερήχων - Τεστ Κοπώσεως - ΗΚΓ 
- Holters)
  ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
  ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
  ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η Νέα Διαγνωστική Μονάδα  του 

Ομίλου Εταιρειών Υγείας BIOIAΤΡΙΚΗ 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυ-
τικό σχέδιο ανάπτυξης του Ομίλου 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, το 
οποίο υλοποιείται κατά την τριετία 
2016-2018 και είναι σύμφωνο με το 
όραμα του Προέδρου του Ομίλου 
κ. Ευάγγελου Σπανού για τη «βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής των αν-
θρώπων, μέσα από την προσφορά 
καινοτόμων, ποιοτικών και εύκολα 

   ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΥΚΗΣ

Eγκαίνια νέας διαγνωστικής 
Μονάδας στην Πεύκη
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προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε 
όλους τους πολίτες». 

Σχετικά με τον  Όμιλο Εταιρειών 
Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1981 και 
σύντομα κατέκτησε την εμπιστοσύνη 
του ιατρικού κόσμου και των ασθενών 
για την πληρότητα και την υψηλή ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Σήμερα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί τον 
κορυφαίο φορέα παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης στη χώρα μας με 31 πολυδύναμες 
Διαγνωστικές Μονάδες σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη και Πειραιά,  που καλύ-
πτουν περισσότερα από 36.000 τ.μ. 
και εξυπηρετούν περισσότερους από 
2.800.000 επισκέπτες τον χρόνο. 

Οι Πολυδύναμες Διαγνωστικές Μο-
νάδες καλύπτουν όλες τις εργαστηρι-
ακές ειδικότητες, με αποτέλεσμα οι 
πελάτες να εξυπηρετούνται άμεσα σε 
μία και μόνο επίσκεψη, γεγονός στο 
οποίο συμβάλλει και το διευρυμένο 
ωράριο λειτουργίας.

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ στηρίχθηκε συστημα-
τικά στην αξιοπιστία των εργαστη-
ριακών αποτελεσμάτων μέσω της 
συμμετοχής σε πολλαπλούς διερ-
γαστηριακούς ποιοτικούς ελέγχους, 
στην υψηλή αυτοματοποίηση και στη 
συνεχή αναβάθμιση του εργαστη-
ριακού εξοπλισμού, καθώς και την 
συστηματική διαπίστευση των υπη-
ρεσιών της. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ διαθέτει 
επίσης τρεις κλινικές, τη Βιοκλινική 
Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, 
οι οποίες αποτελούν πρότυπα σύγ-
χρονων νοσοκομειακών μονάδων 
υψηλής ποιότητας και 4 οδοντιατρι-
κές μονάδες (Αθήνας, Αλίμου, Κηφι-
σιάς, Θεσσαλονίκης). 

Ο  Όμιλος συνεργάζεται με περισ-
σότερες από 400 ιδιωτικές εταιρεί-
ες, τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές 
εταιρείες και όλα τα δημόσια ασφα-
λιστικά ταμεία. 
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Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε 
το internet αποτελεί τη σημα-
ντικότερη πηγή πληροφόρη-

σης. Η δυνατότητα που παρέχει σε 
κάθε εταιρεία να διατηρεί τη δική της 
ιστοσελίδα αποτελεί ένα από τα κύ-
ρια μέσα προβολής των υπηρεσιών 
της αλλά και των σημείων που τη δι-
αφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, 
δημιουργώντας ταυτόχρονα και έναν 
ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με μελ-
λοντικούς ή και με ήδη υπάρχοντες 
πελάτες. Σύμφωνα με τα τελευταία 
στοιχεία της Google στην Ελλάδα, το 
57% των χρηστών κάνει έρευνα τόσο 
online όσο και offline, το 31% μόνο 
online, ενώ ένα 10% δεν χρησιμοποι-
εί καθόλου το διαδίκτυο.

Tα παραπάνω στοιχεία σε συνδυ-
ασμό με την επιθυμία ανανέωσης 
της εταιρικής μας εικόνας οδήγη-
σαν σε μια νέα  επικοινωνιακή πολι-
τική, με βασική προτεραιότητα τον 
επανασχεδιασμό των εταιρικών 
ιστοσελίδων.

Η νέα ιστοσελίδα έχει ως πρω-
ταρχικό στόχο την παρουσίαση 

του συνόλου των υπηρεσιών που 
προσφέρει ο Όμιλος. Το γεγονός 
αυτό κρίθηκε απαραίτητο, καθώς 
διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των 
εξεταζόμενων αλλά και του ιατρικού 
κόσμου έχει ταυτίσει τον Όμιλο ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ κυρίως με υπηρεσίες πρωτο-
βάθμιας περίθαλψης, μη γνωρίζο-
ντας ότι τόσο οι Βιοκλινικές όσο και 
τα Βιοδοντιατρεία αποτελούν μέλη 
του Ομίλου και λειτουργούν σύμφω-
να με τα ίδια πρότυπα και αξίες που 
διέπουν διαχρονικά τον Όμιλο.

Παράλληλα, μέσω της νέας ιστοσε-
λίδας γίνεται αναλυτική περιγραφή 
των τμημάτων της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ (ερ-
γαστηριακά, απεικονιστικά, ειδικά), 
προβάλλοντας το μεγάλο εύρος των 
προληπτικών και διαγνωστικών εξε-
τάσεων που μπορούν να πραγματο-
ποιηθούν αλλά και των καινοτόμων 
μεθόδων που χρησιμοποιούνται.

Επιπλέον, η έννοια της ποιότητας, 
που είναι πλήρως συνυφασμένη με 
τη λειτουργία του Ομίλου, μεταφρά-
ζεται σε χρήσιμες πληροφορίες για 

Νέες ιστοσελίδες Ομίλου
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τον χρήστη, προβάλλοντας τα ση-
μεία που μας διαφοροποιούν από 
τον ανταγωνισμό, όπως αυτά συνο-
λικά αντικατοπτρίζονται στην αυτο-
ματοποίηση των εργαστηρίων, στον 
καινοτόμο ιατροτεχνολογικό εξοπλι-
σμό, στο έμπειρο, καταξιωμένο επι-
στημονικό προσωπικό, αλλά και στην 
πιστοποίηση όλων των τμημάτων λει-
τουργίας των Μονάδων πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης (εργαστήρια βιολο-
γικών υγρών, τμήματα απεικονίσεων, 
ιατρεία, διοικητική υποστήριξη).

Η δυναμική αλλά ταυτόχρονα δι-
ακριτική παρουσία του Ομίλου σε 
δράσεις κοινωνικής προσφοράς και 
αλληλεγγύης είναι μια ακόμη πτυχή 
των δραστηριοτήτων του Ομίλου, η 
οποία ήταν μέχρι τώρα σχεδόν άγνω-
στη ακόμη και για τους ίδιους τους 
εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά, 
ο Όμιλος έχει στηρίξει πάνω από  
280.000 άτομα για τη διεξαγωγή 
είτε δωρεάν (100.000 άτομα) είτε 
με σημαντική έκπτωση προληπτικών 
διαγνωστικών εξετάσεων. Στους 
άμεσους μελλοντικούς στόχους της 
ιστοσελίδας συμπεριλαμβάνονται η 
δημιουργία λεπτομερούς ιατρικής βι-
βλιοθήκης και ο εμπλουτισμός με πε-
ρισσότερες χρηστικές πληροφορίες 

που αφορούν τους εξεταζόμενους, 
όπως η προετοιμασία που απαιτείται 
πριν από κάθε εξέταση, η Μονάδα 
στην οποία μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί ακόμη και το πώς είναι ένα έγκυ-
ρο παραπεμπτικό του ΕΟΠΥΥ.

Η νέα ιστοσελίδα των Βιοκλινικών 
έχει αλλάξει ριζικά δομή, αποτελώ-
ντας πλέον μια «φιλικότερη» σελί-
δα για την περιήγηση του χρήστη, 
πλήρως προσαρμοσμένη στην αυ-
ξημένη ανάγκη προβολής των τμη-
μάτων και των συνεργατών ιατρών. 
Προσφέρει εύκολη περιήγηση, χρήσι-
μες πληροφορίες και γρήγορη ανα-
ζήτηση των υπηρεσιών των κλινικών. 
Προβάλλονται επίσης οι δυνατότητες 
πραγματοποίησης διαγνωστικών 
εξετάσεων, προγραμματισμού ρα-
ντεβού στα εξωτερικά ιατρεία σε 

ιατρούς όλων των ειδικοτήτων αλλά 
και η διάθεση ασθενοφόρου (επωφε-
ληθείτε από τα ειδικά προνόμια των 
εργαζομένων).

Παράλληλα, ο επισκέπτης μπορεί 
να ενημερωθεί για τις δραστηριό-
τητες των κλινικών μέσω της στήλης 
«Ενημέρωση», αλλά και των τελευ-
ταίων ιατρικών εξελίξεων μέσω των 
επιστημονικών άρθρων των συνερ-
γατών ιατρών.  Ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα για την ενημέρωση όλων των 
ενδιαφερόμενων για τα τμήματα, 
τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες 
ιατρούς, είναι η δημιουργία και ενερ-
γοποίηση λογαριασμού των Βιοκλι-
νικών στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης (https://www.facebook.com/
bioclinic.gr/), υποστηρίζοντας τη νέα 
επικοινωνιακή πολιτική του Ομίλου.

ΧΡΉΣΙΜΑ LINKS
Ιστοσελίδα Ομίλου: www.bioiatriki.gr
Iστοσελίδα Bιοκλινικών: www.bioclinic.gr

FACEBOOK
Βιοιατρική:https://www.facebook.com/bioiatriki.gr
Βιοκλινικών: https://www.facebook.com/bioclinic.gr

YouTube      Linkedin
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ITIC GLOBAL 2017 • BARCELONA 2017

Διεθνές Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας  

   6-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Mε επιτυχία ολοκληρώθηκε το Διεθνές 
Συνέδριο Ταξιδιωτικής Ασφάλισης 
Υγείας ITIC Global Barcelona 2017, που 
έγινε στο ξενοδοχείο «W-Barcelona», 
6-9 Nοεμβρίου. Ένας παγκόσμιος θε-
σμός που αφορά ασφαλιστικές εται-
ρείες assistance, οι οποίες παρέχουν 
εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αντι-
μετώπιση επειγόντων περιστατικών 
υγείας σε ασθενείς κατά τη διάρκεια 
παραμονής τους σε μια ξένη χώρα.

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με 
το Κέντρο Διεθνών Ασθενών 
CrossBorderMedCare συμμετείχε 
με δικό του περίπτερο. Τον  Όμιλο 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εκπροσώπησαν ο Αντι-
πρόεδρος του Ομίλου κος Γεώργιος 
Σπανός και ο Διευθυντής της Εμπο-
ρικής Διεύθυνσης κος Πρόδρομος 
Ηλιάδης. Το Κέντρο Διεθνών Ασθε-
νών εκπροσωπήθηκε από την Ομά-
δα Ανάπτυξης και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο κο Γεώργιο Στυλιανίδη. 

Το συνέδριο είχε πάνω από 900 
συμμετέχοντες από τις μεγαλύτερες 
αγορές του εξωτερικού, όπως οι ΗΠΑ, 
η Αγγλία, η Αυστραλία, η Ρωσία, η Γερ-
μανία και οι Σκανδιναβικές χώρες, που 
αποτελούν τις σημαντικότερες χώρες 
προέλευσης τουριστών στην Ελλάδα.

The
INTERNATIONAL PATIENT CENTER of BIOMEDICINE HealthCare Group of Companies
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ERGO Marathon Expo 2017 
Η έκθεση του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 

   9-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

H έκθεση ERGO Marathon Expo, η 
οποία διενεργήθηκε παράλληλα με 
τον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 
στο κλειστό γήπεδο Τάε Κβον Ντο 
του Φαλήρου, αποτέλεσε για μια 
ακόμα χρονιά ένα μοναδικό αθλη-
τικό και εμπορικό φεστιβάλ, όπου 
οι συμμετέχοντες και οι επισκέπτες 
του Μαραθωνίου καθώς και όλοι οι 
αθλητές μπόρεσαν να ενημερωθούν 
και να γνωρίσουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες γύρω από τον αθλητισμό που 
τους αφορούν. Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά 
στάθηκε δίπλα στον αθλητή, δίνο-
ντας το «παρών» στην έκθεση με 
περίπτερο, όπου διενεργήθηκαν και 
τις 3 ημέρες ΔΩΡΕΑΝ πελματογρα-
φήματα και το κοινό είχε την ευκαι-
ρία να ενημερωθεί για τις παροχές 
και τις υπηρεσίες του Ομίλου που 
αφορούν όλη την οικογένεια.
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PHILOXENIA 2017 
Η 33η διεθνής έκθεση τουρισμού στη Θεσσαλονίκη

   10-12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η 33η διεθνής έκθεση 
τουρισμού Phi loxenia 
είναι ο απόλυτος προο-
ρισμός για όλους τους 
επαγγελματίες του κλά-
δου του τουρισμού. Για 
το 2017, η σημαντικότε-
ρη τουριστική έκθεση 
της χώρας υποδέχτηκε 
επαγγελματίες και κοινό 
στις 10-12 Νοεμβρίου 
στο Διεθνές Εκθεσιακό & 
Συνεδριακό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης, παράλληλα 
με τη διεθνή έκθεση ξε-
νοδοχειακού και επαγ-
γελματικού εξοπλισμού, 
Hotelia. Στόχος της φε-
τινής Philoxenia ήταν η 
περαιτέρω διεθνοποίησή 
της, καθώς την τελευταία 
τριετία ο σημαντικότερος 
κλάδος της ελληνικής οι-
κονομίας -ο τουρισμός- 
παρουσιάζεται μέσα από 
μια άρτια οργανωμένη 
και πλήρη έκθεση.

1. Η συνολική επισκε-
ψιμότητα στις εκθέσεις 
Philoxenia - Hotelia αυξή-
θηκε κατά 46% έναντι της 
διοργάνωσης του 2016, με 
πάνω από 20.000 άτομα 
να περνούν τις πύλες τους 

2. Ο αριθμός των εμπο-
ρικών επισκεπτών σχεδόν 
διπλασιάστηκε, καθώς η 
αύξηση άγγιξε το 91%

3. 70% περισσότεροι 
ήταν οι ξένοι εμπορικοί 

επισκέπτες σε σχέση με 
την προηγούμενη διοργά-
νωση.

Η Βιοκλινική Θεσσα-
λονίκης και το Κέντρο 
Διεθνών Ασθενών του 
Ομίλου  Β ΙΟ ΙΑΤΡ ΙΚΗ, 

CrossBorderMedCare, 
έδωσαν το «παρών» στην 
έκθεση με περίπτερο, ενη-
μερώνοντας εκθέτες και 
κοινό για τις υπηρεσίες 
του Ομίλου, των κλινικών 
και του Κέντρου Διεθνών 

Ασθενών τόσο προς τους 
Έλληνες όσο και στους δι-
εθνείς ασθενείς. Το περί-
πτερό μας τίμησαν με την 
παρουσία τους ιατρικό και 
διοικητικό προσωπικό του 
Ομίλου.
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6ος Διεθνής Νυχτερινός  
Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης
Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμμετείχε ενεργά με 137 εργαζόμενους

Στις 14 Οκτωβρίου 2017 
πραγματοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη ο 6ος Διε-
θνής Νυχτερινός Ημιμα-
ραθώνιος Θεσσαλονίκης.

Πρωταγωνιστές στη με-
γαλύτερη νυχτερινή γιορ-
τή της Θεσσαλονίκης ήταν 
περισσότεροι από 25.000 
δρομείς και θεατές που 
βίωσαν μία ανεπανάληπτη 
εμπειρία.

Η συμμετοχή δρομέων 
κάθε ηλικίας, από 12 έως 
82 ετών, οι σπουδαίες επι-
δόσεις των πρωταθλητών 
από την Ελλάδα και από 
όλο τον πλανήτη, καθώς 
και οι εκπλήξεις που είχαν 
ετοιμάσει οι διοργανωτές 
δημιούργησαν μία ανεπα-
νάληπτη εμπειρία.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συμμετείχε ενεργά με 137 
εργαζόμενους σε δύο ομά-
δες (δρομέων 5 km και 

απόστασης ημιμαραθωνί-
ου 21,1 km) στο ομορφότε-
ρο νυχτερινό πάρτι δρόμου 
της Θεσσαλονίκης, όπου με 

την παρουσία σε αρκετές 
περιπτώσεις παιδιών και 
συντρόφων οι ομάδες με-
γάλωσαν δίνοντάς μας τη 

δυνατότητα να γνωριστούμε 
καλύτερα και να περάσουμε 
όλοι μαζί ένα ευχάριστο 
βράδυ άθλησης και χαράς.
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Στις 6-8 Οκτωβρίου 2017 
έλαβε χώρα το 6ο Συνέ-
δριο Συνεχιζόμενης Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης 
στην Ακτινοδιαγνωστική 
στο Πολεμικό Μουσείο της 
Αθήνας. Το συνέδριο δι-
οργάνωσε η Ένωση Επαγ-
γελματιών Ακτινολόγων 
Απεικονιστών Ελλάδος. Στο 
συνέδριο αυτό στη συνε-
δρία του πεπτικού και ουροποιητικού προήδρευσε 
ο συνεργάτης μας ακτινολόγος κ. Μ. Τσαγκατάκης.  
Στη συνεδρία ΚΝΣ - κεφαλή και τράχηλος με θέμα 
τα γλοιώματα του εγκεφάλου ο ακτινολόγος κ. Π. 
Τούλας ήταν βασικός ομιλητής με θέμα τη βασική 
απεικόνιση γλοιωμάτων. 

6ο Συνέδριο Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης  
στην Ακτινοδιαγνωστική 

Στο πλαίσιο της συνεχούς 
ανάπτυξης, ο Όμιλος Εται-
ρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συμμετείχε για μία ακό-
μη χρονιά στις Ημέρες 
Καριέρας, το Σάββατο 
14/10/2017 και την Κυ-
ριακή 15/10/2017, στην 
«Τεχνόπολη», Πειραιώς 
100, στο Γκάζι.

Πάνω από 700 υποψήφιοι 
επισκέφτηκαν το περίπτε-
ρο του Ομίλου και ενημε-
ρώθηκαν για τις διαθέσι-
μες θέσεις εργασίας από 
τα έμπειρα στελέχη μας.

Συνεχίζουμε να είμαστε 

κοντά στους νέους απο-
φοίτους που ξεκινούν την 
καριέρα τους, αλλά και 
στα έμπειρα και εξειδι-
κευμένα στελέχη που θα 
ήθελαν να συνεχίσουν την 
επαγγελματική πορεία 
τους κοντά μας, σε έναν 
δυναμικό χώρο που εξε-
λίσσεται συνεχώς.

Με αντίστοιχη επιτυχία 
είχαν πραγματοποιηθεί 
σε προγενέστερο χρόνο 
οι Ημέρες Καριέρας στη 
Θεσσαλονίκη, στην απο-
θήκη Γ στο Λιμάνι Θεσσα-
λονίκης.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
στις Ημέρες Καριέρας

23ο Διαπανεπιστημιακό 
Συνέδριο Ακτινολογίας

Το 23ο Διαπανεπιστη-
μιακό Συνέδριο Ακτι-
νολογίας έλαβε χώρα 
στην Αλεξανδρούπολη 
στις 21-23/09/2017.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗ συμμετείχε με δύο 
επιστημονικές ανα-
κοινώσεις, οι οποίες 
παρουσιάστηκαν από 
τον ακτινολόγο Πανα-
γιώτη Τούλα.

Η πρώτη στη θεμα-
τική ενότητα Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα είχε θέμα: Η συμβολή της μελέτης 
αιμάτωσης με τεχνική Arterial Spin Labelling (ASL) 
στον απεικονιστικό έλεγχο του εγκεφάλου. 

Η δεύτερη στη θεματική ενότητα Ιατρικής Φυσικής 
είχε θέμα: Η ανατομία και η «ψυχή» του βιολιού. Με-
λέτη με αξονική τομογραφία. 

Οι εργασίες προέρχονται από το τμήμα Αμπελο-
κήπων. 
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Συμμετοχή ομάδας εργαζομένων  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
Την Κυριακή 1/10/2017 
πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα ο 9ος αγώνας 
δρόμου (Greece Race for 
the Cure) που διοργανώ-
θηκε από το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ 
(Πανελλήνιος Σύλλογος 
Γυναικών με Καρκίνο του 

Μαστού) σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αθηναίων 
και τον Οργανισμό Πολι-
τισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας Δήμου Αθηναί-
ων. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συνεισφέρει συστηματικά 
στο ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, μέσω 

προσφοράς δωρεάν εξε-
τάσεων. 

Μετά την επιτυχημένη 
περσινή συμμετοχή, ο 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συμ-
μετείχε και φέτος με 145 
εργαζομένους, σε δύο 
ομάδες (δρομέων 5 km 

και περίπατος 2 km), συν-
δυάζοντας την άθληση και 
την κοινωνική προσφορά 
στον αγώνα ενάντια στον 
καρκίνο του μαστού. Ευ-
χαριστούμε όλους τους 
συναδέλφους του Ομίλου 
για τη συμμετοχή τους.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πι-
στός στο όραμα και την 
αποστολή του υποστήριξε 
ως χορηγός της διημερί-
δας, προσφέροντας σε ει-
δική προνομιακή τιμή τον 
γονιδιακό έλεγχο BRAC 
1/2 NGS για τον καρκίνο 
του μαστού σε όλες τις εν-
διαφερόμενες. 

Η Ελληνική Χειρουργική 
Εταιρεία Μαστού (ΕΧΕΜ) 
θέλοντας να συμβάλει στην 
ενημέρωση και την πρόλη-

ψη  για τον καρκίνο του 
μαστού, διοργάνωσε στις 
14 και 15 Οκτωβρίου 2017 
στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης διήμερη εκ-
δήλωση ανοιχτή στο κοινό 
με θέμα «Ενημέρωση και 
πρόληψη για τον Καρκίνο 
του Μαστού».

 Στην αίθουσα πολλα-
πλών χρήσεων «Μ.  Αναγνω-
στάκης» σε ειδικά διαμορ-
φωμένα ιατρεία, έμπειροι 
ιατροί της ΕΧΕΜ (ακτινοδια-

γνώστες και χειρουργοί μα-
στού) διενέργησαν δωρεάν 
κλινική εξέταση μαστού (ψη-
λάφηση), υπερηχογράφημα 
μαστών και κατ’ ιδίαν συμ-
βουλευτική προς όλες τις 
ενδιαφερόμενες. 

Την εκδήλωση στήριξε 
με παρουσία στον χώρο 
της εκδήλωσης και με βι-
ωματικές ομιλίες ο Σύλλο-
γος Γυναικών με Καρκίνο 
Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ Ν. 
Θεσσαλονίκης». 

Υποστήριξη της ΕΧΕΜ για τη διημερίδα  
Ενημέρωσης και Πρόληψης για τον Καρκίνο του Μαστού
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   ΒΡΑΒΕΥΣΗ

Τιμητική βράβευση  
της ιατρού Ευαγγελίας Σκούρα
Με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η πυρηνικός ια-
τρός Ευαγγελία Σκούρα, MD, M.Sc, Ph.D, υπεύθυ-
νη του τμήματος PET/CT στη BΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελο-
κήπων, βραβεύτηκε με το βραβείο Alavi-Mandell 
για το 2017.

Η εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής 
Απεικόνισης (SNMMI), με έδρα τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες Αμερικής, αποτελεί έναν μεγάλο μη κερδο-
σκοπικό, επιστημονικό κι επαγγελματικό οργανι-
σμό, με 18.000 μέλη παγκοσμίως, που προωθεί 
την επιστήμη, την τεχνολογία και την πρακτική 

εφαρμογή της πυρηνικής ιατρικής και της μορια-
κής απεικόνισης. Το κύριο επιστημονικό περιοδι-
κό της SNMMI είναι το «JNM - Journal of Nuclear 
Medicine» από το 1964.

Το ετήσιο βραβείο Alavi-Mandell δίνεται από 
διακεκριμένους μελετητές σε νέους επιστήμονες 
που δημοσίευσαν καινοτόμες μελέτες στο επίση-
μο διεθνές περιοδικό «JNM - Journal of Nuclear 
Medicine», προκειμένου να βοηθήσει στην ακα-
δημαϊκή καριέρα και την περαιτέρω έρευνα στην 
πυρηνική ιατρική.
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     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Προς κύριο ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΠΑΝΟ

Τo Δ/Σ,  οι ποδοσφαιριστές, ο ποδοσφαιρικός κό-
σμος που βρίσκεται κοντά μας και ιδιαίτερα ο πρό-
εδρος Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ θέλουν να σας ευχαριστήσουν 
ακόμη μία φορά για τη μεγάλη σας προσφορά 
προς τον σύλλογό μας. Να είστε πάντα καλά.

Δ/Σ                                                           
Ο πρόεδρος Γ.  Κεχαγιάς                      

 
Ο γενικός γραμματέας  Β. Σέφης
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Βιολόγος B.Sc
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Ε ίναι αποδεκτό από όλη την επι-
στημονική κοινότητα ότι η μικρή 
αθηρωματική πλάκα, που βρί-

σκεται στο τοίχωμα μιας αρτηρίας, 
είναι «βόμβα» που μπορεί να αφαιρέ-
σει ακόμα και τη ζωή του ανθρώπου.

 Η μικρή αθηρωματική πλάκα 
όταν δεν προστατεύεται από παχιά 
και ισχυρή κάψα είναι δυνατόν σιγά 
σιγά να αδυνατίσει, να λεπτύνει και 
να σπάσει και έτσι να προκαλέσει 
έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο ή 
αιφνίδιο θάνατο. Ο συνηθέστερος 
μηχανισμός που αδυνατίζει η κάψα, 
η οποία περιβάλλει την πλάκα, είναι 
η φλεγμονή. Καθώς είναι δεδομένο 
ότι περίπου το 70% των καρδιακών 
επεισοδίων (έμφραγμα ή ασταθής 
στηθάγχη) οφείλεται στο σπάσιμο 
λόγω φλεγμονής της μικρής αθηρω-
ματικής πλάκας, είναι ευνόητο ότι το 
να γνωρίζει ο γιατρός ότι το τοίχω-
μα των αρτηριών του ασθενούς του 
φλεγμαίνει έχει θεμελιώδη σημασία. 

 Σήμερα τα καρδιακά επεισόδια 
πέραν του κινδύνου απώλειας της 
ζωής αποτελούν την πρώτη αιτία 
μακροχρόνιας σοβαρής αναπηρίας 
με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για 
την εθνική οικονομία. Γι’ αυτό και 
αποδίδεται τεράστια σημασία διε-
θνώς στην πρόληψη και την έγκαιρη 
θεραπεία τους, γιατί, πέραν της αν-
θρώπινης προσφοράς, η πρόληψη 
εκατομμυρίων καρδιοαγγειακών 
επεισοδίων συμβάλλει ουσιαστικά 
ακόμα και στη βελτίωση της εθνικής 
οικονομίας.

 Πέραν των απεικονιστικών τεχνι-
κών που μπορούν να απεικονίσουν 
την πλάκα και την κάψα (ενδοστεφα-
νιαίο υπερηχογράφημα, μαγνητική 
και αξονική τομογραφία), υπάρχουν 
και οι βιοδείκτες, οι οποίοι κυκλοφο-
ρούν στο αίμα και μας δείχνουν εάν 
αναπτύσσονται αθηρωματικές πλά-
κες και σε ποια κατάσταση βρίσκονται 
από πλευράς φλεγμονής. 

 Οι καρδιακοί βιοδείκτες είναι 
μετρήσιμες βιοχημικές ουσίες που 
κυκλοφορούν στο αίμα και που η 

αύξηση της τιμής τους σηματοδοτεί 
δυσλειτουργία ή καταστροφή της 
καρδιάς. Έτσι, όταν οι ουσίες αυτές 
είναι αυξημένες, τότε αναζητείται η 
αιτία που προκαλεί την αύξησή τους. 
Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, τεκμη-
ριώνεται η ακριβής διάγνωση των 
σοβαρών καρδιοπαθειών. 

Ένας ιδανικός βιοδείκτης μπορεί να 
μετρηθεί εύκολα στο αίμα, έχει υψηλή 
ειδικότητα, υψηλή διαγνωστική ευαι-
σθησία και σχετίζεται άμεσα με την 
κλινική κατάσταση και την πρόγνωση 
του ασθενούς. Έτσι καθώς οι βιοδεί-
κτες απελευθερώνονται στο αίμα, 
παρουσιάζοντας άνοδο, κορύφωση 
και πτώση, σύμφωνα με το δικό τους 
χρονοδιάγραμμα, είναι χρήσιμοι για 
τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση των καρδιοπαθειών.

 Οι σπουδαιότεροι χρήσιμοι βιοχη-
μικοί δείκτες είναι οι εξής:

Τα νατριοδιουρητικά  
πεπτίδια (BNP και pro – BNP)
Η καρδιά δεν είναι απλώς ένας μυς 
που προωθεί το αίμα στο σώμα μας. 
Εκτός από αντλία, λειτουργεί και 
ως ενδοκρινής αδένας που εκκρίνει 
πεπτίδια και ορμόνες. Σε περίπτω-
ση ανεπάρκειας, τα καταπονημένα 
κύτταρά της εκκρίνουν μεγαλύτερες 
ποσότητες κάποιων ουσιών που ονο-
μάζονται νατριοδιουρητικά πεπτίδια. 

 Αύξηση των νατριοδιουρητικών 
πεπτιδίων έχουμε όταν υπάρχει σοβα-
ρή διαταραχή στη συσταλτικότητα ή 
τη διατασιμότητα του μυοκαρδίου. Οι 
διαταραχές αυτές συνήθως παρατη-
ρούνται στην καρδιακή ανεπάρκεια, 
η οποία μπορεί να είναι η κατάληξη 
όλων των σοβαρών καρδιοπαθειών. 
Σχετίζονται με τη σοβαρότητα της 
νόσου και την αξιολόγηση της πρό-
γνωσης και βοηθούν στη διαφορική 
διάγνωση.

 Καθώς η καρδιακή ανεπάρκεια 
χαρακτηρίζεται από επιπτώσεις στην 
ποιότητα ζωής, συχνές νοσηλείες, 
πολύπλοκες φαρμακευτικές αγωγές, 
υψηλό κόστος θεραπείας και υψηλή 

θνητότητα, τα νατριοδιουρητικά πε-
πτίδια, τα επίπεδα των οποίων μει-
ώνονται στους ασθενείς υπό φαρ-
μακευτική αγωγή, αποτελούν ένα 
ευαίσθητο, ειδικό βιοδείκτη, και ο 
έλεγχός τους βοηθά τούς ιατρούς να 
καθοδηγήσουν και να ρυθμίσουν τη 
φαρμακευτική αγωγή των ασθενών. 

Οι τροπονίνες (Ι, Τ)
Οι τροπονίνες είναι πρωτεΐνες του 
καρδιακού μυός και αποτελούν βα-
σικά συστατικά του μυοκαρδιακού 
κυττάρου. Εντοπίζονται κυρίως 
στα μυϊκά ινίδια και σε μικρό ποσο-
στό στο κυτταρόπλασμα. Όταν, για 
οποιοδήποτε λόγο, καταστρέφεται 
το μυοκάρδιο, κατά τη διαδικασία 
νέκρωσης των μυϊκών κυττάρων, οι 
ουσίες αυτές απελευθερώνονται και 
κυκλοφορούν στο αίμα σε αυξημέ-
νες ποσότητες. 

 Ενώ έχουν την ίδια λειτουργία στο 
σύστημα συστολής σε όλους τους 
γραμμωτούς μυς, οι τροπονίνες που 
προέρχονται από το μυοκάρδιο δια-
φέρουν αισθητά από αυτή των σκελε-
τικών μυών. Λόγω της υψηλής ειδικό-
τητάς τους για το συγκεκριμένο ιστό, 
οι καρδιακές τροπονίνες αποτελούν 
δείκτες υψηλής ευαισθησίας και ειδι-
κότητας για βλάβες του μυοκαρδίου.

 Οι τροπονίνες  Ι και Τ έχουν μεγάλη 
κλινική χρησιμότητα κυρίως στη διά-
γνωση, την εκτίμηση του μεγέθους, 
την παρακολούθηση της πορείας, 
τη θεραπεία και την πρόγνωση του 
οξέος εμφράγματος του μυοκαρδί-
ου. Έτσι αποτελούν ένα καθιερωμέ-
νο προγνωστικό δείκτη, με τον οποίο 
μπορεί να προβλεφθούν η βραχυ-
πρόθεσμη, η μεσοπρόθεσμη, ακόμα 
και η μακροπρόθεσμη έκβαση της 
πορείας των ασθενών με οξύ στεφα-
νιαίο σύνδρομο. 

Επίσης, ενδείκνυνται για τη στρω-
ματοποίηση του κινδύνου των ασθε-
νών με ασταθή στηθάγχη. Αυξημένες 
τιμές τροπονινών μπορούν να κατα-
γραφούν στην εξελισσόμενη καρδια-
κή ανεπάρκεια.
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πρόληψη
Η τροπονίνη Ι
Η τροπονίνη I είναι μια κύρια ρυθ-
μιστική πρωτεΐνη των γραμμωτών 
μυών και επιτρέπει τη διαφοροποί-
ηση μεταξύ βλαβών των σκελετι-
κών μυών (π.χ., ραβδομυόλυσης και 
πολυτραυματισμού) και βλάβης του 
μυοκαρδίου. Σε περιπτώσεις οξέος 
εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΟΕΜ) 
τα επίπεδα καρδιακής τροπονίνης 
Ι στον ορό αυξάνονται περίπου 3-6 
ώρες μετά την εμφάνιση καρδιακών 
συμπτωμάτων, φθάνουν στη μέγιστη 
τιμή σε 12-16 ώρες και μπορεί να πα-
ραμείνουν αυξημένα επί 4-9 ημέρες. 

Αυξημένα επίπεδα καρδιακής τρο-
πονίνης Ι έχουν επίσης αναφερθεί σε 
περιπτώσεις ασταθούς στηθάγχης 
και συμφορητικής καρδιακής ανε-
πάρκειας. 

Η τροπονίνη Τ
Η τροπονίνη Τ (TnT) είναι ένα συστατικό 
του συστήματος συστολής των γραμ-
μωτών μυών που αυξάνεται ταχέως 
μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου και 
μπορεί να παραμένει αυξημένη έως 
και δύο εβδομάδες έπειτα από αυτό. 
Η κλινική ευαισθησία και η κλινική ει-
δικότητα της TnT είναι πολύ καλύτερες 
από τη μυοσφαιρίνη και τη CKMB. Η 
τροπονίνη Τ χρησιμεύει στην ανίχνευ-
ση μικροεμφράκτων που σχετίζονται 
με ασταθή στηθάγχη ή κάκωση της 
καρδιάς έπειτα από χειρουργική επέμ-
βαση στην καρδιά. Επίμονες αυξήσεις 
της TnT υποδηλώνουν μη αναστρέψιμη 
νέκρωση του καρδιακού μυός. Οι τιμές 
της TnT που προσδιορίζονται την 3η με 
4η ημέρα σχετίζονται με το μέγεθος του 
εμφράγματος. Σε ασταθή στηθάγχη, oι 
τιμές της TnT είναι υψηλές, ενώ είναι 
φυσιολογικές σε σταθερή στηθάγχη. Η 
καρδιακή τροπονίνη T έχει επιβεβαιω-
θεί ως ο βιοδείκτης εκλογής για κάκω-
ση του μυοκαρδίου.

CK-MB (κρεατινοφωσφοκι-
νάση ΜΒ) 
Το CK-MB είναι ένας ευαίσθητος δεί-
κτης μυοκαρδιακής νέκρωσης. 

Η πρωταρχική πηγή του CK-MB εί-
ναι το μυοκάρδιο, αν και βρίσκεται, 
επίσης, και στον μυοσκελετικό ιστό. 
Τα επίπεδα του CK-MB αυξάνονται 
σε βλάβη του μυοκαρδίου. Ωστόσο, 
υπερβολική αύξηση του CK-MB μπο-
ρεί, επίσης, να οφείλεται στον ρυθμό 
ανανέωσης των μυοσκελετικών κυτ-
τάρων, όπως συμβαίνει στην πολυ-
μυοσίτιδα, και σε χαμηλότερο βαθμό 
στη ραβδομυόλυση. 

Επίσης, μπορεί να αυξηθεί σε δηλη-
τηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα, 
τραυματισμούς, πνευμονική εμβολή, 
υποθυρεοειδισμό και μυϊκή δυστρο-
φία. Αν και το CK-MB έχει αντικατα-
σταθεί από τον προσδιορισμό της 
τροπονίνης κατά τη διαγνωστική εξέ-
ταση πολλών ασθενών με οξύ θωρα-
κικό πόνο, εντούτοις το CK-MB είναι 
ένας χρήσιμος δείκτης σε περιπτώ-
σεις που είτε η αρχική τιμή της τροπο-
νίνης είναι εκτός των φυσιολογικών 
ορίων είτε όταν σε νοσηλευόμενο 
ασθενή υπάρχει υποψία για δεύτερο 

έμφραγμα μυοκαρδίου. Αυξημένα επί-
πεδα CK-MB μπορεί να ανιχνευθούν 
μέσα σε 3 έως 8 ώρες από την έναρξη 
του θωρακικού πόνου, με κορύφωση 
μέσα σε 12 με 24 ώρες, ενώ συνή-
θως επανέρχονται στα φυσιολογικά 
όρια εντός 24 έως 48 ωρών.  Έτσι σε 
ασθενείς με υποψία για οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου, η εξέταση CK-MB 
από μόνη της μπορεί να αποκαλύψει 
περισσότερες πληροφορίες από τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης 
της ολικής CK που μπορεί αρχικά 
να μην εμφανίζει αύξηση. Το CK-MB 
στο πλάσμα μπορεί να ανιχνευθεί με 
δύο διαφορετικούς τρόπους: Με τον 
προσδιορισμό της καταλυτικής δρα-
στικότητας (δραστικότητα CK-ΜΒ) και 
με τον προσδιορισμό της μάζας πρω-
τεΐνης (μάζα CK-MB).

LDL - χοληστερόλη 
Η αθηροσκλήρωση, η οποία είναι 
χρόνια φλεγμονώδης νόσος, αποτε-
λεί σε μεγάλο βαθμό την υποκείμενη 
αιτία των καρδιαγγειακών παθήσε-
ων (CVD) που συμβαίνουν έπειτα από 
ζημιά ή ρήξη των αθηρωματικών 
πλακών. Η κυριότερη αιτία αθηρο-
γένεσης είναι τα υψηλά επίπεδα της 
λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας 
(LDL) στο πλάσμα (υπερχοληστερο-
λαιμία). Παράλληλα, χαμηλά επίπεδα 
των HDL στην κυκλοφορία δεν επι-
τρέπουν τη μεταφορά της χοληστε-
ρόλης στο ήπαρ. Επίσης, διάφοροι 
παράγοντες, όπως κάπνισμα, υπέρ-
ταση, διαβήτης και λοιμώξεις που 
οφείλονται σε παθογόνους μικροορ-
γανισμούς, μπορεί να συντελέσουν 
στην ανάπτυξη της αθηρωματικής 
πλάκας και τη φλεγμονή της. 

Κατά τη διαδικασία της αθηρογέ-
νεσης παρατηρείται η συνεχής συσ-
σώρευση, κατακράτηση και παραμο-
νή της LDL για αρκετό διάστημα σε 
επαφή με τα κύτταρα του αρτηρια-
κού τοιχώματος. Αυτό οφείλεται στην 
υψηλή συγκέντρωση της LDL στην κυ-
κλοφορία του αίματος, η οποία έχει 
ως αποτέλεσμα τη διείσδυσή της 

  Οι καρδιακοί 
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μέσα στα κύτταρα του αρτηριακού 
τοιχώματος.

Η δημιουργία της αθηρωματικής 
πλάκας κατά την αθηροσκλήρωση 
συνδέεται στενά με τη μεταλλαγή 
της LDL και ειδικά με την οξείδω-
σή της (oxLDL), η οποία συμβαίνει 
λόγω καταστροφής των ενδογενών 
αντιοξειδωτικών της μέσα στα κύτ-
ταρα του αρτηριακού τοιχώματος 
και στον σχηματισμό των αφρωδών 
κυττάρων. 

Αφρώδη κύτταρα είναι τα μακρο-
φάγα φαγοκύτταρα, τα οποία έχουν 
προσλάβει ανεξέλεγκτες ποσότητες 
οξειδωμένης μορφής LDL (oxLDL), 
με αποτέλεσμα τη νέκρωση αυτών 
των κυττάρων και στη συνέχεια τον 
σχηματισμό ενός λιπώδους πυρήνα. 
Με βάση αυτόν τον πυρήνα σχηματί-
ζονται οι πλάκες με πιθανές επιπλο-
κές την αιμορραγία, τη θρόμβωση ή 
και την απόφραξη των αγγείων. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, η ροή του αίματος 
προς την καρδιά μειώνεται ή διακό-

πτεται, προκαλώντας στηθάγχη ή έμ-
φραγμα αντίστοιχα.

Η ρήξη της αθηρωματικής πλάκας 
αποτελεί μία από τις βασικές προϋ-
ποθέσεις της διεργασίας της εκδή-
λωσης του οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου. 

SuPAR test
Πρόκειται για ανοσολογικό δείκτη 
που έχει σχέση με όλα τα στοιχεία που 
συμβάλλουν στη ρήξη της αθηρωμα-
τικής πλάκας. Με όλες τις διεργασίες 
που γίνονται αδυνατίζει η κάψα που 
περιβάλλει την αθηρωματική πλάκα 
και η οποία όταν σπάσει προκαλεί 
θρόμβο μέσα στην αρτηρία, με τελι-
κό αποτέλεσμα το έμφραγμα. 

Τo SuPAR (Soluble urokinase 
Plasminogen Activating Receptor) εί-
ναι η διαλυτή μορφή του uPAR, μιας 
πρωτεΐνης η οποία εκφράζεται κυρί-
ως σε κύτταρα του ανοσοποιητικού 
συστήματος, συμπεριλαμβανομένων 
των ουδετερόφιλων, ενεργοποιη-

μένων Τ-λεμφοκυττάρων και των 
μακροφάγων. Το uPAR συνδέεται με 
την κυτταρική μεμβράνη με μια γλυ-
κοζυλοφωσφατιδυλο-ινοσιτόλη (GPI). 
Όταν το uPAR απελευθερωθεί από την 
κυτταρική μεμβράνη γίνεται διαλυτό 
(SuPAR) και μπορεί να μετρηθεί ως 
σταθερή πρωτεΐνη σε διάφορα βιολο-
γικά υγρά, όπως το πλάσμα, τα ούρα 
και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

 Τα επίπεδά του σε υγιή άτομα εί-
ναι αρκετά σταθερά στο αίμα και τα 
ούρα. Αυξημένα επίπεδα του SuPAR 
αντανακλούν την ενεργοποίηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος και 
έχουν αξιολογηθεί ως βιοδείκτης 
φλεγμονής και βλάβης των οργάνων 
σε μια σειρά από νοσήματα.

Καθώς ο ρόλος της φλεγμονής 
είναι θεμελιώδης στην ανάπτυξη 
της καρδιαγγειακής νόσου (CVD), 
το SuPAR μπορεί να συνδέεται και με 
την αθηροσκλήρωση σε αρχικό στά-
διο, καθώς αποκαλύπτει υποκλινικά 
επίπεδα φλεγμονής. Έτσι η χρήση 

ΛΕΠΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΏΔΗΣ  
ΠΛΆΚΆ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΡΗΞΗ ΠΛΆΚΆΣ

ΣΤΆΘΕΡΗ ΠΛΆΚΆ

ΕΜΦΡΆΓΜΆ  
ΤΟΥ ΜΥΟΚΆΡΔΙΟΥ 
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πρόληψη
αυτού του νέου βιοδείκτη φλεγμο-
νής, ως έγκαιρη προειδοποίηση, θα 
μπορούσε ενδεχομένως να βελτιώσει 
τη σοβαρότητα της καρδιαγγειακής 
νόσου, την πρόβλεψη ενός επερχό-
μενου σοβαρού εμφράγματος και την 
αντίστοιχη θνητότητα.

Η CRP (C-αντιδρώσα  
πρωτεΐνη) 
Η ουσία αυτή είναι ένας μη ειδικός 
δείκτης φλεγμονής, καθώς αυξάνεται 
στο αίμα όταν υπάρχει φλεγμονή σε 
κάποιο σημείο του σώματος. 

Η CRP θεωρείται ότι εμπλέκεται 
ευθέως στην αθηρογένεση της στε-
φανιαίας πλάκας, καθώς συνήθως 
αυξάνεται όταν εξελίσσεται η αθη-
ρωματική πλάκα στο τοίχωμα των αρ-
τηριών, γιατί η αθηρωματική πλάκα 
φλεγμαίνει, δηλαδή χαρακτηρίζεται 
από άσηπτη φλεγμονή. 

 Η φλεγμονή αυτή οδηγεί σε ρήξη 
της αθηρωματικής πλάκας και θρόμ-
βωση της στεφανιαίας αρτηρίας, 
με επακόλουθο να εκδηλώνεται οξύ 
έμφραγμα του μυοκαρδίου.  Έτσι 
αυξημένες τιμές της C-αντιδρώσας 
πρωτεΐνης (CRP) συσχετίζονται με 
αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης 
στεφανιαίου επεισοδίου, δηλαδή εμ-
φράγματος ή ασταθούς στηθάγχης. 

Το CRP αποτελεί έναν χρήσιμο προ-
γνωστικό δείκτη σε ασθενείς με οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο, καθώς αυξη-
μένα επίπεδα CRP αποτελούν έναν 
ανεξάρτητο δείκτη πρόβλεψης, σε 
επίπεδο πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς πρόληψης, με τον οποίο μπο-
ρούν να προβλεφθούν ανεξάρτητα 
ανεπιθύμητα καρδιακά συμβάματα, 
όπως το οξύ έμφραγμα του μυοκαρ-
δίου και η συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια, ακόμα και ο καρδιακός 
θάνατος.

Αν και σε συνδυασμό με τις τροπο-
νίνες (Ι, Τ) και τα νατριοδιουρητικά 
πεπτίδια η CRP μπορεί να είναι ένα 
χρήσιμος βιοδείκτης, ωστόσο η μη 
ειδική του φύση περιορίζει τη χρήση 
του ως έναν διαγνωστικό καρδιακό 

δείκτη για οξύ στεφανιαίο σύνδρομο 
στους ασθενείς των επειγόντων πε-
ριστατικών.

Το Plac test
Το Plac test εκφράζει την αύξηση 
ενός ενζύμου, της Α2 φωσφολιπάσης, 
που παρατηρείται μόνο όταν υπάρχει 
φλεγμονή των αθηρωματικών πλα-
κών, καθώς απελευθερώνεται από 
τα φλεγμονώδη κύτταρα πάνω στο 
τοίχωμα της αρτηρίας. 
 Καθώς το Plac test δεν επηρεάζεται 
από τις γενικότερες φλεγμονές του 
οργανισμού (λοιμώξεις, κάπνισμα 
κ.λπ.), θεωρείται ειδικότερο τεστ για 
την ανίχνευση της φλεγμονής στο τοί-
χωμα των αρτηριών. 

Σχετικά με τη δημοσιευμένη έρευνα 
πάνω στο θέμα αυτό, μας πληροφο-
ρεί ότι ασθενείς με LDL (κακή χολη-
στερίνη), ακόμα και μικρότερη από 
100 mg/dl, και αυξημένο Plac test 
έχουν διπλάσιο κίνδυνο για στεφανι-
αία συμβάματα.

 Έτσι, αυξημένες τιμές του Plac 
test πρέπει να αφυπνίζουν γιατρούς 
και ασθενείς, ούτως ώστε οι ασθε-
νείς να αλλάζουν επειγόντως τρόπο 
ζωής, προκειμένου να αποτρέψουν 
το επερχόμενο κακό συμβάν. 

Το Plac test μετρά τη σύμπλοκη 
πρωτεΐνη του οργανισμού φωσφο-
λιπάση Α2, η οποία συνδεδεμένη με 
τη Lpa λιποπρωτεΐνη (Lp-PLA2) αυξά-
νεται όταν υπάρχει φλεγμονή και ση-
ματοδοτεί τον σχηματισμό εύθραυ-
στων πλακών. 

Στην κυκλοφορία η Lp-PLA2 συνδέ-
εται κυρίως με μόρια LDL, ενώ μόνο 
ένα μικρό ποσοστό του ενζύμου συν-
δέεται με HDL.

Η Lp-PLA2 υδρολύοντας την οξει-
δωμένη LDL παράγει δύο προ-αθη-
ρογενετικά και προ-φλεγμονώδη 
συστατικά: Τη λυσοφωσφατιδυλο-
χολίνη (lyso-PC) και τα οξειδωμέ-
να ελεύθερα λιπαρά οξέα (oxFFA). 
Αυτές οι ουσίες παίζουν σημαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των αθηρωμα-
τικών πλακών. 

 Η συγκέντρωση της Lp-PLA2 εί-
ναι ανεξάρτητη από την παρουσία 
άλλων αρτηριοσκληρωτικών παρα-
γόντων κινδύνου, δείχνει ελάχιστη 
βιομεταβλητότητα και δεν αυξάνε-
ται σε συστηματικές φλεγμονώδεις 
αντιδράσεις. Έτσι η εξέταση αυτή 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν υπάρ-
χει αύξηση της C-αντιδρώσας πρω-
τεΐνης (CRP), η οποία όμως δεν εκ-
φράζει αποκλειστικά τη φλεγμονή 
των αθηρωματικών πλακών, αλλά 
σηματοδοτεί ύπαρξη φλεγμονής 
γενικά, σε οποιοδήποτε όργανο στο 
σώμα. Ωστόσο, είναι δύσκολο κάθε 
φορά που μετρούμε τη CRP και είναι 
αυξημένη να αναμένουμε κάτι κακό 
από τις αρτηρίες της καρδιάς ή τις 
υπόλοιπες αρτηρίες του οργανισμού.

 Για τον λόγο αυτό, ο συνδυασμός 
της τιμής της CRP και του Plac test 
βοηθά στο να αντιληφθούμε τι συμ-
βαίνει με τις αθηρωματικές πλάκες 
των στεφανιαίων αρτηριών ή γενικό-
τερα των αρτηριών του οργανισμού. 
Επομένως, η συνύπαρξη αυξημένης 
τιμής CRP και Plac test ενισχύει την 
πιθανότητα φλεγμονής των αθηρω-
ματικών πλακών.

Επίσης, το Plac test έχει μεγάλη 
κλινική χρησιμότητα, ιδιαίτερα όταν 
παρατηρείται συνεχής αύξηση της 
τιμής του σε αλλεπάλληλες εξετά-
σεις και μπορεί να αντιπροσωπεύει 
έναν δυνητικά θεραπευτικό στόχο 
της μείωσης του κινδύνου εκδήλω-
σης καρδιαγγειακής νόσου.  Έτσι το 
Plac test είναι ένας βασικός βιοδεί-
κτης και για την παρακολούθηση της 
στεφανιαίας νόσου.

Συμπερασματικά, όταν διαπιστώνο-
νται αυξημένες τιμές των βιοδεικτών 
πρέπει να επιδιώκονται εντατικοποί-
ηση της φαρμακευτικής θεραπείας, 
μεσογειακή διατροφή, αύξηση της 
άσκησης, αδυνάτισμα για τους πα-
χύσαρκους, διακοπή του καπνίσμα-
τος για τους καπνιστές, διατήρηση 
φυσιολογικών τιμών του σακχάρου 
και της χοληστερίνης και διαχρονική 
παρακολούθηση των δεικτών.

2



2
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Ο καρκίνος του πνεύμονα 
είναι η πιο συχνή αιτία 
θανάτου από κακοήθεια 

στον δυτικό κόσμο. Μόλις το 15,6% 
συνολικά των ασθενών με καρκίνο 
του πνεύμονα έχει επιβίωση που 
υπερβαίνει τα 5 έτη. Η έγκαιρη διά-
γνωση και η ακριβής σταδιοποίηση 
είναι πολύ σημαντική και επηρεάζει 
τη λήψη της κατάλληλης θεραπευ-

τικής απόφασης, και κατά συνέπεια 
την πρόγνωση.

Εφαρμογές 18F-FDG PET/CT  
στον καρκίνο του πνεύμονα

ΜΟΝΗΡΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΣ ΟΖΟΣ 
Ως μονήρης πνευμονικός όζος χα-
ρακτηρίζεται μια σχεδόν στρογγύ-
λη αλλοίωση, διαμέτρου έως 3 cm, 

η οποία περιβάλλεται πλήρως από 
πνευμονικό παρέγχυμα. Αλλοιώ-
σεις με διάμετρο μεγαλύτερη των 
3 cm λέγονται μάζες και έχουν με-
γαλύτερη πιθανότητα κακοήθειας. 
Ο μονήρης πνευμονικός όζος:

  Αποτελεί σύνηθες ακτινολογικό 
εύρημα σε τυχαίο έλεγχο (σε ακτι-
νογραφία θώρακος ή σε αξονική 
τομογραφία θώρακος).

στην απεικόνιση του
O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ 18F-FDG PET/CT

καρκίνου
του πνεύμονα

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D
Πυρηνικός Ιατρός,  
Υπεύθυνη Τμήματος PET/CT,  
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ Αμπελοκήπων

Γράφει η:

πρόληψη
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  Είναι συχνότερα καλοήθους αιτι-
ολογίας (αμάρτωμα, κοκκίωμα), 
αλλά σε ποσοστό 40% μπορεί 
να είναι κακοήθους αιτιολογίας 
(10%-30% μεταστατικής αιτιολο-
γίας).
  Αποτελεί το πρώτο απεικονιστι-
κό εύρημα στο 20%-30% των 
περιπτώσεων καρκίνου του 
πνεύμονα.

18F-FDG PET/CT: Σύμφωνα με 
τις κατευθυντήριες οδηγίες, η 
εξέταση 18F-FDG PET/CT συνι-
στάται για τον χαρακτηρισμό των 
πνευμονικών όζων, κυρίως με εν-
διάμεση πιθανότητα κακοήθειας, 
διαμέτρου τουλάχιστον 8 mm. Ο 
βαθμός πρόσληψης της 18F-FDG 
φαίνεται να σχετίζεται άμεσα με 
την πιθανότητα κακοήθειας. 

Πότε χαρακτηρίζεται 
θετικός ένας όζος 
στη 18F-FDG PET/CT
Για όζους > 1 cm: Θετικός χα-
ρακτηρίζεται όταν η πρόσληψη 
18F-FDG (SUVmax όζου) είναι 
μεγαλύτερη από την πρόσληψη 
18F-FDG (SUVmax) των αγγεια-
κών δομών του μεσοθωρακίου 
(Eικόνα 1).

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκε 
ως όριο πρόσληψης το SUVmax > 
2,5, σήμερα όμως τείνει να εγκατα-
λειφθεί. 
Για όζους < 1 cm: Αξιολογείται οποια-
δήποτε ορατή πρόσληψη 18F-FDG 
στον όζο. Το μέγεθος του όζου έχει 
σημασία στην αξιολόγηση της εξέ-
τασης. Πρέπει να έχουμε πάντα υπ’ 
όψιν ότι μικροί όζοι (< 5-6 mm) μπο-
ρεί να μην προσλαμβάνουν 18F-FDG 
λόγω του μικρού μεγέθους τους.

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

Ανίχνευση κακοήθειας με ευαι-
σθησία 83%-100%, ειδικότητα: 
69%-100% και υψηλή αρνητική 
προβλεπτική αξία. Δηλαδή, μια 
αρνητική εξέταση 18F-FDG PET/CT 
ισοδυναμεί με πιθανότητα κακοή-
θειας μόλις 3%. 

Ψευδώς θετικά αποτελέσματα 
μπορεί να έχουμε λόγω πρόσληψης 
της 18F-FDG σε φλεγμονώδη κύττα-
ρα: σε λοιμώδους ή φλεγμονώδους 
αιτιολογίας βλάβες, όπως πνευμο-
νία, φυματίωση, σαρκοείδωση ή 
μυκητιασική λοίμωξη. 

Ψευδώς αρνητικά αποτελέσμα-
τα: οφειλόμενα είτε στο πολύ μικρό 
μέγεθος όζων είτε στον ιστολογικό 
τύπο της κακοήθειας με χαμηλό με-
ταβολικό ρυθμό (το αδενοκαρκίνω-
μα in situ -παλαιότερα γνωστό ως 
βρογχοκυψελιδικό- και το καρκινο-
ειδές νεόπλασμα του πνεύμονα).

Για να μειωθούν τα ψευδή ή τα 
αμφίβολα αποτελέσματα χρησι-
μοποιείται η επιπλέον καθυστερη-
μένη απεικόνιση των πνευμονικών 
όζων (Dual time point imaging). 
Η απεικόνιση με 18F-FDG PET/CT 
πραγματοποιείται μία αλλά και δύο 
ώρες μετά τη χορήγηση του ραδι-
οφαρμάκου και συνήθως οι καλο-
ήθεις όζοι παρουσιάζουν καμία ή 
μικρή μεταβολή στην πρόσληψη 
μεταξύ των δύο εξετάσεων, ενώ οι 

περισσότεροι από τους κακοήθεις 
όγκους παρουσιάζουν αύξηση του 
βαθμού πρόσληψης 18F-FDG κατά 
10% ή περισσότερο.

Πλεονέκτημα DISCOVERY IQ  
PET/CT της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 
Η χρήση του αλγορίθμου ανασύν-
θεσης εικόνων Q .Clear έναντι του 
κλασικού OSEM προσδίδει μεγα-
λύτερη ευαισθησία (περισσότερες 
κρούσεις) και μείωση του θορύβου 
(από τους περιβάλλοντες ιστούς), 
με αποτέλεσμα την ανίχνευση 
πνευμονικών όζων μικρότερου με-
γέθους (από 4-5 mm).

Μη μικροκυτταρικός καρκίνος 
του πνεύμονα (NSCLC)

Α. Αρχική σταδιοποίηση: 
Η σταδιοποίηση της νόσου αποτε-
λεί τον πιο σημαντικό προγνωστικό 
παράγοντα στον NSCLC, ενώ η σω-
στή σταδιοποίηση είναι σημαντική 
για τον καθορισμό της καλύτερης 
θεραπευτικής επιλογής.

Οι ασθενείς που είναι υποψήφι-
οι για ριζική θεραπεία προτείνεται 
διεθνώς να υποβάλλονται σε προ-
εγχειρητικό PET/CT.

18F-FDG PΕΤ/CT έναντι  
συμβατικής απεικόνισης
Τ σταδιοποίηση (Τumor, δηλαδή 
το μέγεθος και η έκταση του πρω-
τοπαθούς όγκου): Η 18F-FDG PET/
CT είναι πιο ακριβής από τη CT στη 
διάκριση μεταξύ T3 και T4 σταδίου, 
δηλαδή στο αν υπάρχει διήθηση 
του θωρακικού τοιχώματος (83% 
έναντι 65%) (Εικόνα 2).

Ν σταδιοποίηση (Νodes, δηλαδή 
η διασπορά της νόσου σε λεμφα-
δένες): Η σταδιοποίηση των λεμ-
φαδένων του μεσοθωρακίου είναι 
σημαντική για να καθορίσει αν ο 
ασθενής μπορεί να χειρουργηθεί. 
Με τη χρήση μόνο της CT θώρα-
κος, το 40% των λεμφαδένων του 

Eικόνα 1. Ασθενής 30 ετών υπο-
βλήθηκε στην εξέταση 18F-FDG 
PET/CT για διερεύνηση πνευμο-
νικού όζου. Η εξέταση ανέδειξε 
πνευμονικό όζο διαμέτρου 2 cm 
στον αριστερό κάτω λοβό με έντο-
νη πρόσληψη 18F-FDG (SUVmax 
14.5). Αποδείχθηκε ιστολογικά ότι 
ήταν αδενοκαρκίνωμα πνεύμονα

Eικόνα 2. Ασθενής 80 ετών υπο-
βλήθηκε στην εξέταση 18F-FDG 
PET/CT για αρχική σταδιοποίηση 
ιστολογικά επιβεβαιωμένου πλα-
κώδους καρκινώματος, χαμηλής 
διαφοροποίησης. Η εξέταση ανέ-
δειξε υπερμεταβολική χωροκατα-
κτητική εξεργασία στο κορυφαίο 
τμήμα του δεξιού άνω πνευμονι-
κού λοβού (SUVmax 25), η οποία 
διηθεί το θωρακικό τοίχωμα, χω-
ρίς όμως να υπάρχουν μεταστα-
τικές εστίες σε λεμφαδένες ή σε 
άλλες δομές

πρόληψη
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μεσοθωρακίου που θεωρήθηκαν 
κακοήθεις με βάση τα κριτήρια του 
μεγέθους (δηλαδή, εγκαρσίας δια-
μέτρου > 1 cm) αποδείχθηκαν ιστο-
λογικά καλοήθεις, ενώ 20% αυτών 
που θεωρήθηκαν αρχικά καλοήθεις 
αποδείχθηκαν μεταστατικοί. 

Συνολικά, η 18F-FDG PET/CT εί-
ναι πιο ακριβής συγκριτικά με τη CT 
θώρακος στην εκτίμηση μεταστατι-
κής λεμφαδενοπάθειας στο μεσο-
θωράκιο, κυρίως για λεμφαδένες 
οριακού μεγέθους ~1 cm (ακρίβεια 
85% έναντι 58%, αντιστοίχως). 

Μια αρνητική εξέταση 18F-FDG 
PET/CT έχει μεγάλη αρνητική προ-
γνωστική αξία (~97%) και ουσια-
στικά δηλώνει την απουσία διηθη-
μένων λεμφαδένων και μπορεί να 
οδηγήσει στην αποφυγή της επεμ-
βατικής μεσοθωρακοσκόπησης. 

Όμως, σε περίπτωση θετικού 
αποτελέσματος στη 18F-FDG PET/
CT συνιστάται η λήψη βιοψίας και 
ιστολογική επιβεβαίωση (υπάρχει 
πιθανότητα ψευδώς θετικών απο-
τελεσμάτων λόγω φλεγμονωδών 
αλλοιώσεων).

Μ σταδιοποίηση (Metastasis, δη-
λαδή η ύπαρξη απομακρυσμένων 
μεταστάσεων): 

  Η 18F-FDG PET/CT στην ανίχνευση 
και τη σταδιοποίηση απομακρυ-
σμένων μεταστάσεων έχει μεγα-
λύτερη ακρίβεια: 91% έναντι της 
συμβατικής απεικόνισης 80%. 
  Σε μεταστάσεις επινεφριδίων: Η 
18F-FDG PET/CT απεικονίζει τις 
μεταστάσεις με ευαισθησία 100% 
και ειδικότητα 80% (Εικόνα 3).
  Στις οστικές μεταστάσεις (στον 
πνεύμονα είναι κυρίως λυτικές 
και μεικτές βλάβες): Η 18F-FDG 
PET/CT έχει υψηλότερη διαγνω-
στική ακρίβεια έναντι του σπιν-
θηρογραφήματος οστών λόγω 
της καλύτερης ειδικότητας της 
μεθόδου: ειδικότητα 95%-97% 
στο ΡΕΤ/CT έναντι 57%-69% στο 
σπινθηρογράφημα.

Εξαίρεση: Οι εγκεφαλικές μετα-
στάσεις, όπου η 18F-FDG PET/CT 
έχει μικρότερη ευαισθησία λόγω 
της φυσιολογικής υψηλής πρόσλη-
ψης 18F-FDG στη φαιά ουσία του 
εγκεφάλου. Για τον λόγο αυτό η MRI 
εγκεφάλου είναι πιο ακριβής.

Συνολικά στη σταδιοποίηση: Η 
18F-FDG PET/CT προσφέρει πάντα 
ολόσωμη απεικόνιση και πολλές 
φορές ανιχνεύει μη αναμενόμενη 
εξωθωρακική νόσο (Εικόνα 4). 

Σε περιπτώσεις που είχαν θεωρη-
θεί αρχικά χειρουργήσιμες με την 
υπόλοιπη συμβατική απεικόνιση, η 
18F-FDG PET/CT οδήγησε στην ανί-
χνευση απομακρυσμένων μεταστά-
σεων στο 10%-20% των ασθενών.

Συνολικά, στην αρχική σταδιοποί-
ηση του NSCLC: Επανασταδιοποί-
ηση σε μεγαλύτερο στάδιο έως και 
στο 27% των περιπτώσεων.

Β. Προγνωστική αξία
Ασθενείς με NSCLC σε πρώιμο στά-
διο ή σχετικά περιορισμένη νόσο οι 
οποίοι υποβάλλονται σε χειρουργι-
κή εξαίρεση της νόσου βρίσκονται 
σε υψηλό κίνδυνο τοπικής υποτρο-
πής και εμφάνισης απομακρυσμέ-
νων μεταστάσεων.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η προεγ-
χειρητικά υψηλή τιμή πρόσληψης 
18F-FDG (SUVmax) στη μιτωτική 
εξεργασία προβλέπει υψηλότερο 
κίνδυνο υποτροπής, θανάτου και 
θεραπευτικής αποτυχίας και για τον 
λόγο αυτό οι ασθενείς θα μπορού-
σαν να επωφεληθούν από μια επιθε-
τική συμπληρωματική θεραπεία και 
χρήζουν στενής παρακολούθησης.

Η αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG 
(δηλαδή, η υψηλή τιμή του SUVmax) 
θεωρείται αρνητικός προγνωστι-
κός παράγοντας, που σχετίζεται 
με μικρότερη επιβίωση, αλλά δεν 
υπάρχει σαφές όριο της τιμής του 
SUVmax (ποικίλλει στις διάφορες 
μελέτες). 

Eικόνα 3. Ασθενής 68 ετών με ιστο-
ρικό μη μικροκυτταρικού καρκίνου 
πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα) υπο-
βλήθηκε στην εξέταση 18F-FDG 
PET/CT για αρχική σταδιοποίηση. 
Η εξέταση ανέδειξε υπερμεταβο-
λική συμπαγή χωροκατακτητική 
εξεργασία στη δεξιά πνευμονική 
πύλη (SUVmax 14.3) με χαρακτή-
ρες πρωτοπαθούς μιτωτικής βλά-
βης και υπερμεταβολικό μόρφωμα 
στο δεξιό επινεφρίδιο (SUVmax 
19.2), συμβατό με δευτεροπαθή 
εντόπιση

ΠΡΟΛΗΨΗ
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 Γ.  Επανασταδιοποίηση έπειτα  
από θεραπεία

Με τις ανατομικές απεικονιστικές 
μεθόδους είναι δύσκολη η διαφο-
ρική διάγνωση της μεταθεραπευτι-
κής ίνωσης και του ουλώδους ιστού 
από εμμένουσα νόσο ή υποτροπή 
του NSCLC. Η 18F-FDG PET/CT 
ανιχνεύει αλλαγές στον κυτταρικό 
μεταβολισμό και για τον λόγο αυτό 
μπορεί να επιτύχει τη διαφορική 
διάγνωση με πολύ καλά αποτελέ-
σματα: ευαισθησία 93%-100% και 
ειδικότητα 89%-92%.

Προτεινόμενος χρόνος αναμονής 
πριν από τη 18F-FDG PET/CT:

  Μετά τη χημειοθεραπεία 3-4 
εβδομάδες.
  Μετά την ακτινοθεραπεία 8-12 
εβδομάδες.
  Μετά τη χειρουργική επέμβαση 
4-6 εβδομάδες.

Δ. Ανίχνευση υποτροπής
Η πραγματοποίηση της 18F-FDG 
PET/CT για την ανίχνευση υποτρο-
πής του NSCLC και για τη διαφο-
ρική διάγνωση από μεταθεραπευ-
τικές αλλοιώσεις έχει ευαισθησία 
93% και ειδικότητα 89% (Εικόνα 5). 

Ο βαθμός πρόσληψης της 
18F-FDG είναι σημαντικά υψηλό-
τερος στις εστίες υποτροπής της 
νόσου συγκριτικά με τις μεταθερα-
πευτικές ινώδεις αλλοιώσεις. 

Μελέτη έδειξε ότι η 18F-FDG PET/
CT είχε καλύτερη ευαισθησία και 
ακρίβεια συγκριτικά με την επανε-
ξέταση με μεσοθωρακοσκόπηση 
(77% έναντι 29% και 83% έναντι 
60%, αντιστοίχως). 

Ε.  Σχεδιασμός ακτινοθεραπείας 
(ΑΚΘ)

Η ΑΚΘ παίζει σημαντικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση των ασθενών με καρ-
κίνο του πνεύμονα. 

Η λειτουργική απεικόνιση με τη 
18F-FDG PET/CT μπορεί να οδηγή-
σει σε αλλαγή του σχεδιασμού της 

ΑΚΘ για διάφορους λόγους. Οι πιο 
σημαντικοί είναι:

   Απεικόνιση εστιών της νόσου 
που δεν είχαν ανιχνευθεί στη CT 
και τη MRΙ
   Μείωση του όγκου-στόχου, καθο-
ρίζοντας περιοχές που δεν έχουν 
νόσο, όπως η ατελεκτασία
   Επιτρέπει την ετερογένεια στη 
δόση ακτινοβολίας μέσα στον 
όγκο βασιζόμενη στις βιολογικές 
διαφορές μέσα στον όγκο
   Αξιολόγηση της ανταπόκρισης 
του όγκου μετά ή και κατά τη δι-
άρκεια της χημειοθεραπείας/
ακτινοθεραπείας.
Η 18F-FDG PET/CT βελτιώνει ση-

μαντικά την ακρίβεια του στόχου 
κατά τον σχεδιασμό της ακτινο-
θεραπείας, κυρίως για ασθενείς 
με σημαντική ατελεκτασία. Επί-
σης, βοηθά στο να κατευθυνθεί με 
ακρίβεια μεγάλη δόση ακτινοβο-
λίας στην κακοήθη νόσο, ενώ ταυ-
τόχρονα να μειωθεί στην ελάχιστη 
δυνατή δόση η ακτινοβόληση φυσι-
ολογικών δομών, για να μειωθούν 
οι παρενέργειες. 

Συμπέρασμα
Η ακριβής σταδιοποίηση μπορεί 
να περιορίσει σχεδόν τις μισές 
ανώφελες θωρακοτομές. Η σταδι-
οποίηση με 18F-FDG προτείνεται 
για όλους τους ασθενείς με NSCLC 
σταδίου έως ΙΙΙΒ που είναι υποψή-
φιοι χειρουργικής αντιμετώπισης.

Η 18F-FDG PET/CT ανιχνεύει εξω-
θωρακικές μεταστάσεις που δεν 
ανιχνεύθηκαν στον λοιπό συμβα-
τικό έλεγχο σε ποσοστό έως 20% 
των περιπτώσεων. Η MRI αποτελεί 
την εξέταση επιλογής για την ανί-
χνευση εγκεφαλικών μεταστάσεων.

Η ανταπόκριση στη θεραπεία 
εκτιμάται καλύτερα με τη 18F-FDG 
PET/CT συγκριτικά με τη CT και με 
την επανεξέταση με μεσοθωρακο-
σκόπηση, λόγω των τεχνικών πα-
ραγόντων που σχετίζονται με την 
παρουσία συμφύσεων ή ίνωσης. 

Eικόνα 5. Ασθενής 65 ετών με ιστο-
ρικό μη μικροκυτταρικού καρκίνου 
πνεύμονα (πλακώδες) και χειρουρ-
γική εξαίρεση (αριστερή άνω λο-
βεκτομή) προ 7 μηνών υποβλήθη-
κε στην εξέταση 18F-FDG PET/CT 
για διερεύνηση ύποπτου ευρήμα-
τος σε πρόσφατη CT θώρακος. Η 
εξέταση ανέδειξε υπερμεταβολική 
συμπαγή αλλοίωση στην περιοχή 
του κολοβώματος του αριστερού 
άνω λοβαίου βρόγχου, εύρημα 
συμβατό με τοπική υποτροπή της 
νόσου (SUVmax 21)

Eικόνα 4. Νέα ασθενής 38 ετών 
υποβλήθηκε στην εξέταση 18F-FDG 
PET/CT για αρχική σταδιοποίηση 
ιστολογικά επιβεβαιωμένου αδε-
νοκαρκινώματος. Η εξέταση ανέ-
δειξε υπερμεταβολική χωροκατα-
κτητική εξεργασία στον αριστερό 
άνω πνευμονικό λοβό (SUVmax 18) 
και υπερμεταβολικούς λεμφαδένες 
στο μεσοθωράκιο, στην αριστερά 
πνευμονική πύλη, αριστερά υπερ-
κλειδίως, αλλά και μεταστατικές 
εστίες σε πολλά οστά, στο αριστε-
ρό επινεφρίδιο και στον δεξιό λοβό 
του ήπατος

πρόληψη
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Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
έχει εκδηλωθεί επιδημία ιλα-
ράς. Από το καλοκαίρι του 

2017, στην Ελλάδα παρατηρείται 
ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός 
κρουσμάτων, στην πλειονότητά τους 
ελληνικής υπηκοότητας μικρά παιδιά 
από κοινότητες Ρομά. Στην ομάδα 
αυτή προστέθηκαν και επαγγελμα-
τίες υγείας, καθώς και ενήλικες ηλι-
κίας 25-44 ετών ανεμβολίαστοι ή 
ατελώς εμβολιασμένοι. Οι ομάδες 
αυτές δημιούργησαν έναν ικανό 
αριθμό ευαίσθητων ατόμων ώστε 

να μπορεί να προκληθεί επιδημία.
Για να ελεγχθεί το πρόβλημα και 

να προστατευτεί ο ευπαθής πλη-
θυσμός της χώρας, προτείνονται ο 
άμεσος εμβολιασμός των ευπαθών 
ατόμων με το τριπλό εμβόλιο ιλα-
ράς - ερυθράς - παρωτίτιδας (MMR) 
σε δύο δόσεις και η ενημέρωση του 
κοινού για τη σοβαρότητα και το εί-
δος της παλιάς αυτής νόσου.

Η ιλαρά (measles) είναι μια ιογε-
νής νόσος με υψηλή μεταδοτικό-
τητα, που εμφανίζεται με πυρετό, 
επιπεφυκίτιδα, συνάχι, βήχα και μι-

κρές κηλίδες με λευκό ή κυανόλευκο 
κέντρο σε μια ερυθηματώδη βάση 
στον βλεννογόνο του στόματος (κη-
λίδες Koplik). Ένα χαρακτηριστικό 
ερυθηματώδες εξάνθημα εμφανίζε-
ται κατά την 3η με 7η ημέρα. Το εξάν-
θημα ξεκινά από το πρόσωπο, μετά 
γενικεύεται, διαρκεί 4-7 ημέρες και 
μερικές φορές καταλήγει ως καφε-
οειδής απολέπιση. Η ασθένεια είναι 
σοβαρότερη σε βρέφη και ενηλίκους 
από ό,τι στα παιδιά. Οι επιπλοκές 
ποικίλλουν από τον πολλαπλασια-
σμό του ιού και την ακολουθούσα 

Γράφει ο:

Ευάγγελος Τσιφτσάκης
Βιοπαθολόγος ,  
Κεντρικό Εργαστήριο  
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Ιλαρά
Η αναβίωση του παρελθόντος
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βακτηριακή επιλοίμωξη και περι-
λαμβάνουν μέση ωτίτιδα, λαρυγ-
γοτραχειοβρογχίτιδα, πνευμονία, 
διάρροια και εγκεφαλίτιδα. Η ιλαρά 
είναι πιο σοβαρή νόσος σε πολύ νέα 
και υποσιτιζόμενα παιδιά, στα οποία 
μπορεί να προκαλέσει αιμορραγικό 
εξάνθημα, απώλεια λευκώματος και 
εντεροπάθεια, μέση ωτίτιδα, στομα-
τικά έλκη, αφυδάτωση, διάρροια, τύ-
φλωση και σοβαρές λοιμώξεις του 
δέρματος. 

Κίνδυνο σοβαρής πάθησης δια-
τρέχουν ειδικά τα παιδιά με κλινική 
ή υποκλινική έλλειψη βιταμίνης Α. 
Στα παιδιά που το επίπεδο διατρο-
φής τους είναι οριακό, η ιλαρά συ-
χνά προδιαθέτει σε οξεία απώλεια 
πρωτεϊνών με επίταση ανεπάρκει-
ας βιταμίνης Α, η οποία μπορεί να 
οδηγήσει σε τύφλωση. Πολύ σπάνια 
(1/100.000 περιπτώσεις), αρκετά 
χρόνια μετά τη λοίμωξη αναπτύσσε-
ται υποξεία σκληρυντική πανεγκεφα-
λίτιδα (SSPE). 

Πάνω από το 50% των περιπτώ-
σεων SSPE διαγνώστηκαν με ιλαρά 
κατά τα πρώτα 2 χρόνια της ζωής 
τους. Ο ορισμός του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (WHO) για την 
ιλαρά αφορά σε «άτομα με πυρε-
τό κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 
και βήχα/συνάχι/επιπεφυκίτιδα». 
Η ιλαρά οφείλεται στον ιό της ιλα-
ράς (measles virus), ένα μέλος του 
γένους Morbillivirus της Οικογένειας 
Paramyxoviridae.

Επιδημιολογικά και στην προ εμβο-
λιασμών περίοδο, η ιλαρά ήταν εν-
δημική νόσος των μεγάλων μητρο-
πολιτικών κοινωνιών με επιδημικές 
εξάρσεις κάθε δεύτερο ή τρίτο έτος. 
Σε μικρότερες κοινότητες ή περιο-
χές τα κρούσματα εμφανίζονταν πιο 
ευρέως διεσπαρμένα και για κάποιο 
λόγο πιο σοβαρά. Στα εύκρατα κλί-
ματα η ιλαρά εμφανίζεται συνήθως 
αργά τον χειμώνα ή νωρίς την άνοι-
ξη. Στα τροπικά κλίματα εμφανίζεται 
κυρίως κατά την περίοδο της ξηρα-
σίας. Μετά την ευρεία εφαρμογή 

του εμβολίου MMR, η νόσος σχεδόν 
έχει εξαφανιστεί στις ανεπτυγμένες 
χώρες. Στην Ελλάδα το MMR συμπε-
ριλήφθηκε στο εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμών το 1989.

Η θνητότητα στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες υπολογίζεται σε 3%-5%, 
μπορεί όμως να φθάσει και το 10%-
30% σε κάποιες περιπτώσεις. Ταυ-
τόχρονα έχουν τεκμηριωθεί  η οξεία 
και η απώτερη θνητότητα σε βρέφη 
και παιδιά. 

Διάγνωση
Η διάγνωση γίνεται κυρίως με κλινι-
κά και επιδημιολογικά κριτήρια, αν 
και η εργαστηριακή διάγνωση είναι 
προτιμότερη. Η εργαστηριακή διά-
γνωση γίνεται με τον προσδιορισμό 
των ειδικών IgM αντισωμάτων της 
ιλαράς, που εμφανίζονται 3-5 ημέ-
ρες μετά την εμφάνιση του εξανθή-
ματος, ή με τη σημαντική αύξηση του 
τίτλου αντισωμάτων μεταξύ οξείας 
και ορομεταστροφής φάσης της 
νόσου. Λιγότερο συχνά χρησιμοποι-
ούνται μέθοδοι που περιλαμβάνουν 
ανίχνευση του αντιγόνου του ιού σε 
ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα με μέ-
θοδο ανοσοφθορισμού ή απομόνω-

ση του ιού από αίμα ή ρινοφαρυγγικά 
επιχρίσματα σε κυτταροκαλλιέργει-
ες και από δείγματα που πάρθηκαν 
πριν από την 4η ημέρα από το εξάν-
θημα. Επίσης, γίνεται και από ούρα 
που πάρθηκαν πριν από την 8η μέρα 
του εξανθήματος. Τέλος, μπορεί να 
εφαρμοστεί στη διάγνωση και η RT-
PCR σε αίμα, ούρα και ρινοφαρυγγι-
κή βλέννη.

Τη δεξαμενή του ιού αποτελεί ο άν-
θρωπος. Η μετάδοση του ιού γίνεται 
με τη διασπορά σταγονιδίων αέρα, 
με άμεση επαφή με ρινικές και στο-
ματικές εκκρίσεις μολυσμένων ατό-
μων και λιγότερο συχνά με αντικείμε-
να που ήρθαν πρόσφατα σε επαφή 
με τα άτομα αυτά. Η ιλαρά είναι μία 
από τις πιο μεταδοτικές νόσους.

Περίοδος επώασης
Η περίοδος επώασης διαρκεί πε-
ρίπου 10 ημέρες, αλλά μπορεί να 
κυμανθεί από 7 έως 18 ημέρες από 
την εμφάνιση του πυρετού, συνή-
θως 14 ημέρες πριν από την εμφά-
νιση του εξανθήματος και σπάνια 
έπειτα από 19 έως 21 ημέρες. Η 
πρώιμη χορήγηση υπεράνοσης 
σφαιρίνης για παθητική προστα-
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σία από τον ιό κατά το στάδιο της 
επώασης μπορεί να παρατείνει τα 
διαστήματα αυτά. 

Περίοδος μεταδοτικότητας
Η περίοδος μεταδοτικότητας του 
ιού κυμαίνεται από μία ημέρα πριν 
από την εμφάνιση των πρώτων συ-
μπτωμάτων (συνήθως 4 ημέρες πριν 
από το εξάνθημα) έως ημέρες μετά 
την εμφάνιση του εξανθήματος και 
είναι μικρότερη μετά τη 2η ημέρα 
του εξανθήματος. Ο ιός του εμβο-
λίου δεν εμφανίζει μεταδοτικότητα. 
Ευαίσθητα είναι όλα τα άτομα που 
δεν έχουν νοσήσει και δεν έχουν εμ-
βολιαστεί. 

Η φυσική ανοσία μετά από νόσηση 
είναι μόνιμη. Νεογνά που γεννήθη-
καν από μητέρες που νόσησαν προ-
στατεύονται από τη νόσο για τους 
πρώτους 6-9 μήνες ή και περισσότε-
ρο, ανάλογα με το ποσό του μητρι-
κού αντισώματος κατά τη διάρκεια 
της κύησης και τον ρυθμό αποδόμη-
σης του αντισώματος. 

Το μητρικό αντίσωμα παρεμβάλλει 
στην ανταπόκριση στον εμβολιασμό. 
Ο εμβολιασμός κατά τον 12ο-15ο 
μήνα επάγει ανοσία κατά 94%-98% 
στους εμβολιασθέντες, ενώ ο επα-
νεμβολιασμός την ανεβάζει στο 99%. 

Τα παιδιά που γεννιούνται από 
μητέρες που έχουν εμβολιαστεί 
λαμβάνουν λιγότερη παθητική ανο-
σία, γίνονται νωρίτερα ευαίσθητα 
στη νόσο και γι’ αυτό πρέπει να εμ-
βολιάζονται νωρίτερα.

Πρόληψη - εμβολιασμοί
Στα προληπτικά μέτρα περιλαμ-
βάνονται η ενημέρωση του πλη-
θυσμού από τους υγειονομικούς 
φορείς και τους ιδιώτες ιατρούς 
σχετικά με τη νόσο και τους κιν-
δύνους της και η ενθάρρυνση του 
εμβολιασμού όλων των ευαίσθη-
των ομάδων, όπως βρέφη, παι-
διά, νεαροί έφηβοι και άτομα νε-
αρής ηλικίας. Αυτοί στους οποίους 
αντενδείκνυται ο εμβολιασμός και 

βρέθηκαν εκτεθειμένοι στον ιό 72 
ώρες μετά, σε οικογένειες ή ιδρύ-
ματα, μπορεί να προστατευτούν 
πλήρως ή μερικώς με τη χορήγηση 
ειδικής υπεράνοσης σφαιρίνης.

Ο εμβολιασμός πραγματοποιείται 
κατά προτίμηση με τη χρήση εμβο-
λίων από ζωντανό εξασθενημένο ιό 
και ενδείκνυται σε όλους τους ευαί-
σθητους στον ιό, εκτός από αυτούς 
για τους οποίους υπάρχουν ειδικές 
αντενδείξεις. Μια και μόνη δόση 
εμβολίου από ζώντα ιό μόνη της ή 
σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια ζώ-
ντων ιών (ερυθράς, παρωτίτιδας) 
ή τοξινών μπορεί να επάγει ανοσία 
στο 94%-98% του ευαίσθητου πλη-
θυσμού, πιθανώς διά βίου, προκα-
λώντας μια ήπια ή αφανή μη μετα-
δοτική λοίμωξη. Μια δεύτερη δόση 
μπορεί να αυξήσει την ανοσία στο 
99%. Το τρέχον πρόγραμμα εμβολι-
ασμού συνιστά 2 δόσεις. Η αρχική 
δόση συνιστάται κατά τον 12ο-15ο 
μήνα της ζωής και η επόμενη δόση 
κατά την προσχολική περίοδο σε 
ηλικία 4-6 ετών. Το πρόγραμμα 
αυτό μπορεί να υποστεί τροποποι-
ήσεις και ως προς τους χρόνους και 
ως προς τους συνδυασμούς του με 
άλλα εμβόλια. Στην παρούσα επι-
δημία στην Ελλάδα το σχήμα τρο-
ποποιήθηκε, η πρώτη δόση γίνεται 
στην ηλικία των 12 μηνών και η δεύ-
τερη στους 15 μήνες.

Οι αντενδείξεις εμβολιασμού περι-
λαμβάνουν:

Α. Άτομα με πρωτοπαθείς ή δευτε-
ροπαθείς ανοσοανεπάρκειες.

Β. Άτομα με σοβαρή οξεία εμπύ-
ρετη νόσο.

Γ.  Άτομα με υπερευαισθησία ανα-
φυλακτικού τύπου σε προηγηθείσα 
δόση του εμβολίου και υπερευαι-
σθησία στη ζελατίνη ή τη νεομυκίνη.

Δ. Σε θεωρητική βάση, όχι σε έγκυ-
ες γυναίκες.

Ε. Το εμβόλιο θα πρέπει να χορη-
γείται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 
από τη χορήγηση αίματος ή παρα-
γώγων αυτού. 

Πρόγραμμα 
εμβολιασμού

δόσειs

4-6

μήνα της ζωής

ετών

ανοσία κατά 

94%-98%

ο επανεμβολιασμός 
ανεβάζει  
την ανοσία στο

99%

1η  ΔΟΣΗ

2η  ΔΟΣΗ

2
 12o-15o 



Veracity
Ομη επεμβατικός προγεν-

νητικός έλεγχος (NIPT:Non 
Invasive Prenatal Testing) 

στο ελεύθερο εμβρυϊκό DNA στο 
αίμα της εγκύου αποτελεί σήμερα 
επανάσταση στον τομέα του Προ-
γεννητικού Ελέγχου. Επιτρέπει με 
ασφάλεια, ανώδυνα και με πολύ 
μεγάλη ακρίβεια, τον εντοπισμό 
των πιο συχνών αλλά και κάποιων 
σπανιότερων με κλινική σημασία 
γενετικών συνδρόμων του εμβρύου.

Το νέας γενιάς μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ VERACITY προ-
σφέρεται σε κάθε έγκυο γυναίκα 
που επιθυμεί να γνωρίζει με ασφά-
λεια, από πολύ νωρίς στην εγκυμο-
σύνη της, αν το έμβρυο που κυο-
φορεί έχει τρισωμία 21 (σύνδρομο 
Down), τρισωμία 18 (σύνδρομο 
Edwards), τρισωμία 13 (σύνδρομο 
Patau), σύνδρομα που σχετίζονται 
με τα φυλετικά χρωμοσώματα Χ και 
Υ, όπως τα σύνδρομα Turner (μονο-
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ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΌΣ 
ΠΡΌΓΕΝΝΗΤΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΌΣ 

σωμία Χ), Klinefelter (XXY), Jacobs 
(XYY) και το σύνδρομο XXYY. 

Πρόσφατα στο VERACITY έχουν 
προστεθεί τέσσερα νέα σύνδρομα 
και αφορούν τα πιο κοινά και με 
κλινική αξία σύνδρομα μικροελ-
λειμμάτων. Τα σύνδρομα μικρο-
ελλειμμάτων που ανιχνεύονται 
αφορούν τα σύνδρομα Di George, 
μικροελλείμματος 1p36, Smith-
Magenis και Wolf-Hirschhorn. Όλα 
έχουν σοβαρές κλινικές συνέπειες, 
όπως συγγενείς ανωμαλίες και νο-
ητική υστέρηση. 

Σε αντίθεση με το σύνδρομο 
Down και τις τρισωμίες, ο κίνδυ-
νος εμφάνισης συνδρόμων μικρο-
ελλειμμάτων δεν εξαρτάται από 
την ηλικία της εγκύου.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που προ-
σφέρει το τεστ VERACITY έγκειται 
στο γεγονός ότι δεν θέτει σε κανέ-
ναν απολύτως κίνδυνο την ομαλή 
συνέχιση της εγκυμοσύνης και ειδι-
κότερα τη ζωή του εμβρύου. 

Το VERACITY είναι 100% ασφα-
λές τόσο για τη μητέρα όσο και 
για το έμβρυο, σε αντίθεση με τις 
επεμβατικές μεθόδους προγεννη-
τικής διάγνωσης, όπως η αμνιοπα-
ρακέντηση και η λήψη χοριακών 
λαχνών, οι οποίες είναι πιθανό να 
προκαλέσουν αποβολή του εμβρύ-
ου, σε ποσοστό 1/200 κυήσεις. 

Το νέας γενιάς μη επεμβατικό 
προγεννητικό τεστ VERACITY, το 
οποίο χαρακτηρίζει η καινοτομία, 
μπορεί να έχει επιτυχή εφαρμογή 
σε όλες τις εγκύους, από τη 10η 
κιόλας εβδομάδα κύησης, δίνο-
ντας έτσι τη δυνατότητα στην 
έγκυο και στον ιατρό της να πά-
ρουν εγκαίρως τις απαραίτητες 
αποφάσεις, ανάλογα με το αποτέ-
λεσμα που θα προκύψει. 

Επίσης, το τεστ VERACITY διε-
νεργείται σε αυθόρμητες δίδυμες 
κυήσεις, μονήρεις και δίδυμες κυ-
ήσεις που προέκυψαν μέσω εξω-
σωματικής γονιμοποίησης, σε μο-
νήρεις κυήσεις με δωρεάν ωάριο ή 

μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς 
και σε κυήσεις που αρχικά ήταν σε 
δίδυμες κυήσεις που στην πορεία 
απορρίφθηκε το ένα έμβρυο. 

Ένα ακόμη σημαντικό πλεο-
νέκτημα του VERACITY, έναντι 
άλλων μη επεμβατικών προγεν-
νητικών τεστ, είναι η ταχύτητα 
εξαγωγής του αποτελέσματος. Τα 
δείγματα αποστέλλονται στα ειδι-
κά διαμορφωμένα εργαστήρια της 
NIPD Genetics και σε πολύ σύντο-
μο χρονικό διάστημα εξάγονται τα 
αποτελέσματα. Έτσι η αγωνία της 
εγκύου ελαχιστοποιείται.

Το όνομα VERACITY χαρακτη-
ρίζει απόλυτα το τεστ, καθώς ση-
μαίνει «ακρίβεια». Στον σχεδιασμό 
του λήφθηκαν υπόψη όλα τα μει-
ονεκτήματα και οι αδυναμίες των 
άλλων μη επεμβατικών προγεννη-
τικών τεστ, έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν, με σκοπό τη δημιουργία 
του πιο αξιόπιστου τεστ παγκο-
σμίως. Προηγήθηκαν τρεις κλι-

νικές μελέτες που απέδειξαν ότι 
πρόκειται για μια ασφαλή και αξι-
όπιστη μέθοδο - τεστ μη επεμβα-
τικού προγεννητικού ελέγχου, με 
τα πλέον αξιόπιστα αποτελέσματα 
με ακρίβεια πολύ κοντά στο 100%. 
Όι μελέτες αυτές έχουν δημοσιευ-
θεί από ανεξάρτητα εργαστήρια 
σε υψηλού κύρους επιστημονικά 
περιοδικά.

Ό μη επεμβατικός προγεννητι-
κός έλεγχος προσφέρεται πλέον 
ως μια γενετική υπηρεσία στην κα-
θημερινή κλινική πρακτική. Το τεστ 
VERACITY αποτελεί μια ευρεσιτε-
χνία διεθνώς και συγκρινόμενο με 
άλλα μη επεμβατικά προγεννητικά 
τεστ έχει πολλά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα όπως: 

(α) πολύ υψηλή ακρίβεια και 
αξιοπιστία με τα καλύτερα απο-
τελέσματα κλινικής δοκιμής στον 
κόσμο 

(β) μεγάλη τεχνική απλούστευ-
ση που παρέχει τη δυνατότητά για 
αξιοποίηση από άλλα διαγνωστικά 
εργαστήρια διεθνώς και 

(γ) προσιτό κόστος. 
Το τεστ VERACITY αρχίζει από 

την ενημέρωση και την καθοδήγη-
ση της εγκύου σχετικά με τα πλε-
ονεκτήματα που προσφέρει. Στη 
συνέχεια, χωρίς καμία προετοιμα-
σία της εγκύου, πραγματοποιείται 
η αιμοληψία από τον ιατρό στο 
ιατρείο (κατόπιν προσυνεννόησης 
με το τμήμα Κυτταρογενετικής) ή 
σε οποιαδήποτε μονάδα του Όμί-
λου ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ. Το δείγμα αίματος 
μεταφέρεται στο εργαστήριο και 
τα αποτελέσματα αποστέλλονται 
στον ιατρό που παραπέμπει το πε-
ριστατικό ή παραλαμβάνονται από 
την εξεταζόμενη σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα. 

Τα αποτελέσματα συνεκτιμώνται 
από τον ιατρό της εξεταζόμενης 
και παράλληλα δίνεται η δυνατό-
τητα προγεννητικής συμβουλευτι-
κής από το τμήμα Κυτταρογενετι-
κής του Όμίλου ΒΙΌΙΑΤΡΙΚΗ. 

Το όνομα VERACITY 
χαρακτηρίζει απόλυτα 

το τεστ, καθώς 
σημαίνει «ακρίβεια». 
Στον σχεδιασμό του 

λήφθηκαν υπόψη όλα 
τα μειονεκτήματα
και οι αδυναμίες 

των άλλων μη 
επεμβατικών 

προγεννητικών 
τεστ, έτσι ώστε να 
αποφευχθούν, με

σκοπό τη δημιουργία 
του πιο αξιόπιστου 
τεστ παγκοσμίως

ΠΡΟΛΗΨΗ



πρόληψη

38 Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2018          

O ι φρονιμίτες είναι οι τρίτοι 
στη σειρά γομφίοι, τα τε-
λευταία, δηλαδή, δόντια 

που ανατέλλουν στο στόμα. Το πιο 
συνηθισμένο είναι να υπάρχουν 
τέσσερις φρονιμίτες, δύο στην 
άνω και δύο στην κάτω γνάθο, 
αλλά συναντάται αρκετές φορές 
να λείπουν ο ένας, οι δύο, οι τρεις 
ή και όλοι οι φρονιμίτες.

 Έγκλειστοι και ημιέγκλειστοι
Φρονιμίτες που υπάρχουν και δεν 
ανατέλλουν λόγω έλλειψης χώ-
ρου ονομάζονται έγκλειστοι, ενώ 
αυτοί που έχουν ανατείλει μερι-
κώς ονομάζονται ημιέγκλειστοι. 

Τα προβλήματα που μπορεί να 
προκαλέσει ένα φρονιμίτης που 
δεν ανατέλλει καθόλου ή ανατέλ-
λει μερικώς λόγω έλλειψης χώρου 
είναι κυρίως:

  Ο πόνος στο ίδιο δόντι λόγω 
περιστεφανίτιδας ή τερηδόνας 
ή πολφικής βλάβης.
  Η καταστροφή και ενδεχομένως 
ο πόνος του παρακείμενου δο-
ντιού από τερηδόνα ή περιοδο-
ντική νόσο.
  Η καταστροφή του οστού της 
γνάθου.
  Η δημιουργία κύστεων ή όγκων.
  Ο συνωστισμός των δοντιών 
από έλλειψη χώρου.

Χρειάζεται η εξαγωγή τους; Πότε;
Αρκετοί οδοντίατροι συστήνουν 
προληπτική εξαγωγή των φρονιμι-
τών προτού προκαλέσουν προβλή-
ματα και όχι λόγω της δημιουργίας 
κάποιας από τις παραπάνω κατα-
στάσεις. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει 
ότι όλοι οι έγκλειστοι ή ημιέγκλειστοι 
φρονιμίτες θα πρέπει να εξάγονται. 
Η εξέταση του στόματος από τον 
οδοντίατρο σε συνδυασμό με μια 
πανοραμική ακτινογραφία μπορεί 
να δώσει πληροφορίες για τη θέση 
των φρονιμιτών, καθώς και για το 
αν έχουν προκαλέσει προβλήματα ή 
υπάρχει το ενδεχόμενο να προκαλέ-
σουν, όποτε με βάση αυτά και συνε-
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κτιμώντας τα υπέρ και τα κατά της 
προληπτικής εξαγωγής θα πρέπει να 
συμβουλευτεί κατάλληλα ο ασθενής.

Στην περίπτωση που αποφασιστεί 
η προληπτική εξαγωγή φρονιμιτών, 
γεγονός είναι πως όσο νεότερος 
είναι ο ασθενής τόσο πιο εύκολη 
είναι η χειρουργική διαδικασία για 
λόγους οδοντιατρικής ανατομίας 
και ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η 
πλέον κατάλληλη ηλικία είναι αυτή 
των 14-16 ετών, διότι ο ασθενής 
είναι συνεργάσιμος, δεν έχει πολ-
λές υποχρεώσεις και δεν έχει προ-
βλήματα υγείας. Ταυτόχρονα, και η 
μετεγχειρητική περίοδος είναι πιο 
ομαλή στους νέους ασθενείς.

Πόσο δύσκολη είναι  
η εξαγωγή ενός φρονιμίτη;
Σε γενικές γραμμές οι χειρουργικές 
εξαγωγές αποτελούν πλέον πράξεις 
ρουτίνας και καθημερινότητας, που 
γίνονται με την καθιερωμένη τοπική 
αναισθησία, ενώ δίνοντας τις κατάλ-
ληλες μετεγχειρητικές οδηγίες και 
τη φαρμακευτική αγωγή, όπου αυτή 
είναι απαραίτητη, ο ασθενής έχει τη 
μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία.

Πολλοί ασθενείς ανησυχούν ακού-
γοντας εμπειρίες φίλων και συγγε-
νών από εξαγωγή φρονιμιτών, που 
περιλαμβάνουν πολλές ώρες ταλαι-
πωρίας στην οδοντιατρική καρέκλα, 
μετεγχειρητικό πόνο και πρήξιμο. 

Να θυμάστε ότι καμιά περίπτωση 
δεν είναι ίδια με την άλλη. Κάθε 
ασθενής, κάθε οργανισμός και κάθε 
δόντι, ακόμη και δόντια που βρίσκο-
νται στο ίδιο στόμα, μπορεί να απο-
τελέσουν διαφορετική περίπτωση 
για μια χειρουργική εξαγωγή.

 Η σωστή χειρουργική τεχνική εκ 
μέρους του οδοντιάτρου, η σωστή 
ενημέρωση του ασθενούς, καθώς 
και η συμμόρφωσή του στις μετεγ-
χειρητικές οδηγίες είναι οι τρεις 
σημαντικότεροι παράγοντες που θα 
μειώσουν στο ελάχιστο την ταλαιπω-
ρία έπειτα από μια χειρουργική εξα-
γωγή. Μη διστάζετε να συζητάτε τις 
απορίες σας με τον οδοντίατρό σας.

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Θελήσαμε να αναφερθούμε 
σε αυτό το θέμα για να ρί-
ξουμε φως με επιστημονικά 

δεδομένα στο ερώτημα που κατά 
καιρούς παρουσιάζεται με διάφορα 
ανησυχητικά δημοσιεύματα για το αν 
ο αθλητισμός μπορεί σε κάποιες πε-
ριπτώσεις να είναι επιβλαβής και να 
προκαλέσει καρδιακά προβλήματα, 
και μάλιστα προβλήματα σοβαρών 
αρρυθμιών. Πολλές φορές η ανη-
συχία επιτείνεται από περιστατικά 
αιφνίδιου θανάτου σε αθλητικούς 
χώρους, που, λόγω της τραγικότη-
τας του συμβάντος και της επωνυμί-
ας των αθλητών, συνήθως παίρνουν 
μεγάλη δημοσιότητα.

Οι ευεργετικές συνέπειες  
 του αθλητισμού
Ας δούμε, όμως, τα δεδομένα πιο 
αναλυτικά ξεκινώντας από τα θετι-
κά ευεργετήματα του αθλητισμού. Η 
άσκηση έχει συνδεθεί με βελτίωση 
των τιμών της αρτηριακής πίεσης, 

με βελτίωση του λιπιδαιμικού προ-
φίλ και με αύξηση της ευαισθησί-
ας στην ινσουλίνη με ομαλοποίηση 
του σακχάρου αίματος. Τα αθλού-
μενα άτομα συνήθως περιορίζουν 
τους παράγοντες κινδύνου για 
καρδιαγγειακά συμβάντα (φυσιο-
λογικό βάρος σώματος, απουσία 
καπνίσματος κ.λπ.) και έτσι έχουν 
καλύτερη πρόγνωση. Επίσης, έχει 
διαπιστωθεί μια σειρά ευεργετικών 
επιδράσεων της άθλησης, εκτός 
του καρδιαγγειακού συστήματος, 
στη μείωση της επίπτωσης του καρ-
κίνου του προστάτη και του καρ-
κίνου του μαστού, στην πρόληψη 
της οστεοπόρωσης και της άνοιας. 
Αναφορικά, δε, με το προσδόκιμο 
επιβίωσης, υπάρχουν ενδείξεις από 
μελέτες παρατήρησης ότι υψηλού 
επιπέδου αθλητές, όπως οι κάτοχοι 
ολυμπιακών μεταλλίων, ζουν κατά 
μέσο όρο 3 χρόνια περισσότερο σε 
σύγκριση με άτομα ανάλογου προ-
φίλ του γενικού πληθυσμού.

Αθλητική καρδιά
Ωστόσο, η έντονη άσκηση των ατό-
μων που ασχολούνται συστηματικά 
με τον αθλητισμό δημιουργεί αλλα-
γές στην καρδιά, και μάλιστα στον 
καρδιακό μυ. Η καρδιά προσαρμό-
ζεται για να αντεπεξέρχεται στις 
συνθήκες των υψηλών απαιτήσεων 
της άθλησης. Συμβαίνει, πιθανόν, 
ένα ανάλογο φαινόμενο με τη διά-
πλαση και την αλλαγή του σχήματος 
των γραμμωτών μυών του σώματος. 
Έτσι, λοιπόν, μπορούμε να δούμε αύ-
ξηση των εσωτερικών διαστάσεων 
των καρδιακών κοιλοτήτων (της 
αριστερής, και της δεξιάς κοιλίας) 
και αύξηση του πάχους του τοιχώ-
ματος της αριστερής κοιλίας. Όλες 
αυτές οι αλλαγές είναι γνωστές με 
τον όρο «αθλητική καρδιά». Συχνά, 
όταν εξετάζουμε αθλητές τίθεται το 
ερώτημα εάν αυτές οι δομικές αλ-
λαγές στην καρδιά τους είναι απο-
τέλεσμα του αθλητισμού ή αν υπο-
κρύπτεται κάποια άλλη παθολογική 

Παναγιώτης  
Ιωαννίδης
Καρδιολόγος, 
Επιστημονικός 
Υπεύθυνος  
Τμήματος Καρδιακής 
Ηλεκτροφυσιολογίας 
και Βηματοδότησης
(Heart Rhythm Center)
Βιοκλινικής Αθηνών

Ευαγγελία  
Χριστοφοράτου
Επιστημονική Υπεύθυνη 
Τμήματος Υπερήχων 
Καρδιάς και Τμήματος 
Βηματοδοτών 
- Απινιδωτών 
Βιοκλινικής  
Αθηνών

Γράφουν οι:

Αρρυθμίες  
σε αθλητές
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κατάσταση, όπως, για παράδειγμα, 
μια αρχόμενη διατατική ή κάποια 
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. 
Φυσικά, υπάρχουν διαγνωστικά 
εργαλεία που μας επιτρέπουν, στη 
συντριπτική πλειονότητα των περι-
πτώσεων, να διακρίνουμε την καλο-
ήθη προσαρμογή από την καρδιακή 
νόσο. Η πρώτη εξέταση που συνή-
θως γίνεται στους αθλητές είναι ένα 
απλό ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 
ηλεκτροκαρδιογράφημα των αθλη-
τών, ανταποκρινόμενο σε αυτές τις 
αλλαγές της καρδιάς, παρουσιάζει 
και αυτό κάποιες ιδιαιτερότητες. 
Ο καρδιολόγος θα πρέπει να γνω-
ρίζει και να διακρίνει τα αναμενό-
μενα και καλοήθη από τα ύποπτα 
και πιθανόν κακοήθη ευρήματα. 

Αρρυθμίες
Μερικές φορές, σε αυτό το πλαίσιο 
της έντονης άθλησης μπορεί να 
παρουσιαστούν και καρδιακές αρ-
ρυθμίες. Γενικώς, στην εξέταση των 

αθλητών μπορεί να διαπιστωθούν οι 
κάτωθι αρρυθμίες:

 Φλεβοκομβική βραδυκαρ-
δία και κολποκοιλιακός αποκλει-
σμός. Οι αθλητές λόγω της επι-
κράτησης του παρασυμπαθητικού 
συστήματος έχουν βραδεία καρ-
διακή συχνότητα στην ηρεμία. Πολ-
λές φορές μπορεί να παρατηρηθεί 
φλεβοκομβική βραδυκαρδία < 40 
παλμούς το λεπτό. Ακόμα μπορεί να 
παρατηρηθεί συνήθως 2ου βαθμού 
κολποκοιλιακός αποκλεισμός (τύπου 
Wenckebach) κατά τη διάρκεια της 
ηρεμίας ή του ύπνου. Οι διαταρα-
χές αυτές είναι καλοήθεις και δεν 
θα πρέπει να εμπνέουν ανησυχία. 

 Κομβικός ρυθμός ή ιδιοκοιλια-
κός ρυθμός. Είναι αποτέλεσμα της 
μεγάλης επιβράδυνσης της φλε-
βοκομβικής συχνότητας που δίνει 
το έδαφος να αναδυθεί ένας ελα-
φρά ταχύτερος ρυθμός που εκπέ-
μπεται είτε από τον κολποκοιλιακό 
κόμβο (κομβικός ρυθμός) είτε από 

τις κοιλίες (ιδιοκοιλιακός ρυθμός). 
Και αυτή η κατάσταση είναι καλο-
ήθης χωρίς να εμπνέει ανησυχία. 

 Έκτακτες κοιλιακές συστολές.   
Είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να 
παρατηρηθεί στους αθλητές και 
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο 
που αντιμετωπίζεται και σε όσους 
δεν ασχολούνται με τον αθλητι-
σμό. Πρέπει να γίνει διερεύνηση 
για αποκλεισμό κάποιας καρδια-
κής νόσου. Εάν συμβεί αυτό, οι 
έκτακτες κοιλιακές συστολές θεω-
ρούνται καλοήθεις και δεν αποτε-
λούν λόγο διακοπής της άθλησης. 

 Κολπική μαρμαρυγή. Από μελέτες 
παρατήρησης έχει φανεί ότι η κολ-
πική μαρμαρυγή έχει μεγαλύτερη 
επίπτωση σε αθλητές, ιδίως μέσης 
ηλικίας 30 με 40 ετών, σε σύγκρι-
ση με μη αθλούμενα άτομα παρό-
μοιων λοιπών χαρακτηριστικών. 
Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια αρ-
ρυθμία των κόλπων της καρδιάς, 
που τους κάνει να συστέλλονται 
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ακανόνιστα και αναποτελεσματικά, 
δημιουργώντας παράλληλα υψηλή 
και άρρυθμη καρδιακή συχνότητα. 
Πολλές φορές, η κολπική μαρμα-
ρυγή προκαλεί συμπτώματα, όμως 
όταν συμβαίνει σε κατά τα άλλα υγιή 
άτομα, δεν υποκρύπτει και άλλες δυ-
σμενείς συνέπειες. Συνήθως, η αιτι-
ολογία της κολπικής μαρμαρυγής 
είναι πολυπαραγοντική, όμως τις 
περισσότερες φορές εμφανίζεται 
σε ασθενείς με κάποια συγκεκριμένη 
καρδιακή νόσο. Για παράδειγμα, οι 
ασθενείς με στένωση μιτροειδούς, 
κατάσταση που δυσκολεύει τη δίο-
δο του αίματος από τον αριστερό 
κόλπο προς την αριστερή κοιλία, 
έχει αποτέλεσμα τη μεγάλη διάταση 
του αριστερού κόλπου, κάτι που προ-
καλεί κολπική μαρμαρυγή. Ωστόσο, 
κολπική μαρμαρυγή δεν προκαλείται 
σε όλους τους ασθενείς με στένωση 
μιτροειδούς και κάποιοι εξ αυτών, 
ακόμα και με προχωρημένη νόσο, 
διατηρούν τον φυσιολογικό ρυθμό. 
Προφανώς, λοιπόν, η εμφάνιση της 
κολπικής μαρμαρυγής έχει να κά-
νει και με άλλους παράγοντες και 
ιδιαίτερα, ιδιοσυστασιακά χαρα-
κτηριστικά. Κάτι ανάλογο πιθανόν 
γίνεται και με τον έντονο, ανταγω-
νιστικό αθλητισμό. Ίσως, λοιπόν, 
οι συνθήκες υπέρμετρης φόρτισης 
των καρδιακών κοιλοτήτων να δη-
μιουργούν το έδαφος για να προ-
καλείται κολπική μαρμαρυγή μόνο 
σε μια εξαιρετικά μικρή μειονότητα 
ατόμων με ιδιαίτερη προδιάθεση. 
Ανεξάρτητα, όμως, με τις αιτίες 
αυτού του φαινομένου, η εμφάνι-
ση κολπικής μαρμαρυγής σε έναν 
αθλητή θα πρέπει να κινητοποιεί 
διαδικασία διαγνωστικού ελέγχου 
για διάγνωση κάποιας υποκρυπτό-
μενη παθολογικής κατάστασης. 

 Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες (κομ-
βική ταχυκαρδία επανεισόδου, τα-
χυκαρδίες με συμμετοχή δεματίου). 
Η εμφάνιση τέτοιων ταχυκαρδιών 
δεν έχει καμία σχέση με τον αθλητι-
σμό, καθώς εμφανίζονται με τον ίδιο 

τρόπο στους αθλητές όπως και στον 
γενικό πληθυσμό, η δε αντιμετώπι-
σή τους γίνεται με τον ίδιο τρόπο. 

 Κοιλιακές ταχυκαρδίες. Εάν εμ-
φανιστούν κοιλιακές ταχυκαρδί-
ες, θα πρέπει να γίνει διακοπή του 
αθλητισμού και διεξοδική διερεύ-
νηση, με σκοπό την αποκάλυψη 
κάποιας δομικής καρδιακής νόσου 
ή κάποιου ηλεκτρικού νοσήματος 
της καρδιάς, που να αιτιολογεί αυ-
τού του είδους τις ταχυκαρδίες. Εάν 
κάτι τέτοιο δεν βρεθεί, η ταχυκαρδία 
χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής και εί-
ναι επιδεκτική οριστικής θεραπείας 
με κατάλυση (ablation), που αποτε-
λεί και τη θεραπεία εκλογής, για να 
δοθεί η δυνατότητα συνέχισης του 
αθλητισμού.

Αιφνίδιος θάνατος στους αθλητές
Το αν ο κίνδυνος για αιφνίδιο θά-
νατο είναι μεγαλύτερος στους 
αθλητές δεν έχει ακόμα ξεκαθαρι-
στεί από τις επιδημιολογικές μελέ-
τες. Έρευνες από την Πάντοβα της 
Ιταλίας είχαν αναφέρει ότι όντως 
υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος, 
όμως αυτά τα ευρήματα δεν επιβε-

βαιώνονται από άλλες επιδημιολο-
γικές μελέτες στην Ευρώπη και στην 
Αμερική.

Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό ότι 
τα άτομα στα οποία μέσω του προ-
αθλητικού ελέγχου ανευρίσκεται 
κάποια καρδιακή πάθηση δυνητικά 
υπεύθυνη για αιφνίδιο θάνατο θα 
πρέπει να σταματούν τουλάχιστον 
τον ανταγωνιστικό αθλητισμό, σε 
μια προσπάθεια αυτός ο κίνδυνος 
να μειωθεί. Η στρατηγική αυτή, 
εφαρμοζόμενη επί σειρά ετών 
στην Ιταλία, φαίνεται να μείωσε το 
ποσοστό των αιφνίδιων θανάτων 
κατά τη διάρκεια της άθλησης από 
3,6 ανά 100.000 άτομα ετησίως, 
πριν από 2 δεκαετίες, σε 0,4 ανά 
100.000 άτομα ετησίως, σήμερα.

Όμως, ποιος πρέπει να είναι  
ο προαθλητικός έλεγχος; 
Στη χώρα μας, ιδιαίτερα κατά τα τε-
λευταία χρόνια, έχει παγιωθεί η τα-
κτική του να γίνονται σε όλους όσοι 
ασχολούνται με τον αθλητισμό, σε 
παιδική ή και σε μεγαλύτερη ηλικία, 
καρδιολογική εξέταση και ηλεκτρο-
καρδιογράφημα και, αν χρειαστεί 
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-κάτι που πρακτικά γίνεται στους 
περισσότερους-, υπερηχογράφημα 
καρδιάς.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα 
πρέπει να δοθεί ίσης βαρύτη-
τας σημασία με τον προαθλητικό 
έλεγχο είναι η ύπαρξη αυτόματων 
εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕD) (τι 
είναι;) στους αθλητικούς χώρους. 
Μια τέτοια συσκευή, τοποθετημέ-
νη σε ένα εμφανές σημείο, περίπου 
όπως ένας πυροσβεστήρας, μπο-
ρεί να σώσει ζωή, όταν παραστεί 
ανάγκη. Είναι εύκολη στη χρήση 
και με ελάχιστη εκπαίδευση. Κατά 
τη γνώμη μας, είναι πολυτιμότερη 
η παρουσία αυτής της συσκευής 
στους αθλητικούς χώρους παρά 
του ίδιου του γιατρού.

Χρήση απαγορευμένων ουσιών 
που αυξάνουν την αθλητική 
απόδοση
Η μεγάλη αθλητική ανταγωνιστι-
κότητα, η τεράστια προβολή και 
τα μεγέθη των οικονομικών απο-
λαβών είναι μερικές από τις αιτίες 
που έχουν οδηγήσει στην επίτα-
ση του φαινομένου του ντόπινγκ, 

πάρα τις γνωστές καταστροφικές 
συνέπειες, αλλά και τους ελέγχους 
που γίνονται στην προσπάθεια 
αποτροπής του.

Ουσίες όπως τα αναβολικά στε-
ροειδή, η κοκαΐνη και η εφεδρίνη 
μπορεί να επιδράσουν σε ένα προ-
ηγούμενα άγνωστο αρρυθμιογόνο 
υπόστρωμα με καταστροφικές συ-
νέπειες, μέχρι και τον θάνατο, για 
τον αθλητή. Στον πίνακα 1 αναφέ-
ρονται οι διάφορες ουσίες και η 
επίδρασή τους στο καρδιαγγειακό 
σύστημα. Είναι εμφανές ότι οι πε-
ρισσότερες από αυτές τις ουσίες 
συντελούν στη δημιουργία αρρυθ-
μιών και του αιφνίδιου θανάτου.

Συμπεράσματα
Ο αθλητισμός σχετίζεται με μια 
πληθώρα ευεργετικών επιδράσε-
ων, τόσο στο καρδιαγγειακό όσο 
και σε άλλα συστήματα. Η ανάγκη 
αυξημένης καρδιακής παροχής, 
για να ανταποκριθεί η καρδιά στις 
απαιτήσεις της έντονης άθλησης, 
δημιουργεί προσαρμοστικές αλ-
λαγές στο μυοκάρδιο, που μερικές 
φορές μπορεί να έχουν φαινοτυπι-

κή επικάλυψη με καρδιακές νόσους. 
Η παρουσία αρρυθμιών μπορεί να 
σηματοδοτεί μια αρχόμενη και υπο-
κρυπτόμενη νοσολογική κατάστα-
ση, η οποία μέσω του διεξοδικού 
ελέγχου θα πρέπει να αποκαλυ-
φθεί, αν και αυτό δεν είναι πάντα 
εύκολο. Οι μόνες αρρυθμίες που 
φαίνεται να σχετίζονται άμεσα με 
την άθληση είναι οι βραδυαρρυθ-
μίες (φλεβοκομβική βραδυκαρδία 
και κάποιοι τύποι κολποκοιλιακού 
αποκλεισμού) και η κολπική μαρμα-
ρυγή. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι 
αρρυθμίες, εφόσον δεν συνοδεύ-
ονται από παθολογικές καταστά-
σεις και παράγοντες κινδύνου, δεν 
είναι επικίνδυνες. Τις περισσότερες 
περιπτώσεις των αρρυθμιών φαί-
νεται ότι δεν τις προκαλεί η ίδια η 
άθληση, αλλά μάλλον λειτουργεί ως 
αφορμή για να αναδυθούν. Όλα τα 
παραπάνω, καθιστούν επιβεβλημέ-
νη την ανάγκη του ιατρικού ελέγχου 
όλων των συστηματικά αθλουμέ-
νων, ο οποίος θα πρέπει να γίνεται 
τόσο πιο διεξοδικός όσο περισσό-
τερο ανευρίσκονται ευρήματα που 
αποκλίνουν του φυσιολογικού.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Υπέρταση Αρρυθμίες Υπερτροφία 
αριστερής κοιλίας

Στεφανιαία 
νόσος

Έμφραγμα 
μυοκαρδίου

Καρδιακή 
ανεπάρκεια

Αιφνίδιος 
θάνατος

Αναβολικά 
ανδρόγονα + + + + + + +

Ανθρώπινη 
χοριακή 
γοναδοτροπίνη

+ + + +

Ερυθροποιητίνη + +
Β2 διεργέτες + + + +
Αμφεταμίνες + + + + +
Κοκαΐνη + + + + + +
Εφεδρίνη + + + + +
Ναρκωτικά +
Κανναβινοειδή + + +
Γλυκοκορτικοειδή + +
Αλκοόλ + + + + +
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Γράφει ο:

Βηματοδότες 
και απινιδωτές 
συμβατοί με μαγνητικό τομογράφο

Η μαγνητική τομογραφία εί-
ναι μία διαγνωστική τεχνι-
κή που προσφέρει υψηλής 

ποιότητας απεικόνιση των ιστών 
και των οργάνων του ανθρώπινου 
σώματος. Πλέον, η μαγνητική το-
μογραφία έχει γίνει η απεικονιστι-
κή εξέταση εκλογής για εγκέφαλο, 
σπονδυλική στήλη, μυοσκελετικό 

σύστημα, κεφαλή, τράχηλο, όπως 
επίσης και για την καρδιά.

Οι ασθενείς που έχουν εμφυτευ-
μένους συμβατικούς βηματοδότες 
ή απινιδωτές δεν επιτρέπεται να 
υποβληθούν σε μαγνητική τομο-
γραφία, καθώς οι συσκευές αυτές 
διαθέτουν μεταλλικά μέρη και ευ-
αίσθητα ηλεκτρονικά κυκλώματα 

φάκελοs υγεία

Παναγιώτης  
Ιωαννίδης
Καρδιολόγος,  
Επιστημονικός Υπεύθυ-
νος Τμήματος Καρδια-
κής Ηλεκτροφυσιολο-
γίας & Βηματοδότησης 
(Heart Rhythm Center) 
Βιοκλινικής Αθηνών
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Η χρησιμοποίηση 
της πιο σύγχρονης 

τεχνολογίας  
είναι 

αδιαπραγμάτευτη  
για τους ασθενείς μας

που, αν εκτεθούν στο μαγνητικό πε-
δίο του μαγνητικού τομογράφου, 
μπορεί να προκληθούν σημαντικά 
προβλήματα στον άρρωστο αλλά 
και στη μετέπειτα λειτουργία των 
συσκευών αυτών. 

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολο-
γική ανάπτυξη έδωσε τη δυνατό-
τητα κατασκευής βηματοδοτικών 
και απινιδωτικών συστημάτων που 
είναι συμβατά ακόμα και με υψηλά 
μαγνητικά πεδία. Συνήθως χρειάζε-
ται μια προηγούμενη ρύθμιση της 
συσκευής με τον ειδικό προγραμμα-
τιστή πριν ο ασθενής υποβληθεί στη 
μαγνητική τομογραφία.

Οι ασθενείς προτού  υποβληθούν 
στην εμφύτευση του βηματοδότη 
θα πρέπει να συζητούν με τον για-
τρό τους για την ανάγκη εμφύτευ-
σης βηματοδότη ή απινιδωτή που 
να είναι συμβατός με μαγνητική 
τομογραφία. Υπολογίζεται ότι ένα 

ποσοστό 75% των ασθενών στους 
οποίους εμφυτεύεται βηματοδότης 
ή απινιδωτής θα χρειαστεί να υπο-
βληθούν σε μαγνητική τομογραφία 
που θα λύσει ένα σημαντικό δια-
γνωστικό πρόβλημα.

Παλαιότερα το κόστος των συμ-
βατών με μαγνητική τομογραφία 
συσκευών ήταν ένας αποτρεπτικός 
παράγοντας στην ευρεία χρησι-
μοποίησή τους, καθώς τα ασφα-
λιστικά ταμεία δεν κάλυπταν την 
επιπλέον δαπάνη. Σήμερα, παρά 
το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται 
ακόμη συσκευές που δεν είναι συμ-
βατές με μαγνητική τομογραφία, 
έχουμε λύσει το θέμα του κόστους, 
καθώς οι τιμές των τεχνολογικά 
προηγμένων, συμβατών με μαγνη-
τική τομογραφία συσκευών έχουν 
δραματικά μειωθεί και, κατά συνέ-
πεια, καλύπτονται από τα ασφαλι-
στικά ταμεία.

Στο Heart Rhythm Center,  
με την πολύτιμη αρωγή  
της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, πλέον 
χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και 
μόνο βηματοδότες και απινιδωτές 
συμβατούς με μαγνητική 
τομογραφία σε όλο το σώμα  
(full-body MRI compatible 
devices). Πιστεύουμε ότι η 
συμβατότητα με μαγνητική 
τομογραφία και η μακροβιότητα 
της μπαταρίας των βηματοδοτών 
και των απινιδωτών είναι δύο 
από τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
στην επιλογή μιας τεχνολογικά 
άρτιας συσκευής.
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Σ ακχαρώδης διαβήτης είναι 
η νόσος στην οποία ο οργα-
νισμός δεν μπορεί να χρησι-

μοποιήσει σωστά το σάκχαρο (ή τη 
γλυκόζη, όπως αλλιώς λέγεται) που 
παίρνουμε από τις τροφές. Λόγω 
αυτής της αδυναμίας χρησιμοποίη-
σής του, το σάκχαρο συσσωρεύεται 
μέσα στα αγγεία μας. Έτσι, όταν το 
μετρήσουμε στο αίμα, το βρίσκουμε 
υψηλότερο από το φυσιολογικό. Η 
αδυναμία σωστής διαχείρισης του 
σακχάρου από το σώμα οφείλεται σε:

 Ελαττωμένη παραγωγή μιας απα-
ραίτητης ορμόνης γι’ αυτή τη διαδι-
κασία, η οποία ονομάζεται ινσουλίνη 
και παράγεται στο πάγκρεας.

 Δυσκολία της παραγόμενης ορ-
μόνης να λειτουργήσει σωστά στα 
κύτταρα του σώματος (αντίσταση 
στην ινσουλίνη).

Ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 
αποτελεί τη συχνότερη μορφή της 
νόσου και εμφανίζεται συνηθέστε-
ρα σε ενήλικα παχύσαρκα άτομα. 

Όταν το σάκχαρο παραμένει αρ-
ρύθμιστο για πολύ καιρό και κυκλο-
φορεί σε αυξημένες ποσότητες στα 
αγγεία του αίματος προκαλεί ζημιές 
στο τοίχωμα των μικρών και μεγά-
λων αρτηριών των διάφορων οργά-
νων του σώματος. Έτσι, αν το σάκ-
χαρο παραμένει συνεχώς σε υψηλά 
επίπεδα μπορούν να εμφανιστούν 
βλάβες σε διάφορα όργανα (π.χ., 
στον εγκέφαλο, στην καρδιά, στους 
νεφρούς, στα μάτια, στο δέρμα και 
στα νεύρα).

Η θεραπευτική προσέγγιση στον 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 επικε-
ντρώνεται σε δύο κυρίως στοιχεία:

1) Παρακολούθηση και ρύθμιση 

του σακχάρου στο αίμα (με υγιεινο-
διαιτητικά μέτρα και φάρμακα).

2) Προληπτικοί έλεγχοι προκει-
μένου να εντοπιστούν έγκαιρα σε 
αρχικό στάδιο -κι έτσι να αντιμε-
τωπιστούν αποτελεσματικότερα- οι 
πιθανές βλάβες στα ευαίσθητα όρ-
γανα του σώματος.

Παρακολούθηση 
σακχαρώδη διαβήτη
Για την παρακολούθηση της ρύθμι-
σης του σακχάρου στο αίμα χρησι-
μοποιούνται: 

 Τα αποτελέσματα των αυτομετρή-
σεων στο σπίτι: Η σύγχρονη τεχνο-
λογία μάς έχει προσφέρει μια ση-
μαντική βοήθεια στη ρύθμιση του 
σακχάρου, τις ατομικές συσκευές 
μέτρησης. Οι επιθυμητές τιμές σακ-
χάρου στο αίμα είναι:

σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου

Ιατρική παρακολούθηση στον 

Γράφει ο:

Παναγιώτης Σεμερτζίδης
Ιατρός - Ειδικός παθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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  80 έως 130 mg/dl πριν από κάθε 
γεύμα. 
  Κάτω από 180 mg/dl 1-2 ώρες 
μετά τα γεύματα.

 Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης στο αίμα (κάθε 3-6 
μήνες): Η γλυκοζυλιωμένη αιμο-
σφαιρίνη (ή HbA1c, όπως συνήθως 
γράφεται εν συντομία) είναι μια 
πολύ χρήσιμη εξέταση στο αίμα, η 
οποία αντικατοπτρίζει τον μέσο όρο 
του σακχάρου στο αίμα κατά τους 
προηγούμενους 2-3 μήνες. Η επιθυ-
μητή τιμή της εξέτασης είναι κάτω 
από 6,5%-7,0%.

Παράλληλοι προληπτικοί έλεγχοι
Το συνιστώμενο πρόγραμμα τα-

κτικών προληπτικών ελέγχων στον 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 περι-
λαμβάνει μια πληθώρα εξετάσεων 
που παρουσιάζονται στον πίνακα.

Οι προληπτικές εξετάσεις μπο-
ρούν να γίνουν και με μεγαλύτερη 
συχνότητα αν κριθεί σκόπιμο από 
τον θεράποντα ιατρό. Επιπλέον, 
ανάλογα με τη βαρύτητα της νόσου, 
την ακολουθούμενη θεραπεία, την 
εκδήλωση επιπλοκών του διαβήτη ή 
τη συνύπαρξη άλλων παθολογικών 
καταστάσεων, ο ιατρός μπορεί να 
προτείνει επιπλέον ελέγχους. 

Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να 
απαιτηθεί:

  Τακτικός έλεγχος της βιταμίνης Β12 
σε άτομα που λαμβάνουν το αντι-

διαβητικό φάρμακο μετφορμίνη.
   Έλεγχος ηλεκτρολυτών (Κ, Na, Ca, 
P), βιταμίνης D, παραθορμόνης 
και οστικής πυκνότητας, σε άτομα 
με ήπια έως μέτρια διαταραχή της 
νεφρικής λειτουργίας.

   Έλεγχος των αγγείων (αορτή, κα-
ρωτίδες, σπονδυλικές αρτηρίες, 
και αρτηρίες κάτω άκρων).
Η αρμονική συνεργασία ιατρού 

- ασθενούς, η συμμόρφωση στη 
θεραπευτική αγωγή και στις υγιει-
νοδιαιτητικές οδηγίες, καθώς και η 
τήρηση του προγράμματος των τα-
κτικών ιατρικών ελέγχων αποτελούν 
τις βασικότερες προϋποθέσεις για 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΕΛΕΓΧΩΝ

Μέτρηση αρτηριακής πίεσης Σε κάθε επίσκεψη στον ιατρό*

Μέτρηση σωματικού βάρους Σε κάθε επίσκεψη στον ιατρό*

Έλεγχος κατάστασης δέρματος / ποδιών Σε κάθε επίσκεψη στον ιατρό*

Οδοντιατρικός έλεγχος Κάθε 6 μήνες

Έλεγχος λιπιδίων αίματος (χοληστερίνη, LDL, HDL, τριγλυκερίδια) Κάθε χρόνο

Νεφρολογικός έλεγχος (λευκωματίνη ούρων, κρεατινίνη ορού,  
υπολογισμός ρυθμού σπειραματικής διήθησης - eGFR)

Κάθε χρόνο

Οφθαλμολογικός έλεγχος (βυθοσκόπηση) Κάθε χρόνο

Καρδιολογική εκτίμηση Κάθε χρόνο

Αδρός έλεγχος ψυχικής κατάστασης Κάθε χρόνο

Λεπτομερής έλεγχος διαβητικής νευροπάθειας Κάθε χρόνο

*Ανά 2-3 μήνες

Παναγιώτης Σεμερτζίδης
Ιατρός - Ειδικός παθολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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Diplomate American Board Oral & Maxillofacial Surgery
Επιστημονικός Υπεύθυνος Στοματικής & Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής Βιοκλινικής Αθηνών
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ΟΡΙΣΤΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΉ της 

αποφρακτικής άπνοιας 
στον ύπνο με οστεοτομίες  
του σπλαγχνικού κρανίου
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Ηαποφρακτική άπνοια στον 
ύπνο (Σύνδρομο Αποφρακτι-
κών Απνοιών και Υποπνοιών 

- ΣΑΑΥ) εκδηλώνεται με δυνατό ρο-
χαλητό με παύσεις στον ύπνο. Κατά 
τις παύσεις διακόπτεται η ροή του 
αέρα στη μύτη και στο στόμα, ενώ 
συνεχίζονται οι θωρακοκοιλιακές 
εισπνευστικές κινήσεις, εξαιτίας της 
απόφραξης του φαρυγγικού αερα-
γωγού σε ένα, δύο ή πολλαπλά ση-
μεία. Δεν μπορεί να γίνει φυσιολο-
γικά η ανταλλαγή των αερίων στους 
πνεύμονες, με αποτέλεσμα την ελ-
λιπή οξυγόνωση του σώματος και 
την κατακράτηση διοξειδίου του 
άνθρακα. Η υποξαιμία του εγκεφά-
λου στον ύπνο προκαλεί μικροαφυ-
πνίσεις, οι οποίες συσσωρευόμενες 
σε όλη τη νύχτα καθιστούν τον ύπνο 
αναποτελεσματικό. Με άλλα λόγια, ο 
ύπνος αυτός δεν ξεκουράζει, επειδή 
η ποιότητά του σε ηλεκτροεγκεφα-
λογραφικό επίπεδο είναι κατώτερη 
από εκείνη του ύπνου των ανθρώ-
πων που δεν πάσχουν από το σύν-
δρομο. Εξαιτίας αυτού, οι πάσχοντες 
παραπονούνται για αφυπνίσεις με 
αίσθημα ασφυξίας, υπνηλία κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, πρωινούς πο-
νοκεφάλους (καρηβαρία), μείωση 
της μνήμης, αδυναμία συγκέντρω-
σης και πλημμελή απόδοση στις 
καθημερινές κοινωνικές και εργασι-
ακές υποχρεώσεις, ενώ είναι επιρρε-
πείς σε τροχαία και εργατικά ατυχή-
ματα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό 
σε επαγγελματικές ομάδες, όπως, 
για παράδειγμα, οι οδηγοί βαρέων 
οχημάτων και οι χειριστές βαρέων 
μηχανημάτων.

Ο επιπολασμός του ΣΑΑΥ στον γε-
νικό πληθυσμό υπολογίζεται στο 1% 
με 3%, ενώ -σύμφωνα με κάποιους 
ερευνητές- μπορεί να φθάνει και το 
10%. Αν επιπλέον σκεφτούμε ότι οι 
απνοϊκοί ασθενείς εμφανίζουν σο-
βαρές επιπλοκές στην υγεία τους 
μακροπρόθεσμα, αντιλαμβανόμα-
στε ότι η επίπτωση του ΣΑΑΥ στη δη-
μόσια υγεία είναι ιδιαίτερα σοβαρή 

και μπορεί να συγκριθεί με εκείνη της 
υπέρτασης και του σακχαρώδους 
διαβήτη. 

Στις μακροπρόθεσμες επιπλοκές 
του συνδρόμου περιλαμβάνονται: 
Ελάττωση της libido, διαταραχές της 
προσωπικότητας, συστηματική και 
πνευμονική υπέρταση, συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία 
νόσος, καρδιακές αρρυθμίες, εμ-
φράγματα του μυοκαρδίου και εγκε-
φαλικά επεισόδια. 

Σε μία μεγάλη μελέτη που δημο-
σιεύτηκε στο περιοδικό «Chest» το 
1988 υπολογίστηκε ότι η οκταετής 
επιβίωση ασθενών με μέτρια και βα-
ριά άπνοια είναι σαφώς μικρότερη 
από την αντίστοιχη υγιών και ηπίως 
πασχόντων απνοϊκών (63 +/- 17% 
έναντι 96 +/- 2%). Μια άλλη μελέτη 
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό 
«Sleep» το 1995, και περιλάμβανε 
1.620 ασθενείς με ΣΑΑΥ, τεκμηρίωσε 
αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας σε 
άνδρες ηλικίας 30 με 50 ετών, όταν ο 
δείκτης απνοιών - υποπνοιών (ΔΑΥ) 
ήταν μεγαλύτερος από 10 επεισόδια 
ανά ώρα ύπνου.

Ο ΔΑΥ υπολογίζεται στην πολυ-
σωματοκαταγραφική μελέτη (πο-
λυυπνογραφία, μελέτη ύπνου) που 
πραγματοποιείται στα εργαστήρια 
ύπνου υπό την επίβλεψη ιατρών 
ύπνου και εξειδικευμένων τεχνικών 
- νοσηλευτών. Η μελέτη ύπνου χρη-
σιμοποιείται τόσο για την τελική δι-
άγνωση του προβλήματος όσο και 
για τον καθορισμό της βαρύτητάς 
του μέσω του υπολογισμού του πα-
ραπάνω δείκτη, ο οποίος προκύπτει 
αθροίζοντας τον αριθμό των επει-
σοδίων άπνοιας και υπόπνοιας που 
καταγράφονται συνολικά κατά τη 
διάρκεια του νυκτερινού ύπνου και 
στη συνέχεια διαιρώντας με τη διάρ-
κεια του ύπνου σε λεπτά της ώρας. 
Το πηλίκο πολλαπλασιάζεται τελικά 
με το 60. Επομένως, ο ΔΑΥ εκφράζει 
τον αριθμό των απνοϊκών και υπο-
πνοϊκών επεισοδίων ανά ώρα ύπνου. 
Παθολογικό θεωρούμε τον ΔΑΥ όταν 

αυτός υπερβαίνει τα 5 επεισόδια ανά 
ώρα. Μιλάμε για άπνοια ήπιου βαθ-
μού, όταν ο ΔΑΥ δεν υπερβαίνει τα 
15 επεισόδια / ώρα, άπνοια μέτριου 
βαθμού για τιμές μεταξύ 15 και 30 
επεισοδίων / ώρα και για σοβαρή 
άπνοια όταν ο ΔΑΥ υπερβαίνει τα 30 
επεισόδια / ώρα. Για να προκύψουν 
αυτά τα στοιχεία και για να είναι αξι-
όπιστα, καταγράφονται στη μελέτη 
ύπνου πολλαπλές παράμετροι, όπως: 
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, οξυμετρία 
(κορεσμός της αιμοσφαιρίνης του 
αίματος σε οξυγόνο), ηλεκτροεγκε-
φαλογράφημα, ηλεκτρομυογρά-
φημα, ηλεκτροοφθαλμογράφημα, 
ροή αέρος στη μύτη και στο στόμα, 
κίνηση του θώρακα και της κοιλιάς, 
θέση του σώματος (ύπτια, αριστερή 
ή δεξιά πλάγια) και ροχαλητό.

Αιτιολογία του ΣΑΑΥ
Η αιτιολογία του ΣΑΑΥ είναι πολυ-
παραγοντική. Στον φαρυγγικό αυλό 
των πασχόντων παρατηρούνται 
στενώσεις (Εικόνα 1) λόγω τοπικής 
εναπόθεσης λίπους (παχυσαρκία), 
πάχυνσης των πλάγιων φαρυγγικών 
τοιχωμάτων, αύξησης του μεγέθους 
της γλώσσας και της μαλακής υπε-
ρώας, οιδήματος των βλεννογόνων 
(κάπνισμα, ροχαλητό) και δυσμενούς 
κρανιοπροσωπικής ανατομίας (οπι-
σθογναθισμός και μικρογναθία). 
Πέρα, όμως, από τη στατική θεώ-
ρηση της ανατομίας του φαρυγγι-
κού αυλού, εξίσου σημαντική, αν 
όχι σημαντικότερη, είναι η δυναμική 
συμπεριφορά των ευένδοτων φα-
ρυγγικών τοιχωμάτων κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου, η οποία σχετίζεται με 
πολύπλοκους νευρομυϊκούς μηχα-
νισμούς. Το σύνδρομο προσβάλλει 
παχύσαρκα άτομα, καθώς και άτομα 
φυσιολογικού σωματικού βάρους, τα 
οποία έχουν δυσμενή σκελετική κρα-
νιοπροσωπική διάπλαση. Ευνόητο εί-
ναι ότι άτομα στα οποία συνδυάζεται 
παχυσαρκία με δυσμενή σκελετική 
ανάπτυξη του προσώπου πάσχουν 
από το σύνδρομο με ιδαίτερα μεγά-

στον ύπνο με οστεοτομίες  
του σπλαγχνικού κρανίου
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φάκελοs υγεία
λη βαρύτητα. Το ΣΑΑΥ παρουσιάζεται 
και σε παιδιά, κυρίως λόγω υπερτρο-
φικών αδενοειδών εκβλαστήσεων 
και φαρυγγικών αμυγδαλών. Τέλος, 
ΣΑΑΥ μπορεί να διαγνωστεί στη 
συντριπτική πλειονότητα περιπτώ-
σεων κρανιοπροσωπικών συνδρό-
μων (Pierre-Robin, Apert, Crouzon, 
Pfeiffer, Treacher-Collins) λόγω εξαι-
ρετικά δυσμενούς κρανιοπροσωπι-
κής ανατομίας.

Θεραπεία
Η θεραπεία του ΣΑΑΥ πρωταρχι-
κώς είναι συντηρητική. Στα μέτρα 
που βοηθούν στη βελτίωση της 
κλινικής εικόνας, συγκαταλέγονται 
η απώλεια βάρους, η διακοπή αλ-
κοόλ, η αποφυγή κατασταλτικών 
φαρμάκων και η αποφυγή ύπνου σε 
ύπτια θέση. Η αποτελεσματικότερη 
συντηρητική θεραπεία είναι ο μη 
επεμβατικός μηχανικός αερισμός 
με θετική πίεση (Continuous Positive 
Airway Pressure - CPAP) κατά τη δι-
άρκεια του ύπνου. Η θετική πίεση 
(5 με 15 cmH2O) εφαρμόζεται στον 
αεραγωγό μέσω ρινικής μάσκας. 
Ο κύριος μηχανισμός δράσης του 
CPAP συνίσταται στην παρεμπόδιση 
της σύμπτωσης (collapse) των ανώ-
τερων αεραγωγών με διατήρηση 
της ενδοαυλικής πίεσης πάνω από 
την κρίσιμη πίεση σύγκλεισης του 
φάρυγγα - υποφάρυγγα (critical 
closing airway pressure). Η εφαρ-
μογή της πίεσης μέσω της ρινικής 
οδού προκαλεί την επαφή της μα-
λακής υπερώας με τη βάση της 
γλώσσας, με αποτέλεσμα να ελα-
χιστοποιείται η διαφυγή αέρα από 
το στόμα (Εικόνα 2). Η ευεργετική 
δράση του CPAP εμφανίζεται από 
την πρώτη κιόλας φορά εφαρμογής 
του, αλλά για να διατηρηθεί χρειά-
ζεται ο ασθενής να φορά τη μάσκα 
CPAP για τουλάχιστον 4 ώρες κάθε 
νύχτα αδιάλειπτα. Μελέτη δημοσι-
ευμένη στο περιοδικό «American 
Review of Respiratory Disease» το 
1993 αναφέρει συμμόρφωση των 

φάκελοs υγεία
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ασθενών στην τακτική χρήση του 
CPAP σε ποσοστό μόλις 46%.

Ασθενείς με ήπιου και μέτριου 
βαθμού ΣΑΑΥ, που ζητούν εναλλα-
κτική, συντηρητική αντιμετώπιση 
του προβλήματός τους, μπορούν να 
αξιολογηθούν από ορθοδοντικό για 
την κατασκευή νάρθηκα προώθησης 
της κάτω γνάθου (ενδοστοματική 
συσκευή). Με τον τρόπο αυτό, προω-
θείται η γλώσσα, απελευθερώνοντας 
και διανοίγοντας τον αεραγωγό στο 
οπισθογλώσσιο τμήμα του στοματο-
φάρυγγα. Για την αποφυγή χρόνιας 
καταπόνησης των κροταφογναθικών 
διαρθρώσεων, ο νάρθηκας προωθεί 
την κάτω γνάθο στο 70% περίπου της 
μέγιστης προολίσθησής της. Η συμ-
μόρφωση των ασθενών στην τακτική 
χρήση των ενδοστοματικών συσκευ-
ών θεωρείται καλύτερη από εκείνη 
του CPAP, αλλά οι δυνατότητες των 
ενδοστοματικών συσκευών σε περι-
πτώσεις ασθενών με βαριά αποφρα-
κτική άπνοια είναι σαφώς κατώτερες.

Χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική θεραπεία προσφέρε-
ται σε ασθενείς με ΔΑΥ μεγαλύτερο 
από 15 με 20 επεισόδια / ώρα που 
αρνούνται να φορούν τη ρινική μά-
σκα του CPAP ή σε ασθενείς στους 
οποίους η θεραπεία με εφαρμογή 
θετικής πίεσης στον αεραγωγό έχει 
αποτύχει για οποιονδήποτε άλλο 
λόγο. Στόχος της χειρουργικής θερα-
πείας είναι η ίαση από το σύνδρομο, 
ώστε ο ασθενής να μην είναι πλέον 
εξαρτημένος από το μη επεμβατικό 
μηχανικό αερισμό. Επομένως είναι 
ευνόητο ότι μήνες μετά την όποια 
χειρουργική θεραπεία, στην οποία 
ενδεχομένως υποβληθεί κάποιος 
ασθενής, πρέπει να γίνεται νέα αξιο-
λόγηση με πολυσωματοκαταγραφική 
μελέτη, ώστε να προκύψουν αντικει-
μενικά και αξιόπιστα συμπεράσματα 
σχετικά με τον αν ο συγκεκριμένος 
ασθενής βοηθήθηκε πραγματικά από 
τη χειρουργική επέμβαση ή εξακο-
λουθεί να πάσχει από υπολειμματική 

αποφρακτική άπνοια και συνεχίζει να 
χρειάζεται μη επεμβατικό μηχανικό 
αερισμό. Με άλλα λόγια, τα μετεγχει-
ρητικά πολυυπνογραφικά δεδομένα 
πρέπει να συγκρίνονται με τα πολυυ-
πνογραφικά δεδομένα με τον ασθενή 
να φορά τη ρινική μάσκα CPAP.

Σύμφωνα με διεθνή βιβλιογραφικά 
δεδομένα των 2 τελευταίων δεκαετι-
ών, οι χειρουργικές επεμβάσεις που 
προβλέψιμα μπορούν να απαλλά-
ξουν τους ασθενείς από την ανάγκη 
μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού 
είναι οι προωθητικές οστεοτομίες του 
σπλαγχνικού κρανίου. Αυτές γίνονται 
στην άνω γνάθο σε επίπεδο LeFort I 
για την ανακούφιση οπισθοϋπερώιας 
απόφραξης του αεραγωγού, διευρύ-
νοντας έμμεσα τον φαρυγγικό αυλό 
πίσω από τη μαλακή υπερώα. Στην 
κάτω γνάθο διενεργούνται οβελιαί-
ες οστεοτομίες των κλάδων αμφο-
τερόπλευρα για την προώθηση του 
οδοντοφόρου τμήματος της κάτω 
γνάθου και τη διεύρυνση του στομα-
τοφαρυγγικού αυλού πίσω από τη 
βάση της γλώσσας στο οπισθογλώσ-
σιο τμήμα του. Στο γένειο μπορεί να 
γίνει μια οριζόντια γενειοτομή για 
την προώθηση του κάτω χείλους της 
γενειακής σύμφυσης, συμπεριλαμ-
βάνοντας τις γενειακές άκανθες που 

είναι τα καταφυτικά πεδία των γενει-
ογλωσσικών μυών. Οι γενειογλωσσι-
κοί μύες είναι οι κυριότεροι διαστο-
λείς του φαρυγγικού αεραγωγού. Οι 
μετατοπίσεις είναι σημαντικές (της 
τάξεως των 10 mm) και για να μην 
προκύπτουν διαταραχές της οδοντι-
κής σύγκλεισης μετεγχειρητικά, απαι-
τείται στις περισσότερες περιπτώ-
σεις προεγχειρητική ορθοδοντική 
προετοιμασία, καθώς και διενέργεια 
οστεοτομιών σε άνω και κάτω γνάθο 
σε συνδυασμό.

Εκτός από το προφανές πλεονέκτη-
μα της διαφύλαξης της φυσιολογικής 
οδοντικής σύγκλεισης και της αποδε-
κτής μετεγχειρητικής εμφάνισης του 
προώπου, οι αμφιγναθικές οστεοτο-
μίες διευρύνουν τον φαρυγγικό αυλό 
καθολικά με εντυπωσιακή αύξηση 
του εμβαδού διατομής του από το 
ύψος της σκληρής υπερώας μέχρι 
τον υποφάρυγγα και την επιγλωττί-
δα. Αυτό ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες των ασθενών, αφού η 
μελέτη της ανατομίας του αεραγω-
γού τους με ρινοφαρυγγοσκόπηση, 
αξονική τομογραφία, μαγνητική 
τομογραφία ή πλάγια κεφαλομε-
τρική ακτινογραφία τις περισσότε-
ρες φορές αποκαλύπτει στενώσεις 
σε πολλαπλά επίπεδα. Το εύρημα 
αυτό έρχεται σε ισχυρή αντιδιαστο-
λή με αυτό που μπορεί να επιτύχει 
η σταφυλοϋπερωιοφαρυγγοπλα-
στική (UvuloPalatoPharyngoPlasty - 
UPPP). Αυτή είναι μία επέμβαση που 
αρχικά επινοήθηκε για τη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση του ροχαλητού. 
Αφαιρούνται μαλακοί ιστοί από τον 
στοματοφάρυγγα, στους οποίους 
περιλαμβάνονται: η σταφυλή, το οπί-
σθιο χείλος της μαλακής υπερώας, οι 
φαρυγγικές αμυγδαλές και ιστοί από 
τις παρίσθμιες καμάρες. Η επέμβα-
ση αυτή είναι αποτελεσματική για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος του 
ροχαλητού. Στο θέμα, όμως, της απο-
φρακτικής άπνοιας, η UPPP διευρύνει 
μόνο το οπισθοϋπερώιο τμήμα του 
στοματοφάρυγγα, ενώ στενώσεις 

Ή χειρουργική θεραπεία 
προσφέρεται σε ασθενείς 

με ΔΑΥ μεγαλύτερο από 
15 με 20 επεισόδια/ώρα 

που αρνούνται  
να φορούν τη ρινική 

μάσκα του CPAP ή  
σε ασθενείς στους 

οποίους η θεραπεία  
με εφαρμογή θετικής 

πίεσης στον αεραγωγό 
έχει αποτύχει



υπάρχουν κατά πάσα πιθανότητα και 
σε άλλα επίπεδα, κρανιακά και ου-
ραία, της μαλακής υπερώας. Μάλι-
στα, μελέτες δείχνουν ότι η διεύρυν-
ση του οπισθοϋπερώιου φαρυγγικού 
αυλού έπειτα από UPPP δεν παραμέ-
νει σταθερή σε βάθος χρόνου και 
έτσι το ήδη σχεδόν απογοητευτικό 
ποσοστό ίασης της τάξεως του 40% 
αρχικά έπειτα από κάποια χρόνια 
εκμηδενίζεται. Ένα άλλο σημαντικό 
μειονέκτημα της UPPP είναι ότι μπο-
ρεί να καταστήσει τον μη επεμβατι-
κό μηχανικό αερισμό με θετική πίεση 
αναποτελεσματικό, δεδομένου ότι 
αφαιρώντας ιστούς από τη μαλακή 
υπερώα μετεγχειρητικά διαπιστώνε-
ται κατάργηση του βαλβιδικού μηχα-
νισμού της μαλακής υπερώας και δι-
αφυγή του παρεχόμενου αέρα προς 
τη στοματική κοιλότητα.

Επομένως, για την οριστική χει-
ρουργική αντιμετώπιση του ΣΑΑΥ 
με σκοπό την ίαση, η επέμβαση που 
ενδείκνυται είναι η αμφιγναθική 
προώθηση του γναθοπροσωπικού 
συμπλέγματος (MaxilloMandibular 
Advancement - MMA - Εικόνα 3). Τα 
ποσοστά ίασης που αναφέρονται 
διεθνώς για την επέμβαση αυτή 
κυμαίνονται μεταξύ 80% και 100%, 
ανάλογα με τη βιβλιογραφική πηγή. 
Αρχικά, η MMA προοριζόταν μόνο 
για ασθενείς στους οποίους το ΣΑΑΥ 
είχε σαφή κρανιοπροσωπική σκελε-
τική αιτιολογία. Σήμερα, θεωρείται 
πρωτεύουσα χειρουργική θεραπεία 
για το ΣΑΑΥ ανεξαρτήτως σκελετικής 
κατατομής και ειδικότερα προορίζε-
ται για ασθενείς που παρουσιάζουν 
οπισθογλώσσια απόφραξη, πάσχουν 
από βαριά άπνοια (ΔΑΥ > 50 επεισό-
δια / ώρα), εμφανίζουν έντονους 
αποκορεσμούς της αιμοσφαιρίνης 
κατά την εξέλιξη των απνοϊκών επει-
σοδίων (SaO2 < 85%), είναι νοσηρά 
παχύσαρκοι και έχουν δεχθεί άλλες 
συντηρητικές ή χειρουργικές θερα-
πείες χωρίς επιτυχία. Συμπληρωμα-
τικά, στη ΜΜΑ μπορεί να γίνει προ-
ώθηση των γενειογλωσσικών μυών 
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με την οριζόντια γενειοτομή που 
προαναφέρθηκε, ενώ επιπρόσθετα 
μπορεί να βελτιωθεί και η βατότητα 
των ρινικών αεραγωγών με ελάττω-
ση του μεγέθους των κάτω ρινικών 
κογχών, ευθειασμό του ρινικού δια-
φράγματος και διάνοιξη της απιοει-
δούς ρινικής σκελετικής βάσης.

Οι εικόνες 4, 5 και 6 δείχνουν πα-
ραδείγματα ασθενών που υποβλή-
θηκαν σε αμφιγναθική προώθηση. 
Στην εικόνα 4 πρόκειται για σύγκρι-
ση προεγχειρητικής με 2 μήνες με-
τεγχειρητική πλάγια κεφαλομετρική 
ακτινογραφία, όπου διακρίνεται η 
χοανοειδής διεύρυνση του φαρυγ-
γικού αυλού στο οπισθοϋπερώιο 
και στο οπισθογλώσσιο τμήμα του. 
Ο συγκεκριμένος ασθενής βελτίω-
σε τον ΔΑΥ από τα 100 επεισόδια / 
ώρα προεγχειρητικά στα 7 επεισόδια 
/ ώρα μετεγχειρητικά, έτσι ώστε να 
μη χρειάζεται πλέον να κοιμάται με 
τη ρινική μάσκα CPAP. Στην εικόνα 5α 
βλέπουμε μέση οβελιαία τομή από 
υπολογιστική τομογραφία του αερα-
γωγού ασθενούς με προεγχειρητικό 
ΔΑΥ 55 επεισόδια / ώρα και ελάχι-
στο καταγεγραμμένο κορεσμό αιμο-
σφαιρίνης 77%. Διακρίνεται πλήρης 
οπισθοϋπερώια απόφραξη και πολύ 
σοβαρή οπισθογλώσσια στένωση. 
Στην εικόνα 5β διακρίνεται ο σχεδια-
σμός της αμφιγναθικής προώθησης 
και της συμπληρωματικής οριζόντιας 
γενειοτομής στον ίδιο ασθενή. Στην 
εικόνα 5γ παρατίθεται η σύγκριση 
του εμβαδού διατομής του φαρυγ-
γικού αυλού αυτού του ασθενούς 
οπισθοϋπερώια και οπισθογλώσσια 
πριν και 1 έτος μετά την επέμβαση. 
Είναι εμφανέστατη η αύξηση των δια-
στάσεων του αεραγωγού. Οι εικόνες 
6α και 6β αποτελούν πλάγιες και κατά 
μέτωπο τρισδιάστατες απεικονίσεις 
αεραγωγού ασθενούς πάσχοντος 
από βαρύτατο ΣΑΑΥ προ και μετά την 
αμφιγναθική προώθηση.

Η αμφιγναθική προώθηση χρειάζε-
ται περίπου 5 με 6 ώρες για να εκτελε-
στεί. Μετεγχειρητικά, οι παχύσαρκοι, 

πιο ηλικιωμένοι και καρδιολογικώς 
επιβαρυμένοι ασθενείς παρακολου-
θούνται στη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας προληπτικά για 24 ώρες. Οι 
υπόλοιποι οδηγούνται κατευθείαν 
στον θάλαμο. Η νοσηλεία απαιτεί 
περίπου 3 με 4 ημέρες συνολικά. Η 
ανάρρωση κατ’ οίκον δεν διαφέρει 

από εκείνη των ασθενών που υπο-
βάλλονται σε συνήθεις ορθογναθικές 
επεμβάσεις. Τέσσερις μήνες μετεγχει-
ρητικά επαναλαμβάνεται η πολυσω-
ματοκαταγραφική μελέτη στο εργα-
στήριο ύπνου για την αντικειμενική 
αξιολόγηση του αποτελέσματος της 
χειρουργικής επέμβασης.

Εικ. 5γ

Εικ. 6α

Εικ. 6β
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Γ αστροοισοφαγική παλινδρόμη-
ση (Gastro Esophageal Reflux 
Disease, GERD) λέγεται η κα-

τάσταση στην οποία υπάρχει παλιν-
δρόμηση γαστρικών οξέων από το 
στομάχι στο κατώτερο τμήμα του οι-
σοφάγου. Συνήθως, η κατάσταση 
αυτή οφείλεται σε ανεπάρκεια του 
κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα, 
ο οποίος είναι ένας φυσιολογικός μη-
χανισμός ώστε οι τροφές και τα υγρά 
του στομάχου να μην παλινδρομούν 
στον οισοφάγο μετά το φαγητό.

Μπορεί να συνυπάρχει και διαφραγ-
ματοκήλη, δηλαδή ένα τμήμα του στο-
μάχου να βρίσκεται πάνω από το διά-
φραγμα μέσα στον θώρακα. Η ύπαρξη 
διαφραγματοκήλης πολλές φορές επι-
δεινώνει τον βαθμό της παλινδρόμη-
σης, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις 
όπου υπάρχει διαφραγματοκήλη χω-
ρίς να συμβαίνει παλινδρόμηση.

Συμπτώματα γαστροοισοφαγικής 
παλινδρόμησης
Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση 
(ΓΟΠ) είναι μία χρόνια κατάσταση 
που εκδηλώνεται κλινικά με καυστι-
κό πόνο πίσω από το στέρνο, με όξι-
νες ερυγές, με αναγωγή υγρών ή 
τροφών στον οισοφάγο συνήθως 
έπειτα από τα γεύματα και μετά την 
κατάκλιση. Υπάρχουν, βέβαια, και 
καταστάσεις που η παλινδρόμηση εί-
ναι λανθάνουσα, δηλαδή δεν προκα-
λεί κανένα σύμπτωμα.

Θεραπευτική αντιμετώπιση
Συνήθως αντιμετωπίζεται με φάρ-
μακα που μειώνουν τη γαστρική έκ-
κριση και την οξύτητα των υγρών του 
στομάχου, ώστε η παλινδρόμηση των 
υγρών να μην προκαλεί βλάβες στον 
οισοφάγο.

Πολλές φορές, όμως, η συντηρη-
τική θεραπεία με φάρμακα δεν είναι 
αρκετή για να προστατεύσει τον οι-
σοφάγο από τα καυστικά υγρά του 
στομάχου, οπότε προκαλούνται βλά-
βες στον βλεννογόνο του κατώτερου 
οισοφάγου. Οι βλάβες αυτές μπορεί 

να ποικίλλουν από τις πιο απλές, όπως 
μια ήπια οισοφαγίτιδα χωρίς δυσπλα-
σία, μέχρι αλλοιώσεις βαριάς δυ-
σπλασίας, μεταπλασίας (οισοφάγος 
Barrett) ή ακόμα και ανάπτυξη καρκί-
νου του οισοφάγου.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει παλινδρόμηση μόνο γα-
στρικών υγρών αλλά και χολής από 
τον δωδεκαδάκτυλο, η οποία δεν ανα-
στέλλεται από κανενός είδους φάρμα-
κο και σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με 
τον κίνδυνο για ανάπτυξη καρκίνου 
στον οισοφάγο. Οι περιπτώσεις αυ-
τές δεν μπορούν να θεραπευθούν με 
κανενός είδους φάρμακο και, συνε-
πώς, χρειάζονται άμεση χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Στις περιπτώσεις που η φαρμακευ-
τική θεραπεία δεν βοηθά, χρειάζεται 
χειρουργική αποκατάσταση της παλιν-
δρόμησης. Οι επεμβάσεις που γίνονται 
ονομάζονται αντιπαλινδρομικές και 
έχουν στόχο να δημιουργήσουν έναν 
σφιγκτήρα στην περιοχή της γαστροοι-
σοφαγικής συμβολής, που διορθώνει 
την παλινδρόμηση και απαλλάσσει τον 
ασθενή από τον κίνδυνο των επιπλο-
κών που αναφέραμε προηγουμένως, 
αλλά και από την εφ’ όρου ζωής εξάρ-
τησή του από τα φάρμακα.

Λαπαροσκοπική ή ρομποτική  
χειρουργική αποκατάσταση
Η κλασική αντιπαλινδρομική επέμβα-
ση είναι η λαπαροσκοπική ή ρομπο-
τική θολοπλαστική Nissen. Υπάρχουν 
και κάποιες άλλες αντιπαλινδρομι-
κές επεμβάσεις, όπως η επέμβαση 
Toupet και η επέμβαση Dorr.

Η φιλοσοφία της λαπαροσκοπι-
κής ή ρομποτικής αντιπαλινδρομι-
κής επέμβασης είναι: 

Πρώτον, να διορθώσει την παρου-
σία πιθανής διαφραγματοκήλης και 
να επαναφέρει το στομάχι στην κοι-
λιά και, δεύτερον, να δημιουργήσει 
έναν βαλβιδικό μηχανισμό στη γα-
στροοισοφαγική συμβολή, με την πε-
ριέλιξη του θόλου του στομάχου γύρω 
από αυτήν.

Η επέμβαση γίνεται ρομποτικά ή λα-
παροσκοπικά, χωρίς να γίνεται τομή 
στην κοιλιά, διαρκεί περίπου 1 ώρα 
και στην πλειονότητά τους οι ασθε-
νείς εξέρχονται από το νοσοκομείο 
την επόμενη μέρα.

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελά-
χιστος, όπως στις περισσότερες λαπα-
ροσκοπικές επεμβάσεις, και ο ασθενής 
μπορεί να επιστρέψει στην εργασία 
του και σε πλήρη φυσική δραστηριό-
τητα έπειτα από 2-3 ημέρες. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Ιωάννης Ευθυμιάδης
Καρδιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Ο πόνος στο στήθος, ειδικά 
όταν είναι δυνατός και ξαφνι-
κός, είναι ένας συχνός λόγος 

ανησυχίας στους περισσότερους από 
εμάς. Και βέβαια, οι πιο πολλοί φοβό-
μαστε ότι οφείλεται σε καρδιοπάθεια.

Υπάρχουν πολλές πιθανές αιτίες για 
τον πόνο ή τη δυσφορία στο στήθος 
εκτός της καρδιάς, συμπεριλαμβα-
νομένων της δυσπεψίας ή του μυϊκού 
πόνου (πίνακας). 

Μερικές φορές, όμως, ο πόνος στο 
στήθος μπορεί να είναι σημάδι μιας 
πιο σοβαρής κατάστασης, όπως η 
στεφανιαία νόσος, στην οποία τα αι-
μοφόρα αγγεία της καρδιάς (στεφα-
νιαία αγγεία) παρουσιάζουν στενώ-
σεις λόγω της συσσώρευσης λίπους, 
δηλαδή λόγω της αθηροσκλήρωσης. 
Η παροχή αίματος προς την καρδιά 
μειώνεται και αυτό μπορεί να προ-
καλέσει σταθερή στηθάγχη, ασταθή 
στηθάγχη ή έμφραγμα μυοκαρδίου 
(καρδιακή προσβολή). 

Η γρήγορη διάγνωση και η θερα-
πεία για τους ανθρώπους που έχουν 
πόνο στο στήθος εξαιτίας στεφανιαί-
ας νόσου θα βοηθήσουν στην απομά-
κρυνση των επιπλοκών της ασθένειας 
αυτής.

Διερεύνηση του πόνου
Όταν επισκεφτείτε τον ιατρό σας για 
να μάθετε τι συμβαίνει, καλό θα είναι 
να είστε έτοιμοι να απαντήσετε στις 
παρακάτω ερωτήσεις:

  Πότε ξεκίνησαν τα επεισόδια πόνου;
  Πόσο διαρκούν κάθε φορά;
   Επηρεάζεται ο πόνος με την κί-
νηση του σώματος ή των χεριών;

   Εμφανίζονται όταν κουράζεστε ή 
στα καλά καθούμενα όταν είστε 
ήρεμος;

   Έχετε άλλα συμπτώματα τη στιγ-
μή του πόνου (πόνο στην πλάτη 
ή στον λαιμό, μουδιάσματα στα 
χέρια, ιδρώτες);

   Πώς υποχωρεί ο πόνος (μόνος του 
ή με κάποιο φάρμακο);
Επίσης, μεγάλης σημασίας είναι 

να αξιολογούνται και οι άλλοι παρά-
γοντες που μπορεί να βλάψουν την 
καρδιά, όπως το κάπνισμα, η υψηλή 
αρτηριακή πίεση, η παχυσαρκία, ο 
σακχαρώδης διαβήτης, η αυξημένη 
χοληστερίνη.

Όταν ο πόνος οφείλεται στην 
καρδιά, και μάλιστα σε έμφραγμα 
μυοκαρδίου, μπορεί να επεκτείνεται 
στο αριστερό χέρι, στο σαγόνι, στην 
πλάτη και γενικώς στον θώρακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 
Κυριότερες αιτίες πόνου  

στο στήθος

Καρδιακές 
παθήσεις 

Στεφανιαία  
νόσος, φλεγμο-
νή της καρδιάς 
(περικαρδίτιδα, 
μυοκαρδίτιδα)

Πνευμονικές 
παθήσεις

Πλευρίτιδα, 
βρογχίτιδα, 
πνευμονία, 
καρκίνος,  
τραύμα,  
εμβολή

Μυοσκελετικά 
αίτια

Μυϊκός πόνος, 
τραύμα,  

αρθρίτιδα  
στον θώρακα, 
στους ώμους, 
στην ωμοπλά-
τη, στον αυχέ-
να, οστεοπό-

ρωση 

Γαστρεντερι-
κές παθήσεις

Οισοφαγίτιδα, 
γαστρίτιδα,  

έλκος στομά-
χου, παθήσεις  
χοληδόχου κύ-

στης κ.ά.

Νευρολογικά 
αίτια

Νευραλγίες  
στα μεσοπλεύ-

ρια νεύρα  
(νευρόπονοι)

Ψυχολογικά 
αίτια

Καταστάσεις 
άγχους

Διαχωριστικό 
ανεύρυσμα 

αορτής

(στις 
γυναίκες) 

Πόνος στον 
μαστό λόγω 

περιόδου

Μπορεί  
να αφορά  

τον έναν ή και  
τους δύο  
μαστούς

Ιογενείς 
λοιμώξεις

Προκαλούν 
μυαλγίες 

Αν είναι κρίση στηθάγχης διαρκεί 
μέχρι 10 λεπτά και περνάει μόνος του 
ή με τη χρήση υπογλώσσιων δισκίων 
(νιτρώδη). Στην περίπτωση αυτή, ο 
πόνος δεν σχετίζεται με τις κινήσεις 
του σώματος και δεν εντοπίζεται σε 
ένα σημείο που θα μπορούσαμε να 
δείξουμε με το δάκτυλό μας, αλλά 
είναι σαν ένα σφίξιμο, σαν να τοπο-
θέτησαν στο στήθος μας ένα μεγάλο 
βάρος. Συχνά ο άρρωστος αδυνατεί 
να περιγράψει με λόγια το είδος του 
πόνου και φέρνει τη σφιγμένη γροθιά 
του μπροστά από το στέρνο, υποδη-
λώνοντας έτσι τον συσφικτικό χαρα-
κτήρα του συμπτώματός του. Ο πό-
νος του εμφράγματος διαρκεί μέχρι 
μισή ώρα και τα χαρακτηριστικά του 
είναι πολύ πιο δραματικά.

Σε περίπτωση μυοσκελετικού πό-
νου, συνήθως ο πόνος εντοπίζεται 
σε συγκεκριμένο σημείο, αναπαρά-
γεται με την κίνηση, την επαφή και 
την πίεση του σημείου αυτού, ενώ 
μπορεί να υπάρχει ιστορικό πρόσφα-
του τραυματισμού, μυϊκής κόπωσης ή 
κρυολογήματος. Μπορεί να διαρκέ-
σει πολλές ώρες και βελτιώνεται με 
τη λήψη παυσίπονων ή μυοχαλαρω-
τικών δισκίων.

Ο πόνος από το στομάχι που μπο-
ρεί να αντανακλάται στο στήθος εμ-
φανίζεται όταν είμαστε νηστικοί, ενώ 
ο πόνος που οφείλεται σε πάθηση 
της χοληδόχου κύστης εκδηλώνεται 
κατά τη διάρκεια του φαγητού. Η οι-
σοφαγίτιδα ή η γαστροοισοφαγική 
παλινδρόμηση προκαλεί έναν καυ-
στικό πόνο (καούρα) που εμφανίζεται 
κυρίως έπειτα από πλούσιο γεύμα, 
κατανάλωση αλκοόλ και καπνίσματος 
και έχει περιοδικό χαρακτήρα (έρχε-
ται και φεύγει). Υποχωρεί μόνος του ή 
έπειτα από λήψη αντιόξινων.

Γενικά, αναλόγως το αίτιο διαφο-
ροποιείται ο τρόπος που εμφανίζεται 
και υποχωρεί ένας πόνος στο στήθος.

Θεραπεία
Γενικά, οι άτυποι πόνοι στο στήθος 
υποχωρούν μόνοι τους ή έπειτα από 

χορήγηση παυσίπονων φαρμάκων. 
Αναλόγως με το αίτιο του πόνου, ο 
ιατρός της αντίστοιχης ειδικότητας 
(π.χ., παθολόγος ή γαστρεντερολό-
γος για το στομάχι και τον οισοφά-
γο, ορθοπαιδικός για προβλήματα 
οστών και μυαλγιών κ.λπ.) θα σας 
συμβουλέψει τι να αποφύγετε και τι 
να προσέξετε ή αν είναι απαραίτητο 
θα σας προτείνει κάποια φαρμακευ-
τική αγωγή.

Όταν υπάρχει λόγος ανησυχίας 
και υπάρχει η υποψία ότι μπορεί τα 
συμπτώματά σας να οφείλονται στην 
καρδιά, τότε χρειάζεται διερεύνηση, 
και μάλιστα άμεσα. Το καλύτερο εί-
ναι να σταματήσετε ό,τι κάνετε και να 
καθίσετε κάπου ήρεμα. Να καλέσετε 
εσείς ή ο συνοδός σας το ασθενοφό-
ρο. Αν έχετε ήδη πρόβλημα καρδιάς 
και έχετε νιτρώδη υπογλώσσια χάπια 
μαζί σας (ή σε μορφή σπρέι) μπορεί-
τε -αφού μιλήσετε με τον ιατρό σας- 
να τα χρησιμοποιήσετε. Προσοχή! 
Μπορεί να ρίξουν απότομα την πίεση. 
Όχι, λοιπόν, άσκοπη χρήση. Επίσης, 
μπορείτε να πάρετε μια ασπιρίνη όσο 
περιμένετε, αρκεί να μην έχετε πρό-
βλημα έλκους στομάχου!

Στο νοσοκομείο ή την κλινική ο 
καρδιολόγος θα ελέγξει την κατά-
στασή σας με ένα ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα, με μέτρηση της αρτηρι-
ακής πίεσης, με υπερηχογράφημα 
καρδιάς (εάν είναι απαραίτητο) και 
με εξετάσεις αίματος, που θα περι-
λαμβάνουν και ειδικά μυοκαρδιακά 
ένζυμα (όπως η τροπονίνη). Εφόσον 
η περίπτωση το απαιτεί, θα γίνει ει-
σαγωγή σας στο νοσοκομείο ή την 
κλινική για περαιτέρω έλεγχο, αντι-
μετώπιση και θεραπεία. 

Κάθε πόνος στο στήθος δεν σημαί-
νει καρδιοπάθεια. Το άγχος, οι πόνοι 
των αρθρώσεων και των μυών, ο πό-
νος ή η ενόχληση στο στομάχι και τον 
οισοφάγο είναι πολύ συχνές αιτίες. 
Όταν υπάρχει φόβος για καρδιακή 
προσβολή, η ψυχραιμία και η ανα-
ζήτηση βοήθειας από το περιβάλλον 
σας είναι η καλύτερη αντίδραση. 
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Κωνσταντίνος Πατρόζος
Χειρουργός - Ουρολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Λιθίαση ουροποιητικού  
και ουρητηρονεφροσκόπηση  
με ενδοσωματική  
λιθοτριψία laser
Πώς και πότε μπορεί  
η ουρητηρονεφροσκόπηση 
με λιθοτριψία laser  
να λύσει το πρόβλημα
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Τι είναι η λιθίαση του ουροποιητι-
κού; Πόσο συχνή είναι; 
Λιθίαση ουροποιητικού ονομάζεται 
η δημιουργία και η παρουσία λίθων 
στην αποχετευτική μοίρα του ουρο-
ποιητικού (πέτρα στο νεφρό, στον 
ουρητήρα ή στην ουροδόχο κύστη). 
Η λιθίαση αφορά στις βιομηχανικές 
χώρες μέχρι και το 12% του πληθυ-
σμού (αναλογία ανδρών - γυναικών 
2,5 προς 1).  Στους άνδρες υψηλότε-
ρο ποσοστό εμφάνισης στην ηλικία 
των 35 και στις γυναίκες στην ηλικία 
των 35 και 55 ετών αντίστοιχα. 

Τι είναι η ουρητηροσκόπηση με λι-
θοτριψία (URS, UreteroRenoScopy); 
Η ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία 
laser είναι ήσσονος επεμβατικότη-
τας ενδοσκοπική επέμβαση, που 
διενεργείται με ειδικό ημιάκαμπτο 
εργαλείο, το οποίο εισάγεται μέσω 
της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη 
(ο ασθενής είναι υπό νάρκωση, δεν 
υφίσταται πόνος) και ακολούθως 
στον ουρητήρα. Μέσω του εργαλείου 
εισάγεται ίνα laser για λιθοτριψία. Τα 
υπολείμματα της πέτρας συλλαμβά-
νονται με καλάθι σύλληψης ή λαβίδα 
και απομακρύνονται. Εισάγεται κατά 
κανόνα αυτοσυγκρατούμενος ουρη-
τηρικός καθετήρας για παροχέτευση 
των ούρων, που αφαιρείται μετά πα-
ρέλευση ολίγων ημερών. 

Τι είναι παλίνδρομη, εύκαμπτη  
νεφροσκόπηση με λιθοτριψία (RIRS, 
Retrograde Intra renal Surgery); 
Με τη χρήση εξειδικευμένου εύκα-
μπτου εργαλείου [εύκαμπτο ουρη-
τηροσκόπιο (Flexible Fiberoptic 
Ureteroscope)], το οποίο εισάγεται 
μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο 
κύστη και εν συνεχεία στον ουρητή-
ρα και το νεφρό, γίνεται επισκόπηση 
όλων ανεξαρτήτως των περιοχών 
του νεφρού εκ των έσω. Μέσω του 
εύκαμπτου εργαλείου εισάγεται ίνα 
laser και διενεργείται λιθοτριψία. 

Σε ποιες περιπτώσεις διενεργείται 

ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία 
laser; 
Ουρητηροσκόπηση με λιθοτριψία 
laser εκτελείται όταν:

   Ο λίθος έχει μηδαμινές πιθανό-
τητες αυτόματης αποβολής λόγω 
μεγέθους (πέτρες μικρότερες των 
4 χιλιοστών έχουν πιθανότητα αυ-
τόματης αποβολής 90%, 4-7 χιλιο-
στών 50% και μεγαλύτερες των 7 
χιλιοστών 10% αντίστοιχα. 

   Η πέτρα προκαλεί έντονους κολι-
κούς πόνους, οι οποίοι ανθίστα-
νται στην αναλγητική θεραπεία.

  Ο λίθος προκαλεί ουρολοίμωξη (τότε 
διενεργείται σε πρώτο χρόνο καθε-
τηριασμός του ουρητήρα και ουρη-
τηρολιθοτριψία σε δεύτερο χρόνο). 
   Έχουμε έκπτωση (μείωση) νεφρι-
κής λειτουργίας, λόγω της παρου-
σίας του λίθου στον ουρητήρα. 
  Η παρουσία της πέτρας προκαλεί 
σημαντική και επαναλαμβανόμενη 
παρουσία αίματος στα ούρα.

Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε  
παλίνδρομη, εύκαμπτη νεφροσκό-
πηση με λιθοτριψία laser; 

   Αποτυχία προηγηθείσας προσπά-
θειας εξωσωματικής λιθοτριψίας. 

  Στενώματα ανώτερου ουροποιητικού. 
  Ταυτόχρονη παρουσία λίθου σε ου-
ρητήρα και νεφρό. 

   Παρουσία λίθου μικρότερου των 
1,5 cm στον κάτω πόλο του νεφρού. 

    Όταν υπάρχει αντένδειξη για εξω-
σωματική λιθοτριψία (παχυσαρκία, 
αιμορραγική διάθεση, εγκυμοσύνη). 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα  
της ουρητηρονεφροσκόπησης  
με λιθοτριψία laser;

  Σύντομη περίοδος ανάρρωσης 
(εξιτήριο κατά κανόνα την επόμενη 
μέρα). 
   Απουσία πόνου. 
    Αποφυγή ανοιχτού χειρουργείου 
(οι εν λόγω επεμβάσεις διενερ-
γούνται μέσω φυσικών οπών του 
σώματος, εν προκειμένω μέσω της 
ουρήθρας, χωρίς ανοικτές τομές). 
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Επεξήγηση 
ιατρικών όρων
Λιθοτριψία laser: Κατακερματι-
σμός (σπάσιμο) πέτρας στο ου-
ροποιητικό με χρήση laser 
Ουρητήρας: Σωλήνας για μετα-
φορά των ούρων, ο οποίος συν-
δέει το νεφρό με την ουροδόχο 
κύστη 
Εξωσωματική λιθοτριψία: Σπά-
σιμο πέτρας στο νεφρό ή τον 
ουρητήρα με ειδικό μηχάνημα 
(λιθοτρίπτης) με χρήση ωστικών 
κυμάτων, άνευ χειρουργείου
Υδρονέφρωση: Λίμνασμα ού-
ρων στο νεφρό, που δύναται να 
προκαλέσει μείωση της νεφρι-
κής λειτουργίας 
Καθετηριασμός ουρητήρα: Το-
ποθέτηση αυτοσυγκρατούμενου 
ουρητηρικού καθετήρα (αναφέ-
ρεται και ως pig tail) για παροχέ-
τευση των ούρων από το νεφρό 
στην ουροδόχο κύστη, εάν υφί-
σταται εμπόδιο στην απρόσκο-
πτη διέλευση των ούρων, π.χ. 
λόγω παρουσίας λίθου 
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Ο όρος ουροδυναμική μελέ-
τη περιγράφει ένα σύνολο 
κλινικο-εργαστηριακών 

εξετάσεων που παρέχουν αντικειμε-
νικές πληροφορίες για τη λειτουργία 
(φυσιολογική/παθολογική) των ορ-
γάνων του κατώτερου ουροποιητι-
κού συστήματος (ουροδόχος κύστη, 
ουρήθρα, σφιγκτηριακός μηχανι-
σμός, πυελικό έδαφος) και διενερ-
γούνται με προηγμένης τεχνολογίας 
και υψηλής ευαισθησίας ηλεκτρονι-
κά συστήματα ψηφιακής καταγρα-
φής, ανάλυσης και επεξεργασίας 
σημάτων ηλεκτρικής δραστηριότη-
τας από τα όργανα αυτά. 

Σκοπός των ουροδυναμικών εξε-
τάσεων είναι η αντικειμενική κατα-
γραφή και μελέτη των παραμέτρων 
λειτουργίας της ουροδόχου κύστε-
ως, της ουρήθρας, του προστάτη και 
του πυελικού εδάφους σε ασθενείς 
που περιγράφουν συμπτώματα δια-

ταραχών της ούρησης, μέσω «τεχνη-
τής αναπαραγωγής» των συνθηκών 
κάτω από τις οποίες εμφανίζονται 
τα συμπτώματα αυτά. Οι σημαντικές 
πρόοδοι της ουροδυναμικής - νευ-
ροουρολογίας κατά τα τελευταία έτη 
μάς επέτρεψαν να κατανοήσουμε 
πληρέστερα τη φυσιολογία του κα-
τώτερου ουροποιητικού και αυτή η 
γνώση του φυσιολογικού μάς έδω-
σε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε 
σε βάθος την ανάλυση του παθολο-
γικού. Έτσι, τα αποτελέσματα των 
εξετάσεων αυτών σε συνδυασμό 
με άλλα ευρήματα που προκύπτουν 
από τη λήψη του ιστορικού, την κλι-
νική εξέταση, την ακτινολογική απει-
κόνιση και την ενδοσκόπηση του 
ουροποιητικού συμβάλλουν στην 
ακριβέστερη διάγνωση της φύσης 
των διαταραχών της ούρησης και 
στη λήψη της καταλληλότερης θε-
ραπευτικής απόφασης. 

Είναι μικρής βαρύτητας επεμβα-
τικές διαγνωστικές διαδικασίες που 
διενεργούνται από εξειδικευμένο 
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προ-
σωπικό (ειδικός ουρολόγος, νοση-
λεύτρια/τής, τεχνική υποστήριξη), 
προκειμένου να εκτελεστούν και να 
αξιολογηθούν σωστά, ενώ σημαντι-
κή παράμετρος για την ομαλή διεξα-
γωγή τους και τη λήψη αξιόπιστων 
αποτελεσμάτων αποτελούν η καλή 
ενημέρωση, η συνεργασία και η συμ-
μόρφωση του εξεταζομένου προς 
τις παρεχόμενες οδηγίες. Πραγματο-
ποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, το ουροδυναμικό εργαστήριο, 
που εξασφαλίζει συνθήκες άνεσης, 
οικειότητας και ιδιωτικότητας στον 
ασθενή και η χρονική διάρκεια της 
διαδικασίας δεν υπερβαίνει συνή-
θως το ημίωρο, ενώ είναι ουσια-
στικά ανώδυνη, αφού ο ασθενής 
αντιλαμβάνεται περιστασιακά μόνο 

Γνωριμία με τις 
ουροδυναμικές εξετάσεις

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ OYΡΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Γράφει ο:

Ευάγγελος Α. Σπυρόπουλος  
Χειρουργός-Ουρολόγος
Aρχιπλοίαρχος (ΥΙ) ΠΝ ε.α.
Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος τμήματος 
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Γνωριμία με τις 
ουροδυναμικές εξετάσεις

μικρή ενόχληση. Οι περισσότερες ου-
ροδυναμικές εξετάσεις δεν απαιτούν 
ιδιαίτερη προετοιμασία και όταν ζη-
τηθεί συνήθως περιλαμβάνει αλλαγή 
στην πρόσληψη υγρών ή διακοπή λή-
ψης συγκεκριμένων φαρμάκων. 

Ενδείξεις εφαρμογής 
του ουροδυναμικού ελέγχου 
Τις κυριότερες ενδείξεις εφαρμογής 
ουροδυναμικών μελετών στην καθη-
μερινή ουρολογική πράξη αποτελούν: 

1Καταστάσεις υπερδραστήριας κύ-
στης (συχνουρία, επιτακτική ούρη-

ση, νυκτουρία) ιδιοπαθούς αιτιολογί-
ας (όχι νευρογενούς προέλευσης) ή, 
αντίθετα, υποδραστήριας (άτονης) 
κύστης.

2 Επιτακτικού τύπου ακράτεια ού-
ρων.

3 Ακράτεια ούρων από προσπάθεια 
στη γυναίκα (αποκλεισμός μεικτού 

τύπου ακράτειας) προεγχειρητικά.

4 Νυκτερινή ενούρηση κυρίως 
κατά την παιδική ηλικία.

5 Άλλες διαταραχές ελέγχου ουρή-
σεως κατά την παιδική ηλικία.

6 Διαταραχές ουρήσεως στον άν-
δρα, πιθανόν σχετιζόμενες με 

καλοήθη υπερπλασία του προστάτη 
αδένα. Αποτελεί απαραίτητη εξέτα-
ση πριν από σχεδιαζόμενη προστατε-
κτομή, προκειμένου να τεκμηριωθεί 
αντικειμενικά η παρουσία προστατι-
κής απόφραξης και να εξασφαλισθεί 
έτσι το καλύτερο δυνατό μετεγχειρη-
τικό αποτέλεσμα.

7Διερεύνηση υποτροπιαζουσών 
ουρολοιμώξεων, κυρίως στις γυ-

ναίκες.

8Καταστάσεις πρόπτωσης του 
πυελικού εδάφους στις γυναί-

κες με συνοδά συμπτώματα από το 
κατώτερο ουροποιητικό πριν από 
σχεδιαζόμενη χειρουργική αποκα-
τάσταση.

9 Ακράτεια ούρων έπειτα από χει-
ρουργικές επεμβάσεις, όπως 

έπειτα από προστατεκτομή είτε για 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη 
(διακυστική, διουρηθρική) είτε ριζική 
προστατεκτομή για αδενοκαρκίνωμα 
προστάτου (ανοικτή, λαπαροσκοπι-
κή, ρομποτική), καθώς και έπειτα από 
μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
στην κοιλιακή χώρα.

10Διαταραχές της ούρησης που 
συνδέονται με υποκείμενες 

νευρολογικές καταστάσεις, όπως αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια, όγκοι 
του νευρικού συστήματος, εκφυλιστι-
κά νοσήματα [νόσος Parkinson, νό-
σος Alzheimer, πολλαπλή σκλήρυνση 
(σκλήρυνση κατά πλάκας)], κακώσεις 
εγκεφάλου - νωτιαίου μυελού, μυελο-
μηνιγγοκήλη, αγγειακές βλάβες του 
εγκεφάλου ή νωτιαίου μυελού κ.λπ.

11 Καταστάσεις χρόνιου πυελικού 
(κυστικού) πόνου.
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 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το 
πεδίο εφαρμογής των ουροδυναμι-
κών μελετών στην καθημερινή κλινι-
κή πράξη είναι ευρύτατο και μπορεί 
να θεωρηθεί ότι οι εξετάσεις αυτές 
βρίσκονται σε αναλογία με το ηλε-
κτροκαρδιογράφημα, το ηλεκτροε-
γκεφαλογράφημα κ.ά., οι οποίες ήδη 
εδώ και πολλά χρόνια εφαρμόζονται 
σε ευρεία κλίμακα στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων ειδικοτήτων.

Τύποι ουροδυναμικών εξετάσεων
Ο ουροδυναμικός έλεγχος περιλαμ-
βάνει τις ακόλουθες επιμέρους δια-
γνωστικές διαδικασίες:

  Ουροροομετρία (uroflowmetry, UFR).
  Κυστεομανομετρία πλήρωσης 
(filling cystometry, FCM).
  Κυστεομανομετρία ούρησης ή με-
λέτη πίεσης - ροής κατά την ούρη-
ση (voiding cystometry, pressure-
flow study).
  Ηλεκτρομυογραφία (EMG) του πυ-
ελικού εδάφους (περίνεο).
  Σειριακή καταγραφή των ουρηθτι-
κών πιέσεων (προφιλομετρία ουρή-
θρας - urethral profilometry, UPM).
  Μέτρηση πίεσης σημείου διαρρο-
ής ούρων από την ουρήθρα (Leak 
point pressure measurement, LPP ).
  Βιντεοουροδυναμική μελέτη 
(video-urodynamic study, VUDs). 
  Περιπατητική ουροδυναμική 
(Ambulatory Urodynamics).

Συνοπτική περιγραφή 
των επιμέρους ουροδυναμικών 
εξετάσεων

Ουροροομέτρηση (Uroflowmetry) 
Επιτυγχάνει ψηφιακή καταγραφή 
της ροής του ρεύματος των ούρων 
σε μια ελεύθερη ούρηση, εκπεφρα-
σμένης ως το πηλίκον του όγκου 
ανά μονάδα χρόνου (ml/sec). Απο-
τελεί μη επεμβατική διαδικασία, που 
παρέχει σημαντικές πληροφορίες 
και ενδείξεις για το τελικό αποτέ-
λεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των κύριων τελικών συντελεστών 

της ούρησης, όπως μυικό τοίχωμα 
κύστεως (συσταλτική ικανότητα), 
κυστικός αυχένας (εναρμονισμένη 
και επαρκής διάνοιξη) και ουρήθρα 
(ακώλυτη βατότητα). Αποτελεί εξέτα-
ση μαζικού ελέγχου (screening test) 
των ασθενών. Κατά τη διάρκεια της 
εξέτασης αυτής, ο εξεταζόμενος ου-
ρεί σε χοάνη συστήματος συλλογής 
των ούρων, που συνδέεται με ειδικό 
καταγραφέα ροής. Το λαμβανόμενο 
ηλεκτρικό σήμα μεταφέρεται στον 
ηλεκτρονικό επεξεργαστή, ψηφιο-
ποιείται και δημιουργείται γράφημα 
που απεικονίζει τις μεταβολές στον 
ρυθμό ροής του ρεύματος ούρων με 
την πάροδο του χρόνου, με ταυτό-
χρονη απεικόνιση των αριθμητικών 
παραμέτρων που το συνθέτουν. Έτσι, 
ο εξεταστής μπορεί να διαπιστώσει 
ποιος είναι ο υψηλότερος ρυθμός 
ροής και πόσος χρόνος (δευτερό-
λεπτα) απαιτείται για να επιτευχθεί. 
Το αποτέλεσμα της μέτρησης αυτής 
εξαρτάται από τη δύναμη συστολής 
του μυ της κύστεως (φυσιολογική ή 
μειωμένη), καθώς και τη βατότητα 
της ουρήθρας [ανοικτή ή αποφραγ-
μένη (διόγκωση προστάτη, στένωμα 
ουρήθρας)] και -ως εκ τούτου- δεν 
είναι αποδεικτικό-τεκμηριωτικό μίας 
από τις δύο καταστάσεις αλλά, ενδει-
κτικό δυσλειτουργίας ούρησης που 
χρήζει περαιτέρω ελέγχου.

Κυστεομανομέτρηση (Cystometry)
Ψηφιακή καταγραφή των πιέσεων 
που αναπτύσσονται στην ουροδόχο 
κύστη κατά τη διάρκεια σταδιακής 
πλήρωσής της με υγρό (φυσιολογικό 
ορό). Παρέχει σημαντικές πληροφο-
ρίες για την ικανότητα του τοιχώμα-
τος της κύστεως (ποιότητα δομικών 
συστατικών της) να προσαρμόζεται 
σε αυξανόμενους όγκους ούρων 
(διατασιμότητα), για την ποιότητα 
της προκύπτουσας αισθητικότητας 
(υπερ- ή υπο-αισθητικότητα) και 
για τον βαθμό βουλητικού ελέγχου 
(κεντρικό νευρικό σύστημα) στη λει-
τουργία του μυ της κύστεως. Η κυστε-

ομανομετρία αναπαράγει τα συμπτώ-
ματα του ασθενούς σε ελεγχόμενο 
περιβάλλον, με τα κατάλληλα όργα-
να, για τη συγκέντρωση των διαγνω-
στικών δεδομένων που συμπίπτουν 
με την εμφάνιση κάθε συμπτώματος. 
Διενεργείται με τον ασθενή ευρισκό-
μενο σε καθιστή, ύπτια ή σε «γυναι-
κολογική» θέση, ανάλογα με την κλι-
νική περίπτωση και την επιλογή του 
εξετάζοντος. Αφού αδειάσει πλήρως 
η κύστη από ούρα με καθετήρα που 
τοποθετείται και αφαιρείται άμεσα, 
τοποθετούνται με τοπική αναισθη-
σία (Xylocaine gel) δύο πολύ λεπτοί 
ειδικοί καθετήρες που συνδέονται με 
συσκευή καταγραφής υδροστατικών 
πιέσεων (μανόμετρο), που μεταδίδει 
ηλεκτρικό σήμα στον κεντρικό επε-
ξεργαστή. Ο ένας καθετήρας τοποθε-
τείται στην ουρήθρα και καταγράφει 
τις ενδοκυστικές πιέσεις (ενδοκυστι-
κός) και ο άλλος στην αρχή του εντέ-
ρου ή στον κόλπο και καταγράφει τις 
ενδοκοιλιακές πιέσεις (ενδοκοιλια-
κός). Με αυτόματη, μέσω του κεντρι-
κού επεξεργαστή του συστήματος, 
μέτρηση της διαφοράς μεταξύ της 
ενδοκοιλιακής και της πίεσης της 
ουροδόχου κύστης (ενδοκυστικής) 
προκύπτει η πίεση του εξωστήρα μυ, 
που αποτελεί κορυφαία παράμετρο 
εκτίμησης της συσταλτικής ικανότη-
τας και συμπεριφοράς της κύστεως. 
Στη συνέχεια, αρχίζει αυτόματη, προ-
οδευτική, με προεπιλεγόμενο ρυθμό 
πλήρωση της κύστης με φυσιολογικό 
ορό θερμοκρασίας δωματίου μέσω 
του ενδοκυστικού καθετήρα και τη 
χρήση ειδικής περιστροφικής αντλί-
ας. Καθώς η κύστη σταδιακά γεμίζει 
με υγρό, ο ασθενής καλείται να ανα-
φέρει πότε εμφανίζονται προκαθο-
ρισμένες αισθήσεις (πρώτη αίσθηση 
παρουσίας υγρού, πρώτη αίσθηση 
ούρησης, πρώτη επιθυμία ούρησης, 
εντονη επιθυμία ούρησης, ισχυρή 
επιθυμία για ούρηση), οι οποίες κατα-
γράφονται και συσχετίζονται οι όγκοι 
υγρού στους οποίους συμβαίνουν με 
τις αντίστοιχα αναπτυσσόμενες πι-
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έσεις. Επιπλέον, κατά διαστήματα ο 
εξεταζόμενος καλείται να βήξει, να 
ανασηκωθεί, να αυξήσει την πίεση 
στην κοιλιά του, προκειμένου να δια-
πιστωθεί εάν οι «προκλητικοί» αυτοί 
χειρισμοί έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση ακούσιων και μη βουλητι-
κά αναχαιτιζόμενων συσπάσεων του 
μυ της κύστης ή διαρροή και απώλεια 
ούρων από την ουρήθρα (ακράτεια). 

Μελέτη ροής - πίεσης  
(Pressure-flow study)
Επιτυγχάνει ταυτόχρονη καταγραφή 
των πιέσεων της κύστεως και της 
ροής των ούρων. Η ενδοκοιλιακή και 
η ενδοκυστική πίεση (από τις οποίες 
ηλεκτρονικά προκύπτει η πίεση του 
μυϊκού τοιχώματος της κύστεως), κα-
θώς και το ηλεκτρομυογραφικό σήμα 
των σφιγκτήρων καταγράφονται ταυ-
τόχρονα κατά τη φάση της ούρησης. 
Ψηφιακή επεξεργασία των λαμβανό-
μενων ενδείξεων και προβολή τους 
σε έγκυρα νομογράματα παρέχει τεκ-

μηριωμένες -αντικειμενικές ενδείξεις 
παρουσίας (διαβαθμισμένου) ή όχι 
κωλύματος της εξόδου των ούρων, 
καθώς και επαρκούς (επίσης, δια-
βαθμισμένης) ή όχι συσταλτικότητας 
της κύστεως. Αποτελεί τη σημαντικό-
τερη και ίσως τη μόνη μη επεμβατική 
εξέταση με την οποία τεκμηριώνεται 
ή αποκλείεται η παρουσία εμποδίου 
στη ροή των ούρων, όπως συμβαίνει 
σε άνδρες με υπερπλασία προστάτη 
ή στένωμα ουρήθρας, καθώς και σε 
γυναίκες (λιγότερο, όμως, συχνή η 
εμφάνιση απόφραξης) με μεγάλου 
βαθμού κυστεοκήλη ή έπειτα από 
επεμβάσεις τοποθέτησης ταινίας για 
ακράτεια ούρων. Για την εκτέλεσή 
της, μετά την ολοκλήρωση της κυστε-
ομανομέτρησης, με την ουροδόχο κύ-
στη πλήρη σε υγρό και τον ασθενή με 
ισχυρή επιθυμία ούρησης, του δίνεται 
η εντολή να κενώσει την κύστη. Η ού-
ρηση γίνεται με τον καθετήρα εντός 
της ουρήθρας, καθώς αυτός είναι 
λεπτός και τα ούρα «περνούν παρα-

πλεύρως», καθώς και με τον ενδοκοι-
λιακό καθετήρα στη θέση του. Κατά 
τη φάση της κένωσης καταγράφεται 
η πίεση που αναπτύσσεται προκειμέ-
νου να εξέλθουν τα ούρα και συσχε-
τίζεται με τη ροή των ούρων. 

Μέτρηση ουρηθρικών πιέσεων 
(Urethral Profilometry) 
Καταγραφή των πιέσεων κατά μή-
κος της ουρήθρας, κατά τη διάρκεια 
της πλήρωσης της κύστης με ούρα, 
μέσω της οποίας συνάγονται συμπε-
ράσματα για την επάρκεια της ουρή-
θρας ως τμήματος του σφιγκτηρια-
κού μηχανισμού. 

Ηλεκτρομυογραφία του σφιγκτή-
ρα (Sphincter electromyography)
Με την εξέταση αυτή επιτυγχάνεται 
καταγραφή σε ψηφιακή μορφή του 
ηλεκτρικού δυναμικού (ηλεκτρικού 
ρεύματος) που εκλύεται κατά τη λει-
τουργία του σφιγκτηριακού μηχανι-
σμού (μηχανισμού εγκράτειας ού-
ρων) του κατώτερου ουροποιητικού. 
Με τις καταγραφές που προκύπτουν, 
εξάγονται σημαντικές πληροφορίες 
αναφορικά με τον βουλητικό έλεγ-
χο του σφιγκτηριακού μηχανισμού 
και τον βαθμό συντονισμού της 
λειτουργίας της κύστεως και των 
σφιγκτήρων. Για τη διενέργειά της, 
χρησιμοποιούνται αισθητήρες - ηλε-
κτρόδια μέτρησης της ηλεκτρικής 
δραστηριότητας των μυών και των 
νεύρων γύρω από την ουροδόχο κύ-
στη και τους σφιγκτήρες. Τα ηλεκτρό-
δια αυτά μπορεί να είναι υπό μορφή 
πολύ λεπτής βελόνας (σπανιότερα 
χρησιμοποιούνται σήμερα) ή, συνη-
θέστερα, υπό τη μορφή αυτοκόλλη-
των (patches) που επικολλώνται στο 
δέρμα της περιπρωκτικής περιοχής. 

Μέτρηση πίεσης σημείου διαρροής 
(Leak Point Pressure Measurement)
Η πίεση διαρροής (LPP) είναι η πίεση 
της ουροδόχου κύστης στην οποία 
παρατηρείται η ακούσια αποβολή 
ούρων από την ουρήθρα, κατα-

O ουροδυναμικός  
έλεγχος αποτελεί τη μόνη 
μέθοδο αντικειμενικής 
εκτίμησης  
της λειτουργίας  
του κατώτερου ουροποιητικού 
και κρίνεται απαραίτητος  
στη διάγνωση των ασθενών
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γράφεται κατά τη διάρκεια της κυ-
στεομανομετρίας - συγκεκριμένα 
τη χρονική στιγμή κατά την οποία 
παρατηρείται ροή ούρων από το 
στόμιο της ουρήθρας. Διακρίνονται 
δύο μορφές LPP, η πίεση σημείου δι-
αρροής του εξωστήρα (αποτέλεσμα 
συστολής του μυ της κύστεως) και η 
πίεση κοιλιακής διαρροής (αποτέ-
λεσμα αύξησης της ενδοκοιλιακής 
πίεσης, όπως, π.χ., με τον βήχα). Και 
οι δύο αυτοί τύποι θεωρούνται αξι-
όπιστο μέτρο εκτίμησης της λειτουρ-
γικής επάρκειας του σφιγκτηριακού 
μηχανισμού σύγκλεισης της εξόδου 
της κύστεως και βαθμολόγησης της 
βαρύτητας της ακράτειας ούρων, 
παράμετρος σημαντική για τη λήψη 
θεραπευτικών αποφάσεων. 

Βιντεο-ουροδυναμική 
(Video-Urodynamics)
Η τεχνική αυτή επιτυγχάνει εικονική 
καταγραφή της ούρησης και βασί-
ζεται στην ταυτόχρονη με τον λοιπό 
ουροδυναμικό έλεγχο απεικόνιση του 
κατώτερου ουροποιητικού με λήψη 
Video ή ακτινογραφιών/φωτογρα-
φιών κατά τις φάσεις πλήρωσης και 
κένωσης της κύστης. Διενεργείται συ-
νήθως με χρήση εξοπλισμού ακτίνων 
Χ (ακτινοσκόπηση με έγχυση σκιαγρα-
φικού υγρού) ή, σπανιότερα, υπερή-
χων, που επιτρέπει την επεξεργασία 
εικόνας και δεδομένων ανατομίας 
(μέγεθος και μορφή της ουροδόχου 
κύστης) και φυσιολογίας. Η βιντεο-ου-
ροδυναμική συνήθως δεν αποτελεί 
μέρος μιας τυπικής, καθημερινής ου-
ροδυναμικής εξέτασης, κυρίως λόγω 
της προστιθέμενης δαπάνης, αποτε-
λεί, όμως, σημαντικό εργαλείο στη 
διαγνωστική προσέγγιση και κατανό-
ηση σύνθετων περιστατικών με δια-
ταραχή του μηχανισμού της ούρησης. 

Τι συμβαίνει έπειτα από ουρο-
δυναμικές εξετάσεις; Υπάρχουν 
παρενέργειες ή επιπλοκές από μια 
ουροδυναμική δοκιμασία;
Γενικά, ο ουροδυναμικός έλεγχος 

αποτελεί μια ασφαλή, πολύ μικρής 
βαρύτητας επεμβατική διαγνωστική 
διαδικασία, με πολύ χαμηλό βαθμό 
επιπλοκών, καθώς η πλειονότη-
τα των ατόμων που υποβάλλονται 
στην εξέταση αυτή την ολοκληρώ-
νουν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 
Συνήθως, έπειτα από ουροδυναμικό 
έλεγχο, μπορεί να εμφανισθεί ήπια 
ενόχληση (αίσθηση καύσου, δυ-
σουρία) ή μικρή ποσότητα αίματος 
στα ούρα (λόγω της εισαγωγής του 
καθετήρα) για λίγες ώρες κατά την 
ούρηση. Ένα ποτήρι νερό κάθε μισή 
ώρα για 2 ώρες μπορεί να βοηθήσει 
στη μείωση της δυσφορίας και της 
ήπιας αιματουρίας, όπως, επίσης, τα 
χλιαρά λουτρά ή η εφαρμογή στην 
περιοχή του έξω στομίου της ουρή-
θρας (κυρίως στις γυναίκες) κομπρέ-
σας εμβαπτισμένης σε χλιαρό νερό. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, ο γιατρός 
μπορεί να συστήσει φάρμακα για 
την αντιμετώπιση του άλγους (πα-
ρακεταμόλη) ή να συνταγογραφή-
σει αντιβιοτικό γιά 1-2 ημέρες για 
την πρόληψη μόλυνσης. Σπανιό-
τερα συμβάματα (πολύ μικρές πι-
θανότητες εμφάνισης) αποτελούν 
η ουρολοίμωξη που εκδηλώνεται 
με συχνουρία, επιτακτική ούρηση, 
πόνο κατά την ούρηση, ρίγος, πυρε-
τό, καθώς και η παροδική δυσκολία 
ούρησης που μπορεί να οδηγήσει 
στην ανάγκη για προσωρινή το-
ποθέτηση καθετήρα. Σε περίπτω-
ση που εμφανισθεί κάποιο από 
αυτά τα συμπτώματα λίγες ώρες 
μετά τη διενέργεια ουροδυνανικού 
ελέγχου, οι ασθενείς θα πρέπει να 
επικοινωνούν άμεσα με τον θερά-
ποντα ιατρό για λήψη οδηγιών και 
θεραπευτικής αγωγής. 

Πόσο σύντομα είναι διαθέσιμα 
στον ασθενή τα αποτελέσματα  
του ουροδυναμικού ελέγχου; 
Τα αποτελέσματα της ουροροο-
μετρίας και της κυστεομανομετρί-
ας είναι συχνά διαθέσιμα αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της εξέτα-

σης. Τα αποτελέσματα άλλων μελε-
τών, όπως η μελέτη πίεσης/ροής, 
η ηλεκτρομυογραφία και η βιντε-
ο-ουροδυναμική, μπορεί να απαι-
τήσουν λίγες μέρες επεξεργασίας 
των δεδομένων. Με βάση τα αποτε-
λέσματα της ουροδυναμικής μελέ-
της και σε συσχέτιση με τα κλινικά 
δεδομένα, ο θεράπων ιατρός θα 
ενημερώσει τον ασθενή για τη φύση 
της διαταραχής που αντιμετωπίζει, 
καθώς και για την καταλληλότερη 
θεραπευτική επιλογή.

Συμπέρασμα - Η αξία 
του ουροδυναμικού ελέγχου
Αν και ένας έμπειρος κλινικός για-
τρός (ουρολόγος) εύκολα μπορεί να 
βγάλει συμπεράσματα καταγράφο-
ντας τα συμπτώματα του ασθενούς 
και να χορηγήσει θεραπεία, υπάρ-
χουν καταστάσεις, κυρίως παθή-
σεις του νευρικού συστήματος, που 
συνοδεύονται από διαταραχές ού-
ρησης στις οποίες η ουροδυναμική 
μελέτη είναι απόλυτα απαραίτητη 
τόσο για τη διάγνωση όσο, κυρίως, 
για την παρακολούθηση της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας, 
αλλά και της εξέλιξης της υποκεί-
μενης νευρολογικής νόσου. Ο ου-
ροδυναμικός έλεγχος αποτελεί τη 
μόνη μέθοδο αντικειμενικής εκτί-
μησης της λειτουργίας του κατώ-
τερου ουροποιητικού και συνεπώς 
κρίνεται απαραίτητος στη διαγνω-
στική διερεύνηση των ασθενών με 
νευρογενή δυσλειτουργία, που η 
συμπτωματολογία και το ιστορικό 
από μόνα τους μάλλον δεν φαίνε-
ται ότι αρκούν για την απόφαση της 
όποιας θεραπείας. Άλλωστε, και σε 
απλούστερες περιπτώσεις, όπως η 
ιδιοπαθής ακράτεια ούρων, όπου οι 
θεραπευτικές επιλογές είναι πολλές 
(φαρμακευτικές και επεμβατικές), 
καλό είναι, κυρίως πριν από μια χει-
ρουργική επέμβαση, να υπάρχει ου-
ροδυναμική τεκμηρίωση του προβλή-
ματος για την επιλογή της καλύτερης 
και εξατομικευμένης θεραπείας.



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Παγωμένος       
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Τι ονομάζουμε παγωμένο ώμο;
Πρόκειται για κλινική οντότητα που 
χαρακτηρίζεται από προοδευτικό 
περιορισμό όλων των κινήσεων 
του ώμου, τόσο ενεργητικών όσο 
και παθητικών, χωρίς να υπάρχει 
κάποια άλλη γνωστή πάθηση του 
ώμου.

Για να τεθεί η διάγνωση, πρέπει 
να υπάρχει περιορισμός των παθη-
τικών και ενεργητικών κινήσεων 
της γληνοβραχιόνιας και ωμοθω-
ρακικής άρθρωσης για τουλάχι-
στον ένα μήνα, με συμπτώματα 
που έχουν σταθεροποιηθεί ή χει-
ροτερεύουν.

Η απώλεια των παθητικών κι-
νήσεων του ώμου (αυτές που γί-
νονται χωρίς την ενεργητική προ-
σπάθεια του ασθενούς, αλλά μόνο 
με χειρισμό από τον εξεταστή) 
αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για να 
βγει η διάγνωση ενός πραγματικά 
παγωμένου ώμου. 

Αν και παθήσεις όπως η ασβε-
στοποιός τενοντίτιδα, η υπακρωμι-
ακή θυλακίτιδα και η μερική ρήξη 
του τενοντίου πετάλου σχετίζονται 
με σοβαρό πόνο και απώλεια των 
ενεργητικών κινήσεων του ώμου, 
το παθητικό εύρος κίνησης διατη-
ρείται. Επομένως, οι ασθενείς αυ-
τοί δεν πρέπει να θεωρούνται ότι 
έχουν παγωμένο ώμο.

Ταξινόμηση της πάθησης
  Πρωτοπαθής
  Δευτεροπαθής

Στην πρωτοπαθή συμφυτική θυ-
λακίτιδα (παγωμένος ώμος) δεν 
υπάρχει σαφής αιτία από το ιστο-
ρικό, την κλινική εξέταση ή την 
ακτινολογική εκτίμηση που να εξη-
γεί τα συμπτώματα.

Στην αρχική επώδυνη φάση της 
«ψύξης» (freezing) του ώμου πα-
ρατηρείται μια προοδευτική εγκα-
τάσταση διάχυτου πόνου στον ώμο 
που διαρκεί από εβδομάδες έως 
μήνες.

Η 2η φάση της σύγκαμψης 
(stiffening phase) χαρακτηρίζεται 
από προοδευτική απώλεια της κι-
νητικότητας, που μπορεί να διαρ-
κέσει μέχρι έναν χρόνο. Σε αυτή τη 
φάση, στους περισσότερους ασθε-
νείς χάνονται η εξωτερική στροφή, 
η εσωτερική στροφή και η απαγω-
γή του ώμου.

Η τελική 3η φάση της «απόψυ-
ξης« (thawing) διαρκεί από εβδο-
μάδες έως μήνες και παρατηρείται 
προοδευτική βελτίωση της κινητι-
κότητας του ώμου. Απαιτούνται μέ-
χρι και 9 μήνες για την απόκτηση 
φυσιολογικής λειτουργικότητας.

Ο δευτεροπαθής παγωμένος 
ώμος μπορεί να σχετίζεται με κά-
ποιο τραυματισμό, τενοντίτιδα ή 
χειρουργική επέμβαση στον ώμο. 

Σε ποια ηλικία εμφανίζεται; 
Πόσο συχνά; Οι άνδρες ή οι γυ-
ναίκες εμφανίζουν συχνότερα 
την πάθηση;
Συνήθως παρατηρείται σε ηλικία 
από 40 έως 60 έτη. Η συχνότητα 
εμφάνισης είναι 2%-5%. Συχνότε-
ρα προσβάλλονται γυναίκες.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρα-
τηρείται προσβολή και του άλλου 
ώμου, συνήθως σε διαφορετικό 
χρόνο και σπάνια ταυτόχρονα. 

Αιτιολογία
Αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί 
να είναι οι εξής:

 Τραυματισμός
  Χειρουργική επέμβαση στον ώμο 
ή στην ευρύτερη περιοχή
 Φλεγμονώδης νόσος
 Σακχαρώδης διαβήτης
  Παθήσεις της σπονδυλικής  
στήλης
 Νόσος του Πάρκινσον
 Υπερθυρεοειδισμός
 Υποθυρεοειδισμός
 Ισχαιμική καρδιοπάθεια
  Διάφορες παθήσεις  
των ώμων.
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Στους περισσότερους ασθενείς με 
παγωμένος ώμο έχει προηγηθεί πε-
ρίοδος ακινητοποίησης του ώμου.

Κλινική εικόνα
   Ύπουλη έναρξη αμυδρού αμ-
βλέος πόνου στην κατάφυση 
του δελτοειδή.

 Πόνος με την κίνηση του ώμου.
  Βασανιστικός πόνος τη νύχτα 
που προκαλεί στέρηση ύπνου και 
δεν αφήνει τον ασθενή να κοιμη-
θεί στην πλευρά του προσβεβλη-
μένου ώμου.
  Αξιοσημείωτος περιορισμός της 
ενεργητικής και παθητικής στρο-
φής του ώμου, ιδιαίτερα της έξω 
στροφής. Ο πόνος οδηγεί σε ση-
μαντική ανικανότητα, που επηρεά-
ζει τις καθημερινές δραστηριότη-
τες και την εργασία του ασθενούς. 
Κατά τη διάρκεια της 2ης φά-

σης, οι ασθενείς παραπονούνται 
για ακαμψία και σοβαρή απώλεια 
της κινητικότητας του ώμου με λι-
γότερο πόνο. 

Οι ασθενείς αποδέχονται την 
αδυναμία τους να πιάσουν πίσω 
το κεφάλι τους, να περάσουν το 
προσβεβλημένο χέρι πάνω από το 
στήθος τους, να ξύσουν τη μέση 
τους ή να φορέσουν ένα παλτό. 

Συχνά ο άλλος ώμος γίνεται συ-
μπτωματικός χρόνια μετά την προ-
σβολή του πρώτου ώμου.

Πώς αντιμετωπίζεται;
Ο στόχος της θεραπείας είναι η 
ανακούφιση του πόνου, η αποκα-
τάσταση της κινητικότητας και της 
λειτουργικότητας του ώμου. 

Η πάθηση είναι αυτοπεριοριζόμε-
νη και τα μακροπρόθεσμα αποτε-
λέσματα είναι ανεξάρτητα από τη 
θεραπεία που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η φυσιοθεραπεία και οι ασκή-
σεις στο σπίτι αποτελούν την πρω-
ταρχική θεραπεία για όλα τα στά-
δια της πάθησης. Οι περισσότεροι 
ασθενείς (90% των περιπτώσεων) 
αντιμετωπίζονται συντηρητικά 

(χωρίς χειρουργείο).
Η χειρουργική αντιμετώπιση δεν 

έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τα 
αποτελέσματα. 

Φαρμακευτική θεραπεία
 Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη.  

Υποστηρίζεται ότι υπάρχει φλεγ-
μονή στην άρθρωση, ιδιαίτερα 
στα πρώτα στάδια της πάθησης. 
Για τον λόγο αυτό, η χρήση μη στε-
ροειδών αντιφλεγμονωδών φαρ-
μάκων (NSAIDS) μπορεί να είναι 
χρήσιμη σε ασθενείς με πρόσφατη 
έναρξη των συμπτωμάτων. Η ελάτ-
τωση της φλεγμονής που προκα-
λείται από τα αντιφλεγμονώδη 
οδηγεί σε ελάττωση του πόνου και 
ο ασθενής μπορεί να ανεχθεί κα-
λύτερα τη φυσιοθεραπεία. 

Βέβαια, πριν από τη συνταγο-
γράφηση των αντιφλεγμονωδών 
φαρμάκων, πρέπει πάντα να ελέγ-
χεται το ιστορικό του ασθενούς 
για πιθανές αντενδείξεις να λάβει 
τέτοια φάρμακα. 

Ωστόσο, σε ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν μεγάλο διάστημα την 
πάθηση, τα αντιφλεγμονώδη δεν 
φαίνεται ότι βελτιώνουν τον πόνο 
ή τη λειτουργικότητα του ώμου. 

 Κορτικοστεροειδή από το στό-
μα. Τα φάρμακα αυτά έχουν πιο 
ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση σε 
σύγκριση με τα μη στεροειδή αντι-
φλεγμονώδη, αλλά δεν θα πρέπει 
να χορηγούνται σαν θεραπεία 
ρουτίνας, εξαιτίας των ανεπιθύ-
μητων παρενεργειών τους. 

Η χορήγηση χαμηλής δόσης 
κορτικοστεροειδών από το στό-
μα πρέπει να συστήνεται μόνο σε 
περιπτώσεις σοβαρής μη ανταπο-
κρινόμενης σε θεραπεία πάθησης, 
είτε με συμπτώματα περισσότερο 
από 2 μήνες είτε πάθηση που προ-
καλεί σοβαρό πόνο. 

Είναι γεγονός ότι τα κορτικοστε-
ροειδή από το στόμα οδηγούν σε 
μεγάλη, πλην όμως προσωρινή 

βελτίωση των συμπτωμάτων, που 
δεν ξεπερνά τις 6 εβδομάδες. 

Σημασία και εδώ ως προς τη χο-
ρήγηση έχει το ιστορικό παθήσεων 
του ασθενούς.

 Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν 
αποτελεί απόλυτη αντένδειξη για 
τη χορήγηση αυτών των φαρμά-
κων από το στόμα, ωστόσο τα 
φάρμακα πρέπει να δίνονται στη 
σωστή δοσολογία και να ελέγχο-
νται τα επίπεδα της γλυκόζης κατά 
τη διάρκεια της θεραπείας.

Τα κορτικοστεροειδή από το 
στόμα συνήθως δίνονται με τη 
μορφή της πρεδνιζολόνης για πε-
ριορισμένη περίοδο 3 εβδομάδων, 
αν και η διάρκεια της θεραπείας 
μπορεί να ποικίλλει από 2 έως 6 
εβδομάδες. 

 Τοπικές ενέσεις κορτικοστερο-
ειδών. Η τοπική ένεση κορτικοστε-
ροειδών μπορεί να συνδυαστεί 
θεραπευτικά με αντιφλεγμονώδη 
ή κορτικοστεροειδή από το στόμα. 

Η ενδαρθρική ή υπακρωμιακή 
έγχυση των κορτικοστεροειδών 
έχει ισοδύναμη επίδραση. 

Η έγχυση υπό καθοδήγηση με 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα ή συ-
σκευή υπερήχου δεν έχει αποδει-
χθεί προς το παρόν να έχει ανώτε-
ρα αποτελέσματα. 

Οι ενέσεις κορτικοστεροειδών 
παρέχουν ταχεία ανακούφιση από 
τον πόνο, που συνήθως διαρκεί για 
διάστημα 6 εβδομάδων. Τα μακρο-
χρόνια αποτελέσματα θεωρούνται 
παρόμοια με το placebo. 

 Θεραπεία με κρουστικά κύμα-
τα (ESWT: Extracorporeal Shock 
Wave Therapy). Η θεραπεία έχει 
αποδειχθεί αποτελεσματική από 
την 4η εβδομάδα με μεγαλύτερη 
βελτίωση κατά την 6η εβδομάδα. 

Χειρουργική θεραπεία
Αποτελεί την τελευταία θεραπευ-
τική επιλογή για ασθενείς που δεν 
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ανταποκρίνονται σε επίμονη συ-
ντηρητική θεραπεία.

Αν και υπάρχουν θερμοί υπο-
στηρικτές της χειρουργικής θερα-
πείας, σοβαρές επιπλοκές, όπως 
κάταγμα διάφυσης βραχιονίου 
μέχρι ρήξη τενοντίου στροφικού 
πετάλου και παροδικές κακώσεις 
βραχιονίου πλέγματος, αναφέρο-
νται με την κλειστή κινητοποίηση 
του ώμου. 

Η αρθροσκοπική απελευθέρωση 
του αρθρικού θυλάκου έχει ένδει-
ξη για τις σοβαρές μη ανταποκρι-
νόμενες στη συντηρητική θερα-
πεία περιπτώσεις. 

Καθώς ο ασθενής βρίσκεται υπό 
αναισθησία, γίνεται προεγχειρη-
τική εκτίμηση της παθητικής κίνη-
σης του προσβεβλημένου και του 
φυσιολογικού ώμου. Συνήθως, η 
συρρίκνωση παρατηρείται σε όλο 
τον αρθρικό θύλακο που περιβάλ-
λει την άρθρωση του ώμου και το 
έλλειμμα της κινητικότητας είναι 
γενικευμένο (αφορά όλες τις κα-
τευθύνσεις).

Η αρθροσκοπική απελευθέ-
ρωση γίνεται με μια τυπική αρ-
θροσκόπηση του ώμου, κατά την 
οποία με τη διαθερμία απελευθε-
ρώνεται περιμετρικά ο θύλακος 
από τις συμφύσεις.

Ένα υπερκλείδιο block από τον 
αναισθησιολόγο εξασφαλίζει με-
τεγχειρητική αναλγησία για 24-48 
ώρες έπειτα από το χειρουργείο 
και επιτρέπει την άμεση έναρξη 
ασκήσεων κινητοποίησης.

Επίσης, προτείνεται μετεγχειρη-
τική θεραπεία με αντιφλεγμονώδη 
ή κορτικοειδή από το στόμα για δι-
άστημα 2 εβδομάδων.

Κάποιοι ασθενείς μπορεί να 
χρειάζονται θεραπεία για τον πόνο 
και η γκαμπαπεντίνη, ως φάρμακο 
για τον χρόνιο πόνο, προτιμάται σε 
τέτοιες περιπτώσεις.

Εναλλακτικές θεραπείες
Ο βελονισμός σε συνδυασμό με τη 
συντηρητική θεραπεία μπορεί να 
αποδειχθεί ωφέλιμος στα αρχικά 
επώδυνα στάδια της νόσου.

Πόσο συχνά 
οι ασθενείς 
χρειάζονται 
παρακολούθηση;
Ανεξάρτητα από το είδος της 
θεραπείας (χειρουργική ή συ-
ντηρητική), χρειάζονται στενή 
παρακολούθηση.

Στην περίπτωση χειρουργεί-
ου, ο ασθενής πρέπει να παρα-
κολουθείται ανά 2 εβδομάδες 
για τον πρώτο μήνα μετά το 
χειρουργείο. 

Στη συνέχεια, η παρακολού-
θηση γίνεται ανά 6 εβδομάδες 
έως 3 μήνες. 

Ποιες είναι  
οι επιπλοκές  
και ποια  
η πρόγνωση  
της πάθησης;
Στον ασθενή μπορεί να παρα-
μείνει κάποιο έλλειμμα κινητι-
κότητας και πόνος μέχρι και 3 
έτη έπειτα από τη συντηρητική 
θεραπεία. 

Μακροχρόνια μειωμένη λει-
τουργικότητα του ώμου παρα-
τηρείται στο 7%-15% και επίμο-
να συμπτώματα στο 40%.

Σε περιπτώσεις κλειστής 
κινητοποίησης του ώμου στο 
χειρουργείο υπό αναισθησία, 
έχουν αναφερθεί κάταγμα 
βραχιονίου, ρήξη τένοντα του 
δικεφάλου και του υποπλατίου.
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Γράφει ο:

φάκελοs υγεία
Ζήσης Ακριτίδης
Γενικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

H ραγάδα είναι ένα μικρό σχί-
σιμο του δέρματος του πρω-
κτού. Είναι συχνή στα μικρά 

παιδιά, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε 
όλες τις ηλικίες. Εμφανίζεται με την 
ίδια περίπου συχνότητα σε άνδρες 
και γυναίκες, αν και σε διαφορετικά 
σημεία. Στους μεν άνδρες στην 6η 
ώρα, στις δε γυναίκες συνήθως στη 
12η. Η ραγάδα προκαλείται από:

  Σκληρά ή μεγάλου όγκου κόπρανα, 
τα οποία προκαλούν τραυματισμό 
της περιοχής.
  Χρόνια δυσκοιλιότητα ή έντονη 
προσπάθεια κατά την αφόδευση.
 Χρόνια διάρροια.
 Τοκετό.
  Φλεγμονή της ορθοπρωκτικής 
χώρας από φλεγμονώδεις κατα-
στάσεις του εντέρου (νόσος του 
Crohn κ.ά.).
Το κύριο και χαρακτηριστικό σύ-

μπτωμα της νόσου είναι: 
  Ο έντονος και διαξιφιστικός πόνος 
που εμφανίζεται μετά την κένωση 
και μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 
αρκετές ώρες.
  Ενίοτε υπάρχει και μικρή ποσότητα 
φρέσκου αίματος.

  Ερεθισμός στην περιοχή της ραγά-
δας ή και κνησμός.
  Συχνή είναι και μια μικρή ψηλαφη-
τή δερματική πτυχή στην περιοχή 
δίπλα από τη ραγάδα.
Είναι συχνό στη ραγάδα, ενώ έπει-

τα από κάποιο διάστημα ο πόνος να 
υποχωρεί αρχικά, στη συνέχεια να 
επιδεινώνεται ξανά λόγω αντιδρα-
στικής σύσπασης του σφιγκτήρα του 
πρωκτού. Πολλές φορές μάλιστα, 
ακόμα κι αν η αιτία της ραγάδας δεν 
ήταν η δυσκοιλιότητα, είναι συχνό 
να εγκαθίσταται δυσκοιλιότητα ως 
άμυνα για τον φόβο μιας επώδυνης 
κένωσης.

Η διάγνωση της ραγάδας είναι 
σχετικά εύκολη. Η σχισμή στο δέρ-
μα είναι συνήθως ορατή διά γυμνού 
οφθαλμού. Η δακτυλική εξέταση 
αποφεύγεται λόγω του έντονου πό-
νου και του αντιδραστικού σπασμού 
του σφιγκτήρα. Σε περίπτωση που 
υπάρχει υπόνοια κάποιας άλλης πα-
θολογίας είναι δυνατόν να διενερ-
γηθεί και ενδοσκόπηση (ορθοσιγμο-
ειδοσκόπηση, κολονοσκόπηση).

Η αντιμετώπιση είναι αρχικά συ-
ντηρητική.

  Συστήνεται αύξηση της πρόσλη-
ψης με την τροφή φυτικών ινών 
(περί τα 25-30 gr/ημερησίως).
 Άφθονα υγρά.
  Υπακτικά και προϊόντα τα οποία 
«μαλακώνουν» τα κόπρανα.
  Από 5 έως10 λεπτά λουτρό της πε-
ριοχής με χλιαρό προς ζεστό νερό 
3 φορές την ημέρα και ιδίως έπει-
τα από κένωση.
  Αποφυγή χρήσης χαρτιού. Να 
προτιμώνται μωρομάντιλα χωρίς 
άρωμα ή οινόπνευμα.
  Τοπική επάλειψη με αλοιφή νιτρο-
γλυκερίνης.
  Εγχύσεις με Botox (βοτουλινική 
τοξίνη τύπου Α) στον πρωκτικό 
σφιγκτήρα.
Αν έπειτα από 4 έως 6 εβδομάδες 

δεν επουλωθεί η ραγάδα, τότε απαι-
τείται χειρουργική παρέμβαση. Αυτή 
συνίσταται σε διατομή μέρους του 
έσω σφιγκτήρα (είτε με την ανοικτή 
είτε με την κλειστή μέθοδο) προς 
λύση του σπασμού του σφιγκτήρα 
και επούλωση της ραγάδας. Είναι 
μια επέμβαση εύκολα ανεκτή από 
τον ασθενή, με μικρή διάρκεια και 
εξιτήριο συνήθως την ίδια ημέρα.

Ραγάδα 
πρωκτού
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χόρδωμα 
του ιερού οστού

Μερική ιερεκτομή συνδυαζόμενη  
με προσωρινή κολοστομία για  
την αντιμετώπιση επεκτατικού όγκου
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Παρουσίαση περιστατικού
Πρόκειται για ασθενή άρρεν, 69 ετών, 
με ελεύθερο ιστορικό, ο οποίος πα-
ραπέμφθηκε για συνεκτίμηση σε ορ-
θοπαιδικό, αφού αρχικά εξετάστηκε 
από γαστρεντερολόγο, στον οποίο 
απευθύνθηκε ο ασθενής παραπονού-
μενος για εμμένουσες διαταραχές 
του κατώτερου πεπτικού συστήματος 
(επίμονη δυσκοιλιότητα). Η αξονική 
τομογραφία (CT) κοιλίας, στην οποία 
υπεβλήθη ο ασθενής με εντολή του 
γαστρεντερολόγου, ανέδειξε μάζα 
στην περιοχή του ιερού οστού, η οποία 
καταλάμβανε την ελάσσονα πύελο.

Η ορθοπαιδική κλινική εξέταση που 
ακολούθησε, καθώς και η μελέτη του 
ιστορικού και των πρώιμων απεικονι-
στικών εξετάσεων έθεσαν την υπο-
ψία όγκου του ιερού οστού, τύπου 
χορδώματος.

Ο περαιτέρω απεικονιστικός έλεγ-
χος, που περιλάμβανε απλές ακτινο-
γραφίες, μαγνητική τομογραφία (MRI), 
CT και σπινθηρογραφική σάρωση 
σκελετού (Bone Scan), ανέδειξε ευ-
μεγέθη επεκτατικό όγκο στην περιοχή 
του ιερού, εκτεινόμενο από το επίπεδο 
του Ι2 σπονδύλου και περιφερικά, κα-
ταλαμβάνοντας την ελάσσονα πύελο 
και αποφράσσοντας το στόμιό της. 
Η σταδιοποίηση δεν ανέδειξε άλλη 
παθολογική εστία. Στη διαφορική διά-
γνωση τέθηκαν το χόρδωμα και άλλα 

(σπανιότερα) σαρκώματα της περιο-
χής του ιερού οστού.

Αντιμετώπιση
Με βάση την πιθανή φύση και την 
τοπική επέκταση του όγκου, αποφα-
σίστηκε χειρουργική αντιμετώπιση 
με μερική ιερεκτομή περιφερικότερα 
τμήματος του Ι2 σπονδύλου.

Σε πρώτο χρόνο με τον ασθενή σε 
ύπτια θέση, έπειτα από αρχική κυστε-
οσκόπηση και τοποθέτηση προφυ-
λακτικών καθετήρων (pig tail) στους 
ουρητήρες, έγινε λαπαροτομία, πα-
ρουσία γενικού χειρουργού και αγ-
γειοχειρουργού, όπου πραγματοποι-
ήθηκε απολίνωση των έσω λαγονίων 
αγγείων (για μείωση της διεγχειρη-
τικής αιμορραγίας) και κολοστομία 
loop. Η κολοστομία πραγματοποιή-
θηκε για την εξασφάλιση της υγιεινής 
του χειρουργικού τραύματος κατά 
την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, 
καθώς δεν υπήρχε προεγχειρητική 
εξασφάλιση για την τελική διάσωση 
της ορθοκυστικής λειτουργικότητας.

Στη συνέχεια σε πρηνή θέση, υπό 
συνεχή ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο, 
έγινε μερική εγκάρσια ιερεκτομή πε-
ριφερικά τμήματος του Ι2 σπονδύλου. 
Η χειρουργική επέμβαση είχε στόχο 
την ολική εξαίρεση του όγκου χωρίς 
να βλαφθεί η λειτουργικότητα του 
ασθενούς, εφόσον αυτό ήταν εφικτό. 

Το χόρδωμα του ιερού οστού αποτελεί όγκο με βραδεία και ύπουλη εξέλιξη, ο οποίος 
συνήθως διαγιγνώσκεται σε προχωρημένο στάδιο. Η επιτυχής χειρουργική εκτομή 
(ιερεκτομή) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής. 

Το περιστατικό που παρουσιάζεται υπήρξε ένα παράδειγμα επιμελούς χειρουργικής 
ιερεκτομής, κρινόμενο απ’ την ομαλή και απρόσκοπτη μέχρι σήμερα μετεγχειρητική πορεία 
και ειδικά από την επιτυχή μετεγχειρητική λειτουργία της κύστης και του εντέρου, των 
οποίων τα αναμενόμενα ποσοστά επιτυχίας πριν από το συγκεκριμένο χειρουργείο, βάσει 
βιβλιογραφίας, ήταν μόλις 25% και 12,5%, αντίστοιχα. Ο ασθενής παραμένει υπό τακτική 
παρακολούθηση, διατηρώντας υψηλότατη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Γράφουν οι:

Κ. Σουλτάνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Ιατρικής Σχολής, Εθνικού 
και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών 
(ΕΚΠΑ), Επιστημονικός 
Συνεργάτης Βιοκλινικής 
Αθηνών

Α. Βλάχος
Γενικός Χειρουργός,   
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Α. Γουγουλάκης 
Αγγειοχειρουργός,  
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Λ. Σίτος
Αναισθησιολόγος,  
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών

Ν. Μπαφαλούκας
Χειρούργος Ουρολόγος, 
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών

Δ. Γαλάνης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
ΕπιστημονικόςΣυνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών
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Για τον σκοπό αυτό έπρεπε να διατη-
ρηθούν οι ιερές ρίζες από Ι2 και άνω. 
Επιτεύχθηκε τελικά διάσωση και των 
Ι1 (κινητική και αισθητική λειτουργία) 
και Ι2 (ορθοκυστική λειτουργία) νω-
τιαίων ριζών, οι οποίες κινδύνευαν 
λόγω γειτνίασης με την περιοχή της 
εκτομής, ενώ ο περιφερικός νωτιαίος 
σάκος και η περιεχόμενη ιππουρίδα 
απολινώθηκαν και θυσιάστηκαν, κα-
θώς συμπεριλήφθησαν στο χειρουρ-
γικό παρασκεύασμα που αφαιρέθηκε.

Μετεγχειρητικά δεν υπήρξαν ουσι-
αστικές επιπλοκές, ο ασθενής κινητο-
ποιήθηκε άμεσα, χωρίς εικόνα νευρο-
λογικής βλάβης των κάτω άκρων, και 
η κολοστομία λειτούργησε ομαλά.

Η ιστολογική εξέταση του παρα-
σκευάσματος επιβεβαίωσε ότι επρό-
κειτο για χόρδωμα του ιερού οστού, 
το οποίο εξαιρέθηκε ως ένα τμήμα 
(en bloc), χωρίς να υπάρξει ρήξη και 
διασπορά του όγκου. 

Το τραύμα επουλώθηκε επιτυχώς 
και χωρίς επιπλοκές. Ακολουθήθηκε 
τοπική ακτινοθεραπεία με σκοπό να 
μειωθεί η πιθανότητα τοπικής υπο-
τροπής. Ένα έτος μετεγχειρητικά ο 
ασθενής παρουσιάζει πλήρη κινητι-
κή λειτουργικότητα και αυτονομία, 
διαθέτει αυτόνομη ούρηση από τις 
πρώτες μετεγχειρητικές εβδομάδες 
και έχει ήδη προχωρήσει σε σύγκλει-
ση της κολοστομίας με ελεγχόμενη 
αφόδευση. Ο απεικονιστικός έλεγχος 
δεν αναδεικνύει μέχρι στιγμής υπο-
τροπή της βλάβης.

Συζήτηση
Το χόρδωμα γενικά ανήκει στην οι-
κογένεια των σαρκωμάτων και είναι 
ένας σπάνιος χαμηλής κακοήθειας 
όγκος, βραδέως αναπτυσσόμενος, 
αλλά τοπικά διεισδυτικός και επιθε-
τικός. Τα χορδώματα αναπτύσσονται 
από υπολείμματα της νωτιαίας χορ-
δής και συμβαίνουν κατά μήκος του 
σπονδυλικού άξονα από το απόκλι-
μα του κρανίου μέχρι το ιερό οστό, 
έμπροσθεν του νωτιαίου μυελού. Η 
συχνότερη εντόπιση είναι στην ιε-

ροκοκκυγική περιοχή (45%-50%) και 
ακολουθούν η βάση του κρανίου 
(35%-40%) και η σπονδυλική στήλη 
(15%-20%). Συνήθως προσβάλλονται 
οι ηλικίες 40-60 ετών, ενώ έχουν ανα-
φερθεί περιστατικά τόσο σε παιδιά 
όσο και σε άτομα άνω των 60 ετών. 
Αποτελούν το 20% των πρωτογενών 
όγκων της σπονδυλικής στήλης και 
μόλις το 3% των οστικών όγκων. 

Η αντιμετώπιση των χορδωμάτων 
έχει διερευνηθεί σε διάφορες μελέ-
τες και η μικρή ανταπόκριση στη χη-
μειο- και ακτινοθεραπεία καθιστούν 
τη χειρουργική αντιμετώπιση ως θε-
ραπεία εκλογής. 

Το δυσεπίλυτο πρόβλημα των 
εκτομών οφείλεται στη γειτνίαση του 
όγκου με ευγενείς νευρικούς ιστούς 
και στην τεχνική αδυναμία ριζικής 
αφαίρεσης του όγκου χωρίς αυτοί εν 
μέρει να θυσιαστούν. Είναι αναγκαία 
η σωστή στάθμιση της ενδεχόμενης 
αναπηρίας, ως πιθανή συνέπεια μιας 
άρτια ογκολογικά επέμβασης.

Το ποσοστό τοπικής υποτροπής κυ-
μαίνεται από 43% έως 85% και εξαρ-
τάται από τα χειρουργικά όρια της 
αρχικής επέμβασης. Συγκεκριμένα 
έχει αναφερθεί ότι εκτομές με ευρεία 
όρια έχουν χαμηλότερο ποσοστό το-
πικών υποτροπών απ’ ό,τι εκτομές 
με ανεπαρκή όρια. Απομακρυσμένες 
μεταστάσεις στους πνεύμονες, τα 
οστά, μαλακούς ιστούς, λεμφαδένες, 
ήπαρ και δέρμα έχουν αναφερθεί 
σε ποσοστό έως 43% των ασθενών. 
Είναι δυνατόν οι μεταστάσεις να εμ-
φανισθούν πολλά χρόνια αργότερα. 
Υπάρχει αναφορά περιστατικού με 
ιστολογικώς επιβεβαιωμένη πνευμο-
νική μετάσταση χορδώματος 15 χρό-
νια έπειτα από ιερεκτομή σε άνδρα 71 
ετών. Επίσης, έχει αναφερθεί σπάνια 
δερματική αιματογενής μετάσταση 
(κατόπιν ιερεκτομής λόγω χορδώμα-
τος) σε 68χρονη γυναίκα 10 χρόνια 
μετά, στην οποία, μάλιστα, δεν εντο-
πίστηκαν τοπικές υποτροπές.

Όσον αφορά την επιλογή της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης του χορ-

δώματος ιερού έχουν προταθεί δια-
φόρων τύπων εκτομές (ιερεκτομές), 
αναλόγως της εντόπισης, του μεγέ-
θους και της ιστολογικής εικόνας 
του εκάστοτε χορδώματος. Αδρός 
διαχωρισμός γίνεται σε ολική και με-
ρική ιερεκτομή, ενώ πιο λεπτομερώς 
περιγράφονται 4 τύποι ιερεκτομής, 
ανάλογα με τα επίπεδα που αφαιρού-
νται χειρουργικά. Ο τύπος Ι, που πε-
ριγράφεται ως χαμηλός ακρωτηρια-
σμός ιερού (low sacral amputation), 
αναφέρεται σε εκτομή από το επίπε-
δο Ι2-Ι3 και περιφερικότερα. Ο τύπος 
ΙΙ (υψηλός ακρωτηριασμός ιερού, 
high sacral amputation) γίνεται από 
το Ι1-Ι2 και περιφερικότερα. Ο τύπος 
ΙΙΙ αναφέρεται και ως ολική ιερεκτο-
μή (total sacrectomy), μιας και αφαι-
ρείται ολόκληρο το ιερό οστό, ενώ ο 
τύπος IV περιλαμβάνει και αφαίρεση 
του 5ου οσφυϊκού σπονδύλου (Ο5). 
Η αφαίρεση με ευρεία όρια μπορεί 
να έχει ως αποτέλεσμα οσφυοπυε-
λική αστάθεια και απώλεια νευρο-
λογικών λειτουργιών κατά τη διάρ-
κεια μερικής ή ολικής ιερεκτομής. Η 
μερική ιερεκτομή συνήθως γίνεται 
μηχανικώς καλά ανεκτή, χωρίς να 
απαιτείται περαιτέρω σταθεροποίη-
ση, αλλά σε ασθενείς που απαιτείται 
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ολική ιερεκτομή, λόγω εκτεταμένης 
επέκτασης του όγκου, η κατακόρυφη 
και στροφική αστάθεια επιβάλλουν 
τη σταθεροποίηση μεταξύ οσφύος 
και λεκάνης, ώστε να είναι εφικτές η 
κινητοποίηση και η βελτιωμένη λει-
τουργικότητα. Γενικώς, η εγκάρσια 
μερική ιερεκτομή κάτωθεν του Ι1 δεν 
φαίνεται να διαταράσσει τη μηχανι-
κή σταθερότητα και σπάνια απαιτεί 
σταθεροποίηση. Για τον λόγο αυτό, 
η επέμβασή μας πραγματοποιήθηκε 
χωρίς την ανάγκη οσφυοπυελικής 
σταθεροποίησης.

Σχετικά με τη χειρουργική προσπέ-
λαση, προτιμάται η οπίσθια προσπέ-
λαση λόγω ανατομικής θέσης του 
ιερού, ενώ πρέπει να λαμβάνεται σο-
βαρά υπ’ όψιν η πιθανή αιμορραγία 
κατά τη διάρκεια του χειρουργείου, για 
την οποία έχει περιγραφεί ως αποτε-
λεσματική μέθοδος η απολίνωση της 
έσω λαγονίου πριν από την ιερεκτομή.

Επίσης, οι μετεγχειρητικές επιπλο-
κές από το χειρουργικό τραύμα δεν 
είναι σπάνιες, περιλαμβάνοντας κυρί-
ως τοπικές νεκρώσεις ιστών, συλλο-
γές και λοιμώξεις. Η τραυματικότητα 
και η έκταση της επέμβασης, ο νεκρός 
χώρος που υπολείπεται, η γειτνίαση 
με το ορθό αλλά και η ισχαιμία των 

γλουτιαίων μυών, λόγω της απολίνω-
σης των έσω λαγονίων αγγείων, εί-
ναι μερικοί από τους επιβαρυντικούς 
παράγοντες για τις επιπλοκές του χει-
ρουργικού τραύματος.

Ο ρόλος της κολοστομίας -έστω και 
προσωρινής- είναι θετικός, ώστε να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί απρό-
σκοπτα η περιποίηση του ευμεγέθους 
συνήθως χειρουργικού τραύματος 
ανεξάρτητα από τις εντερικές κενώ-
σεις του ασθενούς, μειώνοντας με 
αυτό τον τρόπο την πιθανότητα με-
τεγχειρητικών λοιμώξεων.

Η μετεγχειρητική κλινική πορεία των 
ασθενών μπορεί να επηρεάσει διά-
φορες λειτουργίες σε ποικίλο βαθμό, 
ανάλογα με τις προσβληθείσες απ’ τον 
όγκο ρίζες και στον βαθμό που αυτές 
θυσιάζονται. Στις περιπτώσεις των πε-
ριφερικών ιερεκτομών (περιφερικότε-
ρα του Ι1), οι περιφερικές κινητικές ρί-
ζες (Ο5, Ι1) συνήθως διασώζονται και 
το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη 
μηχανική σταθερότητα της περιοχής 
διασφαλίζει άριστη κινητική λειτουρ-
γικότητα για τον ασθενή. 

Όσον αφορά τη βλάβη των υπόλοι-
πων ιερών ριζών και την ορθοκυστι-
κή λειτουργία, αυτή εξαρτάται από 
το εύρος της εκτομής. Η επιτυχής 

διάσωση της ρίζας Ι2 ετερόπλευρα 
διασφαλίζει κανονική λειτουργία της 
κύστεως σε 25% των ασθενών, ενώ η 
αμφίπλευη διάσωση της Ι2 ανεβάζει 
το ποσοστό σε 39,9%. Όσον αφορά 
το έντερο, φυσιολογική λειτουργία 
παρουσιάζει μόλις το 12,5% όταν 
διασώζεται η Ι2 ετερόπλευρα και το 
50% των ασθενών όταν διασώζεται 
η Ι2 αμφίπλευρα. Όταν σώζεται έστω 
μία ή και οι δύο ρίζες Ι3, το ποσοστό 
ανεβαίνει στο 70% και 94%, αντίστοι-
χα. Τέλος, εάν διασωθεί έστω και μία 
ρίζα Ι4, τότε όλοι οι ασθενείς (100%) 
παρουσιάζουν κανονική λειτουργία 
τόσο της κύστης όσο και του εντέρου. 

Η αναπόφευκτη θυσία της περιφε-
ρικής ιππουρίδας και των περιφερι-
κών νωτιαίων ριζών καταλείπουν 
ήπιες συνήθως αισθητικές νευρολο-
γικές διαταραχές στον ασθενή.

Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη δι-
απιστώθηκαν διαφορές στη διανοη-
τική, τη σωματική και τη σεξουαλική 
λειτουργία ατόμων ανάλογα με τη 
ρίζα που θυσιάστηκε, ενώ βρέθηκε 
ότι η διενέργεια ή μη κολοστομίας δεν 
επηρέαζε τις παραπάνω μετρήσεις.

Συμπεράσματα
Το χόρδωμα του ιερού οστού αποτελεί 
όγκο με βραδεία και ύπουλη εξέλιξη, 
ο οποίος συνήθως διαγιγνώσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο. Η επιτυχής 
χειρουργική εκτομή (ιερεκτομή) απο-
τελεί τη θεραπεία εκλογής. Η φύση 
της επέμβασης είναι τραυματική και 
ακρωτηριαστική με πιθανές επιπλοκές 
από το χειρουργικό τραύμα και τη νευ-
ρολογική λειτουργία του ασθενούς. Η 
τοπική επέκταση και διηθητικότητα 
του όγκου αποτελούν τεχνικές προ-
κλήσεις στην εκτομή του και απαιτούν 
σωστό σχεδιασμό και άρτια τεχνική 
εκτέλεση της επέμβασης. 

Στη χειρουργική ομάδα απαιτείται 
τεχνικά έμπειρος στη χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης ορθοπαιδικός 
χειρουργός καθώς και γιατροί άλλων 
ειδικοτήτων, όπως γενικός χειρουρ-
γός, αγγειοχειρουργός, ουρολόγος. 



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

σπονδυλικής στήλης

φάκελοs υγεία

76 Bionews  Δεκέμβριος - Φεβρουάριος 2018          

Ευάγγελος Μ. Ρόκας MD 
Νευροχειρουργός, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά

H χειρουργική της σπονδυλι-
κής στήλης έχει εξελιχθεί σε 
σημαντικό βαθμό τα τελευ-

ταία χρόνια με τη χρήση εξελιγμέ-
νων μικροσκοπίων και εξειδικευ-
μένων εργαλείων που επιτρέπουν 
την πραγματοποίηση χειρουργικών 
επεμβάσεων με τομές μεγέθους 
«κλειδαρότρυπας»! 

Πράγματι, το χειρουργείο για την 

αφαίρεση του μεσοσπονδύλιου δί-
σκου, που είναι υπεύθυνος για οσφυ-
οϊσχιαλγία ή ακόμα και πάρεση/αδυ-
ναμία των κάτω άκρων, η γνωστή σε 
όλους μας «οσφυϊκή δισκεκτομή», 
μπορεί πια να επιτευχθεί από ένα 
«κανάλι» εργασίας διαμέτρου από 
16 έως 20 χιλιοστών (Εικόνα 1α).

Οι νευροχειρουργοί ανέκαθεν 
χρησιμοποιούσαν το χειρουργικό 

μικροσκόπιο για τη πραγματοποίη-
ση πολύ λεπτών επεμβάσεων στον 
εγκέφαλο και τη σπονδυλική στήλη. 
Ωστόσο, προκειμένου να φτάσει κά-
ποιος στον μεσοσπονδύλιο δίσκο 
είναι απαραίτητο να περάσει από 
πολλά επίπεδα/στρώματα ιστών 
με σημαντικές δομές, όπως το υπο-
δόριο, η εν τω βάθει περιτονία, οι 
μύες και ο ωχρός σύνδεσμος (yellow 
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ligament). Κάθε επίπεδο βρίσκεται 
σε προοδευτικά αυξανόμενο βά-
θος, δημιουργώντας μια εγγενή δυ-
σκολία στα κλασικά εργαλεία, που, 
εκτός από πιο ογκώδη, απαιτούσαν 
και μια κωνικού σχήματος χειρουρ-
γική τομή, προκειμένου το φως του 
μικροσκοπίου να φτάσει στον με-
σοσπονδύλιο δίσκο. Άυτό είχε σαν 
αποτέλεσμα η τομή του δέρματος 
να είναι διπλάσια ή και μεγαλύτερη 
από τον πραγματικά απαιτούμενο 
«χώρο» για την πραγματοποίηση 
του χειρουργείου.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο το αισθη-
τικό κομμάτι που απασχολεί ασθενή 
και χειρουργό, αλλά και το λειτουρ-
γικό (functional). Πλέον η χειρουρ-
γική της σπονδυλικής στήλης έχει 
προχωρήσει τόσο ώστε να εστιάζει 
περισσότερο στο τελικό λειτουργι-
κό αποτέλεσμα και όχι μόνο στο ίδιο 
το χειρουργείο. Δεν έχει νόημα, για 
παράδειγμα, να πραγματοποιηθεί 
ένα σοβαρό χειρουργείο στένωσης 
της σπονδυλικής στήλης εάν αυτό 
μακροπρόθεσμα δεν εξασφαλίζει 
την ευστάθεια και την όσο το δυνα-
τόν πιο φυσιολογική λειτουργία της 
σπονδυλικής στήλης. Άυτός είναι 
και ο λόγος που οι κλασικές, ανοι-
κτές, τεχνικές της πεταλεκτομής, της 
τρηματεκτομής και της δισκεκτομής 
φθίνουν και οι ενδείξεις τους περιο-
ρίζονται συνεχώς.

Στη χειρουργική πράξη τη λύση 

όσον αφορά την άριστη λειτουργι-
κότητα αλλά και την άριστη αποτελε-
σματικότητα έφεραν οι διαδερμικοί 
διαστολείς, με αποκορύφωμα τους 
κυλινδρικούς διαστολείς (tubular 
retractors). Με την εφαρμογή τους 
δημιουργείται ένα κυλινδρικό «κανάλι 
εργασίας» διαμέσου των ιστών, χωρίς 
αυτοί να κόβονται, ελαχιστοποιώντας 
τον τραυματισμό τους και μεγιστοποι-
ώντας τη λειτουργική μετεγχειρητική 
αποκατάστασή τους. Εξάλλου, είναι 
χαρακτηριστικό ότι η έκταση/χώρος 
που απαιτείται για την πραγματοποί-
ηση του χειρουργείου είναι, τόσο στην 
κλασική όσο και στην ελάχιστα επεμ-
βατική τεχνική, ο ίδιος, το μόνο που 
αλλάζει είναι ο τρόπος με τον οποίο 
«φτάνει» στον στόχο του ο χειρουρ-
γός (Εικόνες 1β, 1γ). Για τον λόγο αυτό 
έχει δημιουργηθεί και ο όρος Minimal 
Access Surgical Technique (MAST) 
(Χειρουργικές Τεχνικές Ελάχιστης 
Προσπέλασης) (Εικόνα 2).

Με αυτό τον τρόπο μπορούν να 
πραγματοποιηθούν σχεδόν όλα τα 
βασικά χειρουργεία της σπονδυλι-
κής στήλης, όπως δισκεκτομή, τρη-
ματεκτομή και πεταλεκτομή. Όσο κι 
αν φαίνεται περίεργο, με την ετε-
ρόπλευρη τοποθέτηση ενός δια-
δερμικού διαστολέα είναι δυνατές 
η αμφοτερόπλευρη αποσυμπίεση 
των νευρικών στοιχείων και η αφαί-
ρεση των εκφυλισμένων ιστών που 
προκαλούν πίεση. Γίνεται, δηλαδή, 
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μια «εκ των έσω» πεταλεκτομή, η 
οποία όμως δεν επηρεάζει δομικά 
στοιχεία της σπονδυλικής στήλης, 
όπως οι σύνδεσμοι και οι μύες. Ή 
τομή είναι μικρότερη, άρα ο μετεγ-
χειρητικός πόνος είναι λιγότερος. 
Δεν απαιτούνται μεγάλες ποσότητες 
αναλγητικών φαρμάκων και επομέ-
νως δεν επιβαρύνεται ο οργανισμός 
του ασθενούς. Ο τραυματισμός των 
ιστών είναι πολύ μικρός, με αποτέλε-
σμα ο ασθενής να κινητοποιείται και 
να αναρρώνει ταχύτερα, κάτι που στη 
χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 
είναι θεμελιώδους σημασίας.

Το αισθητικό κομμάτι της μικρότε-
ρης τομής για την ελάχιστα επεμβα-
τική χειρουργική είναι ένα... παρά-
πλευρο όφελος και όχι αυτοσκοπός.

Χρησιμοποιώντας παραπλήσια 
τεχνική, δηλαδή με τη διύνηση των 
ιστών και όχι με το κόψιμο ή το κά-
ψιμό τους, είναι δυνατή και η πραγ-
ματοποίηση της σταθεροποίησης 
της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή 
της σπονδυλοδεσίας. Ή τεχνική αυτή 
ονομάζεται διαδερμική σπονδυλοδε-
σία. Άνέκαθεν ο όρος «σπονδυλοδε-
σία» προκαλούσε ρίγη δέους στους 
επαγγελματίες υγείας και σκιρτήμα-
τα φόβου στους ασθενείς. Ο λόγος 
είναι ότι για την πραγματοποίηση 

ήταν απαραίτητη μια μεγάλη σε μή-
κος τομή, που συνοδεύεται απαραί-
τητα από εκτεταμένη αποκόλληση 
των παρασπονδυλικών μυών. Με τον 
τρόπο αυτό, παρά τη σταθεροποί-
ηση της σπονδυλικής στήλης με βί-
δες και ράβδους, το μυϊκό σύστημα 
αποδυναμώνεται, με αποτέλεσμα να 
εμφανίζονται πόνοι άτυπης αιτιολο-
γίας, όπως, π.χ., ο χρόνιος νευροπα-
θητικός πόνος. Παράλληλα, χάνεται 
και σημαντική ποσότητα αίματος, 
γεγονός που καθιστά το χειρουργείο 
απαγορευτικό για εξασθενημένους 
ή ηλικιωμένους ασθενείς (Εικόνα 3). 

Με τη διαδερμική σπονδυλοδεσία, 
οι βίδες τοποθετούνται υπό συνεχή 
ακτινοσκοπικό έλεγχο, διαμέσου 
«καναλιών εργασίας» περίπου 2 εκ., 
διαδερμικά, χωρίς να αποκολλώνται 
οι μύες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγ-
χάνεται ελάχιστος τραυματισμός 
και απονεύρωση των παρασπον-
δυλικών μυών, ελάχιστη απώλεια 
αίματος και καλύτερο λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Το μυϊκό σύστημα εί-
ναι ακέραιο και βοηθά στην ταχύτε-
ρη και ευκολότερη ανάρρωση τους 
ασθενούς. Ο ασθενής μπορεί να 
κινητοποιηθεί άμεσα και να εξέλθει 
από την κλινική την 1η ή συνηθέστε-
ρα τη 2η μετεγχειρητική ημέρα.

Εικόνα 2

Διαδερμική δισκετομή

«Ανοικτή» πεταλεκτομή

Εικόνα 3 
Προεγχειρητική CT, με διακεκομμένες γραμμές  
φαίνεται η περιοχή του οστού που αφαιρέθηκε

Προεγχειρητική CT, οι γραμμές δείχνουν την πορεία του 
καναλιού εργασίας για την αποσυμπίεση των νευρικών 
στοιχείων
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Κολλώδης ωτίτιδα
Τι είναι η κολλώδης ωτίτιδα;
Κολλώδης ωτίτιδα ονομάζεται η 
συσσώρευση υγρού στην τυμπανική 
κοιλότητα, την περιοχή, δηλαδή, που 
βρίσκεται πίσω από το τύμπανο. Η 
συσσώρευση του υγρού επηρεάζει 
την κίνηση της τυμπανικής μεμβρά-
νης και των ακουστικών οσταρίων, 
τα οποία περιβάλλονται από παχύρ-
ρευστη βλέννα.

Τι προκαλεί την κολλώδη ωτίτιδα;
Κύρια αιτία της πρόκλησης κολλώ-
δους ωτίτιδας αποτελεί η δυσλει-
τουργία της ευσταχιανής σάλπιγγας. 
Η ευσταχιανή σάλπιγγα είναι ένας 
σωλήνας που συνδέει την τυμπανι-
κή κοιλότητα με τη μύτη, επιτρέπο-
ντας τη διέλευση του αέρα εντός της 
κοιλότητας. Βοηθάει επίσης και στην 
εξισορρόπηση της πίεσης. Υπάρχουν 
ενδείξεις ότι επαναλαμβανόμενες 

φλεγμονές στην περιοχή αυτή συ-
ντελούν στην ανάπτυξη κολλώδους 
ωτίτιδας.

Ποιος πάσχει συνήθως
από κολλώδη ωτίτιδα;
Η πάθηση αυτή προσβάλλει σε με-
γάλη πλειονότητα τα παιδιά, αλλά 
μπορεί να αφορά και σε μεγαλύτερες 
ηλικίες. Δεν είναι κληρονομική, αλλά 
υπάρχουν μερικές κατηγορίες ασθε-
νών με αυξημένο ποσοστό κολλώ-
δους ωτίτιδας, όπως σε περιπτώσεις 
κυστικής ίνωσης ή σύνδρομο Down.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις 
της κολλώδους ωτίτιδας;
Τα μικρά παιδιά με κολλώδη ωτί-
τιδα μπορεί συχνά να αντιμετωπί-
σουν προβλήματα επικοινωνίας, με 
επιπρόσθετη επιβάρυνση στην εκ-
μάθηση της γλώσσας. Η κολλώδης 

ωτίτιδα προκαλεί πάντοτε βαρηκοΐα, 
ενώ σπάνια σχετίζεται με πόνο ή 
αίσθημα βάρους- πληρότητας του 
αυτιού.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η διάγνωση γίνεται με ωτομικρο-
σκόπηση, εξέταση, δηλαδή, των αυ-
τιών με μικροσκόπιο. Στη διάγνωση, 
επίσης, συμβάλλει η τυμπανομετρία. 
Με την εξέταση αυτή, εκτιμάται η 
κινητικότητα της τυμπανικής μεμ-
βράνης και ανιχνεύεται η παρουσία 
υγρού εντός της τυμπανικής κοιλό-
τητας. Τέλος, με την ακοομέτρηση 
μπορεί να καθοριστεί ο βαθμός της 
προκαλούμενης βαρηκοΐας.

 
Θεραπεία
Σε ήπιες περιπτώσεις με μικρού 
βαθμού βαρηκοΐας, δεν απαιτείται 
χειρουργική παρέμβαση. Αντίθετα, ο 

Αηδόνης Αθ. Ιωάννης,  
MD, Ph.D
Χειρουργός - 
Ωτορινολαρυγγολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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ασθενής πρέπει να παρακολουθεί-
ται σε τακτά χρονικά διαστήματα, 
έως ότου η πάθηση αυτοιαθεί. Στις 
περιπτώσεις, όμως, που η ποσότητα 
του υγρού είναι μεγάλη με συνυπάρ-
χουσα βαρηκοΐα μεγάλου βαθμού, 
η θεραπεία είναι είτε φαρμακευτική 
είτε χειρουργική.

Φαρμακευτική θεραπεία
Μπορεί να χορηγηθούν αντιισταμι-
νικά, αντιβιοτικά ή κορτιζονούχα 
σκευάσματα (ρινικά σπρέι ή σιρό-
πι) ή συνδυασμός αυτών, ανάλογα 
με τη βαρύτητα της κατάστασης 
και τις προτιμήσεις του θεράποντα 
γιατρού. Επίσης, ορισμένες φορές 
συστήνεται και η χρήση της συσκευ-
ής Otovent, με την οποία ο ασθενής 
ωθεί ουσιαστικά αέρα μέσω της ευ-
σταχιανής σάλπιγγας στην  τυμπανι-
κή κοιλότητα.

Χειρουργική θεραπεία
Σε περιπτώσεις αποτυχίας της φαρ-
μακευτικής αγωγής ή σε σοβαρές 
περιπτώσεις (εκφύλιση, ατελεκτασία 
τυμπανικής μεμβράνης), συνιστάται 
η χειρουργική παρέμβαση. Γίνεται 
τυμπανοτομή, αναρρόφηση του 
κολλώδους υγρού και τοποθέτηση 
σωληνίσκων αερισμού (grommets). 
Η επέμβαση γίνεται υπό τοπική αναι-
σθησία στους ενήλικες, ενώ στα παι-
διά υπό γενική αναισθησία. Μπορεί, 
επίσης, να συνδυαστεί και με αφαί-
ρεση των αδενοειδών εκβλαστήσε-
ων - αδενοειδεκτομή (κρεατάκια). 
Οι σωληνίσκοι αερισμού παραμέ-
νουν για χρονικό διάστημα από 6 
έως 12 μήνες. Σπάνια, μετά την απο-
βολή τους μπορεί να αναπτυχθεί 
ξανά κολλώδης ωτίτιδα, οπότε και 
πρέπει να ξαναγίνει εκ νέου τοποθέ-
τηση σωληνίσκων.

Μετεγχειρητικές οδηγίες
  Είναι πολύ σημαντική η αποφυγή 
διαβροχής του αυτιού. Στο μπά-
νιο συνιστάται η χρήση ωτοασπί-
δων ή ενός τεμαχίου βαμβακιού 
εμποτισμένο σε ελαιόλαδο ή 
βαζελίνη, το οποίο τοποθετείται 
στον ακουστικό πόρο. Στη θάλασ-
σα μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ειδικές ωτοασπίδες (earbandit). 
  Η αεροπορική πτήση δεν αποτε-
λεί πρόβλημα. Αντίθετα, ο σωλη-
νίσκος αερισμού επιτρέπει την 
καλύτερη εξίσωση των ατμο-
σφαιρικών πιέσεων. 
  Καλό είναι να γίνεται επανεξέτα-
ση του ασθενούς κάθε 3 περίπου 
μήνες έως ότου αποβληθούν οι 
σωληνίσκοι. 
  Επίσης, συνιστάται η τοποθέτηση 
αντιβιοτικών σταγόνων μία φορά 
την εβδομάδα.

φάκελοs υγεία
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Οι αιμορροΐδες είναι φυσι-
ολογικοί ανατομικοί σχη-
ματισμοί που βρίσκονται 

στο τελευταίο τμήμα του παχέος 
εντέρου, δηλαδή στο εσωτερικό 
μέρος του πρωκτού. Μοιάζουν με 
μικρά μαλακά «μαξιλαράκια», τα 
οποία είναι γεμάτα με αίμα και 
συνδετικό ιστό και εμφανίζονται 
σε όλους τους ανθρώπους από τη 
βρεφική κιόλας ηλικία. Ο βασικός 
ρόλος των αιμορροΐδων είναι να 
εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα 
στον πρωκτό. Κατά κάποιο τρόπο, 
δηλαδή, ενισχύουν τον μηχανισμό 
του πρωκτικού σφιγκτήρα, επι-
τυγχάνοντας την πλήρη σύγκλιση 
του πρωκτού όταν αυτός βρίσκε-
ται σε φάση ηρεμίας. Σημαντικός 
όμως είναι και ο ρόλος τους στον 
μηχανισμό της αφόδευσης, αφού 
δρουν σαν μαξιλαράκια ασφαλεί-
ας κατά τη φάση της διαστολής 
του σφιγκτήρα και της εξόδου των 
κοπράνων. 

Πώς προκαλείται  
η αιμορροϊδοπάθεια; 
Ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο 
διογκώνονται οι αιμορροΐδες, και 
έτσι κάποιοι άνθρωποι αποκτούν 
αιμορροϊδοπάθεια, δεν είναι γνω-
στός. Έχουν διατυπωθεί διάφορες 
θεωρίες σχετικά, καμία όμως δεν 
έχει επικρατήσει έναντι των άλλων. 
Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότη-
τα είναι πως έχουν αναγνωρισθεί 
συγκεκριμένοι προδιαθεσικοί πα-
ράγοντες για τη δημιουργία αι-
μορροϊδοπάθειας, όπως η χρόνια 
δυσκοιλιότητα, η κληρονομικότη-
τα, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία, 
η καθιστική ζωή, η διατροφή που 
είναι χαμηλή σε υπόλειμμα και άλ-
λοι σπανιότεροι. Οι άνθρωποι που 
έχουν αυτούς τους παράγοντες 
έχουν και αυξημένες πιθανότητες 
να αποκτήσουν αιμορροϊδοπάθεια. 

Τι συμπτώματα έχουν οι ασθενείς 
 με αιμορροϊδοπάθεια;
Η πλειονότητα των ασθενών εμφανί-
ζει απώλεια αίματος με τις κενώσεις. 
Η αιμορραγία παρατηρείται, κατά 
κανόνα, προς το τέλος της κένωσης 
και το αίμα είναι ζωηρό κόκκινο, σε 
μορφή σταγόνων στη λεκάνη ή κη-
λίδων στο χαρτί και στο εσώρουχο. 
Στην περίπτωση πάλι που το μέγεθος 
των αιμορροΐδων αυξηθεί πολύ, αυ-
τές προβάλλουν προς τα έξω έπειτα 
από κάθε κένωση και οι ασθενείς πα-
ραπονούνται ότι χρειάζεται να περά-
σει λίγη ώρα για να ξαναμπούν μόνες 
τους ή για να τις «βάλουν» οι ίδιοι στη 
θέση τους με κάποιους χειρισμούς. Σε 
πιο προχωρημένα στάδια οι αιμορ-
ροΐδες μπορεί να εξέχουν μονίμως. 

Αυτό προκαλεί πρόπτωση του βλεν-
νογόνου του εντέρου, με αποτέλεσμα 
να διαταράσσεται η στεγανότητα 
του σφιγκτήρα. Έτσι αρκετοί ασθε-
νείς διαμαρτύρονται και για μικρή 
απώλεια βλέννας ή ακαθαρσίας στο 
εσώρουχό τους. Πολύ σπανιότερα οι 
αιμορροΐδες εκδηλώνονται με πόνο 
στην περιοχή του πρωκτού, που σχε-
δόν πάντα είναι αποτέλεσμα κάποιας 
επιπλοκής τους. 

Πότε πρέπει να χειρουργούνται  
οι ασθενείς με αιμορροϊδοπάθεια;
Η χειρουργική θεραπεία για τις αι-
μορροΐδες έχει ένδειξη: 

 Στους ασθενείς με χρόνια συ-
μπτώματα (συνήθως αιμορροϊ-
δοπάθεια 3ου ή 4ου βαθμού).

 Σε αυτούς που έχουν συχνές αι-
μορραγίες ή χαμηλό αιματοκρίτη. 

 Όταν αποτυγχάνει η συντηρητική 
θεραπεία.

 Τέλος, στους ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν επιπλοκές της νόσου 
(θρόμβωση, πρόπτωση κ.λπ.). 
Όπως είναι φυσικό, η απόφαση 

για το χειρουργείο εξατομικεύεται 
για κάθε ασθενή, αφού, εκτός από 
τα συμπτώματα, πρέπει να λαμβά-
νονται υπόψη και άλλοι παράγο-
ντες, όπως το φύλο, η ηλικία, τυχόν 
προηγούμενα χειρουργεία στην 
περιοχή, η συνολική διατάραξη της 
ποιότητας ζωής του ασθενούς κ.λπ.

Ποια ήταν η θεραπεία της αιμορ-
ροϊδοπάθειας τα προηγούμενα 
χρόνια;
Η πιο διαδεδομένη θεραπεία της 
νόσου για πολλές δεκαετίες υπήρξε 
η κλασική «ανοικτή» αιμορροϊδε-
κτομή κατά Milligan Morgan, δηλα-
δή η πλήρης χειρουργική αφαίρεση 
όλων των αιμορροϊδικών όζων. Τα 
τραύματα που προκαλούντο στο 
δέρμα του πρωκτού παρέμεναν 
ανοικτά ώστε να επουλωθούν μόνα 

Οι αιμορροΐδες 
είναι φυσιολογικοί 

ανατομικοί σχηματισμοί 
που βρίσκονται στο 
τελευταίο τμήμα του 

παχέος εντέρου, δηλαδή 
στο εσωτερικό μέρος 

του πρωκτού. Μοιάζουν 
με μικρά μαλακά 

«μαξιλαράκια», τα οποία 
είναι γεμάτα με αίμα 

και συνδετικό ιστό και 
εμφανίζονται σε όλους 
τους ανθρώπους από τη 
βρεφική κιόλας ηλικία

Τι είναι  
οι αιμορροΐδες  
και ποιος είναι  
ο ρόλος τους;
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τους έπειτα από ένα διάστημα 40-45 
ημερών (επούλωση «κατά δεύτερο 
σκοπό»). Η τεχνική αυτή είναι απο-
τελεσματική αλλά ταυτόχρονα είναι 
τραυματική, αρκετά επώδυνη, αιμα-
τηρή, απαιτεί καθημερινές αλλαγές 
τραύματος και περιορίζει σημαντικά 
τους ασθενείς από τις ατομικές και 
τις επαγγελματικές τους δραστηριό-
τητες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν ως 
αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασθε-
νείς να αναζητούν πιο εξελιγμένες 
και λιγότερο τραυματικές και επώ-
δυνες θεραπείες.

Τι είναι οι τεχνικές HeLP και LHP;
Οι τεχνικές HeLP και LHP είναι δύο 
νέες, ελάχιστα επεμβατικές χει-
ρουργικές τεχνικές που άρχισαν να 
εφαρμόζονται στη θεραπεία της αι-
μορροϊδοπάθειας τα τελευταία 6-7 
χρόνια. Η βιοϊατρική τεχνολογία που 
τις υποστηρίζει βασίζεται στα laser. 
Ανάλογα με το στάδιο (βαρύτητα) 
της νόσου εφαρμόζεται και η κα-
τάλληλη τεχνική ανάμεσα στις δύο. 
Στα αρχικά στάδια χρησιμοποιείται 
η τεχνική HeLP (Hemorroidal Laser 
Procedure), ενώ σε αιμορροϊδο-
πάθειες τελικού σταδίου η τεχνική 
LHP (Laser HemorroidoPlasty). Αυτό 
προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα, 
γιατί καθεμία είναι σχεδιασμένη να 
προσαρμόζεται στις διαφορετικές 
ανατομικές και λειτουργικές αλλαγές 
που προκαλούνται στον πρωκτό των 
ασθενών αναλόγως με το στάδιο της 
νόσου. Και οι δύο τεχνικές στηρίζο-
νται σε εντελώς διαφορετική λογική 
σε σχέση με την «ανοικτή» μέθοδο. 
Δεν έχουν ως στόχο τη χειρουργική 
αφαίρεση, αλλά τη συρρίκνωση και 
την προοδευτική ουλοποίηση των 
διογκωμένων αιμορροΐδων, καθώς 
και τη θρόμβωση όλων των αρτη-
ριών που τις τροφοδοτούν με αίμα. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

ενέργειας laser υπό την καθοδήγηση 
υπερήχων. Για τη σωστή εφαρμογή 
τους απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, 
που περιλαμβάνει μια πολύ λεπτή και 
εύκαμπτη ίνα, που από το άκρο της 
εκπέμπει περιμετρικά ενέργεια laser, 
καθώς και ένα ειδικά σχεδιασμέ-
νο πρωκτοσκόπιο, πάνω στο οποίο 
εφαρμόζεται μια πηγή υπερήχων. Η 
διάρκεια του χειρουργείου δεν υπερ-
βαίνει τα 30 λεπτά και γίνεται υπό γε-
νική αναισθησία. 

Ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα των τεχνικών HeLP και LHP;
Τα πλεονεκτήματα των μεθόδων 
HeLP και LHP είναι αναρίθμητα. Το 
βασικότερο είναι ότι και οι δύο είναι 
εξίσου αποτελεσματικές με τις «κλα-

σικές» χειρουργικές τεχνικές, αλλά 
ταυτόχρονα είναι ανώδυνες, αναί-
μακτες και ατραυματικές. Ακριβώς 
επειδή δεν προκαλούν εξωτερικά ή 
εσωτερικά τραύματα στον πρωκτό, 
οι ασθενείς δεν πονούν καθόλου 
ούτε κατά τη διάρκεια του χειρουρ-
γείου αλλά ούτε και έπειτα από αυτό. 
Επίσης, δεν τοποθετούνται ράμματα, 
δεν χρειάζονται αλλαγές τραύματος 
και δεν σχηματίζονται ουλές μετεγ-
χειρητικά. Οι ασθενείς κινητοποιού-
νται και γευματίζουν άμεσα έπειτα 
από το χειρουργείο, επιστρέφουν 
στο σπίτι τους την ίδια ημέρα και 
είναι σε θέση να επανέλθουν πολύ 
γρήγορα (σε 1-2 ημέρες) σε πλήρη 
ατομική και επαγγελματική δραστη-
ριότητα. Από την πρώτη κιόλας ημέ-
ρα μετά την επέμβαση μπορούν να 
κάνουν μπάνιο ελεύθερα, ενεργού-
νται φυσιολογικά και χωρίς πόνο και 
δεν έχουν περιορισμούς στο φαγη-
τό. Σε δύο εβδομάδες επιτρέπεται 
να αρχίσουν ένα ελαφρύ πρόγραμ-
μα γυμναστικής και προοδευτικά γυ-
μνάζονται κανονικά. Τέλος, έπειτα 
από δύο 24ωρα μπορούν άνετα να 
οδηγήσουν αυτοκίνητο. Οι τεχνικές 
HeLP και LHP είναι απολύτως ασφα-
λείς για τους ασθενείς και η αποτελε-
σματικότητά τους στη θεραπεία της 
αιμορροϊδοπάθειας είναι εξαιρετική, 
όπως αποδεικνύεται από μεγάλες 
δημοσιευμένες επιστημονικές κλινι-
κές μελέτες. 

Οι τεχνικές HeLP και LHP με τη 
χρήση τεχνολογίας laser σχεδιά-
στηκαν για να βάλουν τέλος στα δύ-
σκολα μετεγχειρητικά προβλήματα 
που προκαλούσαν οι παλαιότερες 
«ανοικτές» μέθοδοι, προσφέροντας 
μια μοντέρνα, ανώδυνη, ασφαλή 
και πολύ αποτελεσματική εναλλα-
κτική λύση στη θεραπεία της αιμορ-
ροϊδοπάθειας. Δικαίως αποτελούν 
σήμερα για τους ασθενείς την πρώ-
τη θεραπευτική τους επιλογή.  

Τα πλεονεκτήματα  
των μεθόδων HeLP και 
LHP είναι αναρίθμητα.  

Είναι εξίσου 
αποτελεσματικές  
με τις «κλασικές» 

χειρουργικές τεχνικές, 
αλλά ταυτόχρονα  
είναι ανώδυνες, 
αναίμακτες και 
ατραυματικές.  

Οι ασθενείς δεν 
πονούν καθόλου  

ούτε κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου  

αλλά ούτε και έπειτα 
από αυτό
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Πρόληψη  
του καρκίνου 
του μαστού

Γράφει o:

Ιωάννης Ζουριδάκης, MD
Γενικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Πειραιά
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Οκαρκίνος του µαστού αποτε-
λεί τη συχνότερη κακοήθεια 
στις γυναίκες, µε 4.500 νέες 

περιπτώσεις ετησίως στην Ελλάδα. 
Η διαπίστωση όµως ότι οι θάνατοι 
από καρκίνο του µαστού µειώνονται 
σταθερά κάθε χρόνο είναι αρκετά 
ενθαρρυντική.

Αυτό οφείλεται στην ευαισθητο-
ποίηση και την προτροπή των γυναι-
κών από τους ειδικούς για πρόληψη 
µε την τακτική παρακολούθησή τους 
αλλά και µε την εφαρµογή νέων µε-
θόδων διάγνωσης, όπως η ψηφια-
κή µαστογραφία µε τοµοσύνθεση, η 
µαγνητική µαστογραφία, η ελαστο-
γραφία κ.λπ., που επιτρέπουν έγκαι-
ρη διάγνωση και εποµένως άµεση 
θεραπεία. 

Η γνώση των παραγόντων κινδύ-
νου και η παράλληλη αύξηση των 
προστατευτικών παραγόντων µειώ-
νουν σηµαντικά την εµφάνιση του 
καρκίνου του µαστού.

Παράγοντες κινδύνου 
 Φύλο: Πιο συχνός στις γυναίκες 

λόγω της κυκλικής επίδρασης των 
ορµονών τους. 

 Ηλικία: Μέχρι 40 ετών µία στις 217 
γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο του 
µαστού. Από 40 έως 60 µία στις 24, 
από 60 έως 80 µία στις 10. Μία στις 
8 γυναίκες θα αναπτύξει καρκίνο 
του µαστού στη διάρκεια όλης της 
ζωής της. 

 Ορμόνες - τοκετοί - θηλασμός: Η 
µακροχρόνια έκθεση στις ωοθηκικές 
ορµόνες συµβαίνει όταν η περίοδος 
ξεκινήσει πολύ νωρίς (10-12) ή τε-
λειώσει αργά (50-55), όταν η γυναί-
κα δεν µείνει έγκυος, όταν γεννήσει 
αρκετά µεγάλη (>35) και όταν λαµ-
βάνει ορµόνες µετά την εµµηνόπαυ-
ση (πάνω από 2 χρόνια). 

 Οικογενειακό ιστορικό: Η ύπαρ-
ξη µιας συγγενούς µε καρκίνο του 
µαστού διπλασιάζει την πιθανότητα 
ανάπτυξης της ασθένειας, ενώ δύο 
συγγενών την πενταπλασιάζει.

 Γενετική προδιάθεση: Μεταλλά-

ξεις ειδικών γονιδίων, όπως BRCA1 
και BRCA2, οδηγούν σε ανάπτυξη 
καρκίνου του µαστού ή των ωοθη-
κών. 

 Πυκνοί μαστοί: Η ινοκυστική µα-
στοπάθεια διπλασιάζει τον κίνδυνο 
ανάπτυξης καρκίνου του µαστού. 

 Υπερβολικό βάρος: Ιδιαίτερα αν το 
βάρος αυτό αποκτήθηκε στην ενήλι-
κη ζωή. 

 Προϋπάρχων καρκίνος μαστού: 
Υπάρχει 1% πιθανότητα ανά έτος να 
αναπτυχθεί νέος καρκίνος στον άλλο 
µαστό ή στο θεραπευµένο. 

 Αλκοόλ: Αυξάνει τη συγκέντρωση 
των οιστρογόνων στο αίµα, άρα και 
τον κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του 
µαστού. 

 Κάπνισμα: 30% µεγαλύτερη πιθα-
νότητα για τις καπνίστριες. 

 Φυλή: Αυξηµένος κίνδυνος στις 
λευκές γυναίκες.

Προστατευτικοί παράγοντες 
 Ειδική δίαιτα: Πλούσια σε φρούτα 

και λαχανικά και χαµηλής περιεκτι-
κότητας σε κορεσµένα λίπη. 

 Βιταμίνη Α: Συµβάλλει στην προ-
στασία της µεµβράνης των κυττά-
ρων από τις επιβλαβείς δράσεις των 
ελεύθερων ριζών. 

 Τακτική σωματική άσκηση: Μειώ-
νει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου 
του µαστού κατά 10%.

Πρόληψη
Ο τακτικός µαστογραφικός έλεγχος, 
η γνώση και αποφυγή των εφικτών 
παραγόντων κινδύνου καθώς και η 
αύξηση των προστατευτικών παρα-
γόντων λέγεται πρόληψη. Η πρώτη 
µαστογραφία πρέπει να γίνεται στα 
35 έτη και, αν είναι φυσιολογική, η 
επόµενη γίνεται στα 40. Στη συνέ-
χεια κάθε 12-18 µήνες. Εάν υπάρχει 
οικογενειακό ιστορικό, ο έλεγχος ξε-
κινάει από τα 25 έτη και συνεχίζεται 
αναλόγως τα ευρήµατα. 

Η πρόληψη, λοιπόν, σώζει ζωές 
και είναι πάντα σηµαντικότερη από 
τη θεραπεία.
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Με την κατάλληλη 
στρατηγική 
µπορείτε να 

προστατευθείτε 
από τον καρκίνο  

που χτυπάει  
1 στις 8 γυναίκες

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Eίναι άξιο θαυμασμού και 
ταυτόχρονα εντυπωσιακή η 
διείσδυση της σύγχρονης τε-

χνολογίας σε όλες τις πτυχές της 
προσωπικής αλλά και επαγγελμα-
τικής ζωής μας.

Στον τομέα της ειδικότητάς μου 
-πλαστικής χειρουργικής- οι εξε-
λίξεις στην τεχνολογία έχουν επη-
ρεάσει σημαντικά τον επεμβατικό 
τομέα -ιδίως της αισθητικής χει-
ρουργικής-, μετατρέποντας βαριές 
πολύωρες επεμβάσεις σε πολύ πιο 
απλές, λιγότερο τραυματικές με 
εξοικονόμηση πολύτιμου χειρουρ-
γικού χρόνου, λιγότερη μετεγχει-
ρητική ταλαιπωρία (downtime), 
ταχύτερη ανάρρωση και επανέντα-
ξη στην κοινωνική και επαγγελμα-
τική ζωή.

Όσο ωριμάζουμε επαγγελματικά 
και οι κρόταφοί μας γκριζάρουν 
και η χειρουργική μας εμπειρία 

Γράφει ο:

Βασίλειος Τασόγλου
Πλαστικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής 
Βιοκλινικής Πειραιά

πλαστική 
χειρουργική

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

γυναίκα
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αυξάνει, αναπολούμε τις δεκαε-
τίες του 1990 και του 2000, όπου 
με δέος παρακολουθούσαμε στα 
διεθνή συνέδρια στην αυξανόμε-
νη πολυπλοκότητα και βαρύτητα 
κορυφαίων αισθητικών επεμβά-
σεων, όπως facelift απλό υποδό-
ριο- SMASLIFT - υποπεριοστικό 
- σύνθετο composite lift, και υπήρ-
χε προβληματισμός κατά πόσο η 
χειρουργικής μας δεξιοτεχνία και 
δυνατότητα θα μπορούσε να αντα-
ποκριθεί επάξια σε αυτές τις δύ-
σκολες τεχνικές. Η διείσδυση και η 
εφαρμογή των ενδοσκοπικών μη-
χανημάτων (endoscopic devices) 
ήρθαν να βοηθήσουν σημαντικά, 
ώστε οι επεμβάσεις να γίνουν 
ευκολότερες, ταχύτερες, ασφα-
λέστερες, με γρήγορη ανάρρωση 
και επανένταξη στην καθημερι-
νότητα (Endoscopic facelift, endo 
brow, χρήση ενδοσκοπικού στην 
αισθητική χειρουργική μαστών - 
κοιλίας κ.λπ.).

Η εφαρμογή της τεχνολογίας 
Laser, υπερήχων υψηλής συχνό-
τητας, και μηχανικών δονήσεων 
πάνω στις κλασικές κάνουλες λι-
ποαναρρόφησης έχουν βελτιώσει 
σημαντικά τον χρόνο των επεμβά-
σεων αυτών, αλλά το σημαντικότε-
ρο είναι ότι υπάρχει ελάχιστη κακο-
ποίηση υποδόριου λίπους, λιγότερο 
μετεγχειρητικό οίδημα και κακώ-
σεις, ταχύτερη ανάρρωση, καλύτε-
ρη αξιοποίηση και επεξεργασία του 
λίπους σε ταυτόχρονη επέμβαση 
λιπογλυπτικής (μεταφορά λίπους 
- λιποδόμηση - lipo structure), εκ-
μετάλλευση και εμπλουτισμό βλα-
στοκυττάρων από λιπώδη ιστό και 
χρήση αυτών στον εξαιρετικά εν-
διαφέροντα και αναπτυσσόμενο 
κλάδο της αναγεννητικής ιατρικής 
(Regenetating medicine). Ενδει-
κτικά αναφέρω τεχνικούς όρους 

που ανταποκρίνονται στη χρήση 
αυτών των τεχνολογιών στη λιπο-
αναρρόφηση (Smartlipo - Slimlipo 
- Laserlipo - Promelter κ.λπ.).

Στον τομέα των μη επεμβατικών 
τεχνικών λιποδιάλυσης δεσπό-
ζει η κρυολιπόλυση, με την οποία 
επιτυγχάνεται μόνιμη και ασφαλή 
μείωση λίπους σε διάφορες ανα-
τομικές περιοχές του σώματος 
χωρίς τη χρήση χειρουργείου, 
μηδαμινή μετεγχειρητική ταλαι-
πωρία και ελάχιστο χρόνο ανάρ-
ρωσης (ενδεικτικά αναφέρω τε-
χνολογία cooltech - τεχνολογία 
coolsculpting - Zeltiq).

Είναι σημαντικό να επισημάνω 
την πρόοδο και τη βελτίωση των αι-
σθητικών και λειτουργικών αποτε-
λεσμάτων που επιτυγχάνουμε με τα 
διάφορα σύγχρονα Laser με κλινική 
εφαρμογή σε πολλαπλές χειρουργι-
κές και μη ειδικότητες.

Αναφέρω ενδεικτικά τη σημαντι-
κή βοήθεια του επεμβατικού CO2 
Laser στην αφαίρεση καλοήθων 
αλλά και κακοήθων βλαστών του 
δέρματος, τη χρήση των παλμι-
κών Laser χρωστικής (Pulsed - dye 
Laser) στην αντιμετώπιση και θε-
ραπεία αγγειακών βλαβών δερμα-
τικών και μη (αιμαγγειωματώδης 
σπίλος - αιμαγγειώματα - Αγγεια-
κές δυσπλασίες - Laser σαφηνεκτο-
μή ή απόφραξη μείζονος σαφηνούς 
με Nd-Yag Laser - θεραπεία υπερ-
τροφικών ουλών ή χηλοειδή κ.λπ.).

Στην αισθητική ιατρική αναφέρω 
τη μοναδική σε βαθμό βελτίωση 
της ποιότητας και ανάπλασης του 
δέρματος των κλασματικών Laser 
φωτοαναζωογόνησης - Fractional 
Laser, των μονοπολικών και διπο-
λικών ραδιοσυχνοτήτων στη σύ-
σφιξη του δέρματος και αντιμετώ-
πιση της κυτταρίτιδας, τη μόνιμη 
και ριζική αποτρίχωση (με τα Laser 

Alexandrite - Nd-Yag - δυοδικών 
κ.λπ.), τη δραστική αντιμετώπιση 
δυσχρωματικών βλαβών με την τε-
χνολογία των Q-Switch Laser.

Η ραγδαία ανάπτυξη της αναγεν-
νητικής ιατρικής μέσω της καλλι-
έργειας και του εμπλουτισμού των 
βλαστοκυττάρων κυρίως από τον 
λιπώδη ιστό έχουν αλλάξει ριζικά 
τους μηχανισμούς και τα εφαρμο-
σμένα πρωτόκολλα θεραπείας και 
ανάπλασης των ιστών (αυτόλογος 
μεσοθεραπεία πλάσματος PRP - λι-
ποαναζωογόνηση προσώπου - σώ-
ματος). 

Στον τομέα των εμφυτευμάτων 
(fillers) νέα εξελιγμένα προϊόντα 
με καλύτερη ενσωμάτωση στους 
ιστούς, λιγότερη φλεγμονή, και 
μεγαλύτερη διάρκεια αποτελέσμα-
τος εμφανίζονται σε καθημερινή 
βάση, ενισχύοντας τη φαρέτρα 
των όπλων της αισθητικής ιατρικής 
στον τομέα της αντιγήρανσης και 
της ανάπλασης.Σε αυτή, λοιπόν, την 
κοσμογονία των τεχνολογικών εξε-
λίξεων, θέλω να υποβάλω κάποιες 
σκέψεις προσωπικές αλλά και άλ-
λων συναδέλφων που αφορά την 
ενσωμάτωση όλων ή μέρους στο 
μέτρο του δυνατού, αυτών των τε-
χνολογικών εξελίξεων στην κλινική 
μας καθημερινή πρακτική.

O  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ υπήρξε πά-
ντα πρωτοπόρος αρωγός και χορη-
γός σε όλες τις απαιτήσεις μας για 
καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Κλείνοντας, στέλνω τις ευχαρι-
στίες μου προς όλες τις υπηρεσί-
ες στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, όπου 
εργάζομαι, αλλά και προς τη διοί-
κηση του Ομίλου για το πραγμα-
τικό ενδιαφέρον και την αμέριστη 
συμπαράστασή τους σε όλες τις 
πτυχές και το φάσμα των δραστη-
ριοτήτων του τμήματος πλαστικής 
χειρουργικής. 

Oι τεχνολογικές εξελίξεις έχουν συντελέσει έτσι ώστε οι επεμβάσεις αισθητικής να είναι  
απλές, λιγότερο τραυματικές, με λιγότερη μετεγχειρητική ταλαιπωρία και ταχεία ανάρρωση



Αυξητική στήθους

Γράφει η:

Παναγιώτα Πεπέ
Πλαστική Χειρουργός
Επιστημονική Συνεργάτιδα  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Το γυναικείο στήθος αποτελεί 
αντικείμενο λατρείας, δια-
χρονικό σύμβολο μητρότη-

τας και θηλυκότητας μιας γυναίκας. 
Εκφράζει τη σεξουαλικότητα και το-
νίζει την αυτοπεποίθησή της.

H αυξητική επέμβαση των μα-
στών αποτελεί μία από τις συχνό-
τερα εκτελούμενες επεμβάσεις της 
πλαστικής χειρουργικής. Μεγαλώ-
νει τον όγκο, δίνοντας στο στήθος 
το επιθυμητό μέγεθος και σχήμα. 
Απευθύνεται σε γυναίκες με μικρό 
στήθος ή σε όσες το στήθος τους 
έχει χάσει τον όγκο και το σχήμα του 
έπειτα από απώλεια βάρους ή εγκυ-
μοσύνη ή με την πάροδο του χρόνου. 
Πρόκειται για μία από τις πιο δη-
μοφιλείς και ασφαλείς επεμβάσεις 
στη φαρέτρα της πλαστικής χει-
ρουργικής. Χρησιμοποιούνται εν-
θέματα σιλικόνης νεότερης γενιάς, 
που δεν αναδιπλώνουν. Οι χειρουρ-
γικές τομές είναι κρυμμένες, σε ει-
δικά επιλεγμένες περιοχές, ώστε να 
μην είναι εμφανείς και η τομή γίνε-
ται στην υπομάστια πτυχή και έχει 
μήκος περίπου 4 εκατοστά. Εναλλα-
κτικά γίνεται τομή στη θηλαία άλω.

Η επιλογή του μεγέθους είναι συν-
δυασμός των επιθυμιών σας και της 

αντικειμενικής γνώμης του ιατρού, 
ώστε οι μαστοί να είναι αρμονικοί 
σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα.

Σημαντικές παράμετροι που κα-
θορίζουν την επιλογή του μεγέθους 
είναι η προϋπάρχουσα ανατομία και 
το μέγεθος του στήθους σας, η ελα-
στικότητα του δέρματός σας και ο 
σωματότυπός σας. 

Τα ενθέματα τελευταίας τεχνο-
λογίας είναι ελαστικά και έχουν την 
υφή που έχει και ένας φυσιολογικός 

μαστός. Έπειτα από εκτεταμένες και 
επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευ-
νες σχετικά με την ασφάλεια των 
ενθεμάτων σιλικόνης (και την πι-
θανή ενοχοποίησή τους για διάφο-
ρες ασθένειες) βρέθηκαν τα εξής: 

   Τα ενθέματα σιλικόνης δεν προ-
καλούν κάποια νόσο, ούτε αυξά-
νουν την πιθανότητα εκδήλωσης 
κάποιας ασθένειας, συμπεριλαμ-
βανομένων του καρκίνου του μα-
στού και των αυτοάνοσων νόσων.

   Τα ενθέματα σιλικόνης δεν επη-
ρεάζουν τον θηλασμό, αρκεί να 
έχει γίνει ασφαλής τοποθέτηση 
των ενθεμάτων στήθους με τη 
σωστή τεχνική.
Το επίπεδο τοποθέτησης του εν-

θέματος μπορεί να είναι κάτω από 
τον μαζικό αδένα, κάτω από τον 
μυ ή κάτω από την περιτονία του. 
Η τελευταία τεχνική κερδίζει ολοέ-
να και περισσότερο έδαφος, λόγω 
του φυσικού αποτελέσματός της, 
της αρμονικής εικόνας του μαστού 
και του μικρότερου ποσοστού επι-
πλοκών. Η επιλογή της θέσης του 
ενθέματος εξαρτάται, μεταξύ άλ-
λων, από τον τύπο του ενθέματος 
που χρησιμοποιείται, το μέγεθος του 
προϋπάρχοντος στήθους και τον βαθ-

H αυξητική  
επέμβαση  

των μαστών αποτελεί 
μία από τις συχνότερα 

εκτελούμενες 
επεμβάσεις 

της πλαστικής 
χειρουργικής. 

Μεγαλώνει τον όγκο, 
δίνοντας στο στήθος 
το επιθυμητό μέγεθος 

και σχήμα
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μό της αύξησης που επιθυμείτε.
Πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρ-

χουν περιπτώσεις κατά τις οποί-
ες τα ενθέματα στήθους χρήζουν 
αντικατάστασης. Επίσης, όσο μεγα-
λύτερο ένθεμα επιλέγεται τόσο πε-
ρισσότερες είναι οι πιθανότητες να 
παρουσιαστεί πτώση λόγω βάρους.

Με τα χρόνια η εμφάνιση του 
στήθους σας είναι λογικό να αλ-
λάξει. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
στη βαρύτητα, στις αυξομειώσεις 
στο βάρος σας, στη γήρανση και 
στη χαλάρωση του δέρματος. Αν 
έπειτα από κάποια χρόνια είστε δυ-
σαρεστημένη με την εμφάνιση του 
στήθους σας, πιθανόν να υπάρχει 
ένδειξη για συμπληρωματική επέμ-
βαση ανόρθωσης των μαστών. 

Κάθε ασθενής λαμβάνει αντί-
γραφο και αριθμό ταυτότητας του 
τύπου του ενθέματος που χρησιμο-
ποιήθηκε στην περίπτωσή του, ώστε 
να υπάρχει σταθερή μετεγχειρητική 
παρακολούθηση, αλλά και να μην 
υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με 
την ποιότητα του ενθέματος που 
χρησιμοποιήθηκε. 

Ο χρόνος παραμονής της ασθε-
νούς στην κλινική είναι μία ημέρα. 
Η μετεγχειρητική πορεία της είναι 
ομαλή και επιστρέφει στις καθημε-
ρινές ασχολίες της άμεσα. 

Η ασθενής μετά την αυξητική των 
μαστών αποκτά το στήθος που ήθε-
λε πάντα, και φυσικά την αυτοπε-
ποίθησή της.

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Υπογονιμότητα

Υπογονιμότητα ονομάζεται η αδυναμία ενός 
ζευγαριού για γονιμοποίηση μετά την πάροδο 

τουλάχιστον ενός έτους κατά τη διάρκεια 
του οποίου το ζευγάρι είχε φυσιολογικές και 

ελεύθερες σεξουαλικές σχέσεις. 

Εάν 100 σεξουαλικά ενεργά ζευγάρια δεν 
χρησιμοποιήσουν καθόλου κάποια μέθοδο 

αντισύλληψης, τότε περίπου τα 80 θα 
επιτύχουν εγκυμοσύνη σε διάστημα ενός έτους

Γράφει ο:

Κωνσταντίνος Αντωνίου
Γυναικολόγος,
Eπιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών
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Γ ια τη διερεύνηση της υπο-
γονιμότητας συστήνονται 
αιματολογικές εξετάσεις, 

υπερηχογράφημα μήτρας και ωο-
θηκών, υστεροσαλπιγγογραφία, δι-
αγνωστική λαπαροσκόπηση για τη 
γυναίκα και σπερμοδιάγραμμα για 
τον άντρα. Ανάλογα με τα ευρήματα 
συστήνεται φαρμακευτική αγωγή ή 
κάποια μέθοδος υποβοηθούμενης 
αναπαραγωγής (πρόκληση ωοθυ-
λακιορρηξίας, ενδομητρική σπερ-
ματέγχυση IUI, εξωσωματική γονι-
μοποίηση IVF κ.λπ.), με πολύ καλά 
τις περισσότερες φορές αποτελέ-
σματα. Η υπογονιμότητα είναι μο-
ναδική νοσολογική οντότητα γιατί 
αφορά ένα ζεύγος κι όχι ένα άτομο.

 
Τι σημαίνει υπογονιμότητα;
Παλιότερα οριζόταν ως η αποτυχία 
σύλληψης έπειτα από δύο έτη επα-
φών χωρίς προφυλάξεις. Έπειτα 
από δύο έτη αναμένεται ότι περίπου 
95% των ζευγαριών θα έχουν επι-
τύχει σύλληψη, ενώ σε ένα έτος το 
ποσοστό είναι ήδη 90%. Γνωρίζου-
με ότι η πιθανότητα σύλληψης ανά 
μήνα είναι πιο υψηλή τους πρώτους 
τρεις μήνες (25%), ενώ ελαττώνε-
ται στο 10% περίπου στη συνέχεια. 
Επομένως, ήδη σε έξι μήνες το με-
γαλύτερο ποσοστό των γόνιμων 
ζευγαριών αναμένεται να επιτύχουν 
σύλληψη. Από τα ζευγάρια που δεν 
έχουν επιτύχει σε έξι μήνες, το 50% 
περίπου δεν θα το επιτύχουν ούτε 
τους επόμενους δεκαοκτώ μήνες. Γι’ 
αυτούς τους λόγους ο ορισμός της 
υπογονιμότητας έχει αναθεωρηθεί 
και θεωρείται υπογόνιμο το ζευγάρι 
που δεν έχει επιτύχει σύλληψη έπει-
τα από 12 μήνες μέχρι την ηλικία 
των 35 ετών. Σε γυναίκες ηλικίας με-
γαλύτερης των 35 ετών το διάστημα 
είναι έξι μήνες.

 
Πόσο συχνό είναι  
το πρόβλημα αυτό;
Το 10% των γυναικών θα δεχτεί ια-
τρικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υπο-

γονιμότητας. Είναι γνωστό ότι ο πιο 
σημαντικός παράγοντας υπογονι-
μότητας είναι η ηλικία της μητέρας. 
Η γονιμότητα παραμένει υψηλή σε 
όλη τη δεκαετία των 20-30 και στη 
συνέχεια ελαττώνεται σταδιακά και 
ραγδαία μετά τα 37-38 έτη. Η αύξη-
ση της μέσης ηλικίας τεκνοποίησης 
πιέζει τα ζευγάρια να αναζητήσουν 
πιο σύντομα συμβουλές για πιθανή 
υπογονιμότητα. Σήμερα, μια γυναί-
κα αναμένεται ότι προσέρχεται μία 
φορά τον χρόνο ή τουλάχιστον κάθε 
δύο χρόνια στον γυναικολόγο. Ανα-
μένεται, λοιπόν, από τον γυναικο-
λόγο να την έχει ενημερώσει για τα 
θέματα αντισύλληψης και αντίστοι-
χα, όταν πρόκειται να επιχειρήσει τη 
σύλληψη, να παρέχει βασικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τη γονιμότητα.

 
Ποιες είναι οι αιτίες της υπογονι-
μότητας; Είναι θέμα της γυναίκας;
Οι αιτίες της υπογονιμότητας πα-
ραμένουν σταθερές τα τελευταία 
25 χρόνια. Σε μεγάλη μελέτη του 
Παγκόσμιου Οργανισμού  Υγείας η 
γυναικεία υπογονιμότητα ήταν περί-
που 35%, η ανδρική υπογονιμότητα 
περίπου 10% και συνδυασμός περί-
που 35%. Από τις υπόλοιπες γυναί-
κες με ανεξήγητη υπογονιμότητα το 
μεγαλύτερο ποσοστό πέτυχε κύηση 
κατά τη διάρκεια της μελέτης και τε-
λικά μόνο το 5% έμεινε ανεξήγητη. 
Η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι σ’ ένα 
πολύ μεγάλο ποσοστό, σχεδόν στις 
μισές περιπτώσεις, ενέχεται και ο 
ανδρικός παράγοντας. Βασικός κα-
νόνας στη διερεύνηση του υπογόνι-
μου ζευγαριού είναι ότι ο άνδρας 
και η γυναίκα πρέπει να αξιολογού-
νται ταυτόχρονα.

 
Είναι εύκολο να βρεθεί τι φταίει;
Μερικές αιτίες υπογονιμότητας εί-
ναι εύκολα αναγνωρίσιμες, όπως 
η αζωοσπερμία, η αμηνόρροια ή η 
αμφοτερόπλευρη απόφραξη των 
σαλπίγγων. Άλλες, όπως η ενδομη-
τρίωση ή ο τραχηλικός και ο μητρι-

Πιθανοί λόγοι 
υπογονιμότητας 

15%-20%
Διαταραχές της 
ωοθυλακιορρηξίας

10%
Ανωμαλίες  
του τραχήλου  
της μήτρας

30%
Διαταραχές από  
τις σάλπιγγες και  
τις ωοθήκες

5%
Διαταραχές 
της μήτρας και  
του ενδομητρίου 

30%-50%
Διαταραχές  
του ανδρικού 
σπέρματος

10%-20%
παρά τον σχολαστικό 
έλεγχο, δεν 
ανευρίσκεται κάποιο 
αίτιο (ανεξήγητη 
υπογονιμότητα)???
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αίος παράγοντας, δεν είναι εύκολο 
να αναγνωριστούν ως αιτίες. Φαίνε-
ται ότι στις περιπτώσεις ανεξήγητης 
υπογονιμότητας πολλοί παράγοντες 
που από μόνοι τους δεν επαρκούν 
να εξηγήσουν την υπογονιμότητα 
συνδυαζόμενοι την προκαλούν.

 
 Ποιος πρέπει να εκτιμήσει το υπο-
γόνιμο ζευγάρι, ο γυναικολόγος ή 
ο ειδικός της υπογονιμότητας;
Γενικά, κάθε μαιευτήρας γυναικο-
λόγος πρέπει να γνωρίζει τη βα-
σική διερεύνηση του υπογόνιμου 
ζευγαριού. Ωστόσο, μελέτες έδει-
ξαν ότι οι ειδικοί στην υπογονιμό-
τητα απέφυγαν άσκοπες και χρο-
νοβόρες εξετάσεις και ήταν πιο 
αποτελεσματικοί στην κάλυψη των 
συναισθηματικών, ενημερωτικών 
και διαγνωστικών αναγκών των 
υπογόνιμων ζευγαριών.

 
Υπάρχει τρόπος να ενισχύσει το 
ίδιο το ζευγάρι τη γονιμότητά του;
Σε κάθε περίπτωση, αλλαγές του 
τρόπου ζωής, όπως η επιδίωξη 
φυσιολογικού σωματικού βά-
ρους, διακοπή του καπνίσματος, 
ελάττωσης της πρόσληψης καφε-
ΐνης και αλκοόλ, προτείνονται και 
για τους δύο συντρόφους, αφού 
έχουν συνδεθεί με έκπτωση της 
γονιμότητας.

Πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος 
της υπογονιμότητας;
Επειδή οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα 
ποσοστά σύλληψης ανά μήνα ελατ-
τώνονται σταδιακά και η πλειονότη-
τα των γόνιμων ζευγαριών με τακτι-
κές επαφές θα επιτύχουν σύλληψη 
σε έξι μήνες, πολλοί προτείνουν την 
αρχική διερεύνηση έπειτα από έξι 
μήνες. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί-
ται ότι είναι σωστή οπωσδήποτε σε 
γυναίκες άνω των 35 ετών. Σε γυναί-
κες άνω των 40 ετών, επειδή η πτώ-
ση της αναπαραγωγικής ικανότητας 
είναι ραγδαία, κρίνεται σκόπιμο η 
διερεύνηση να ξεκινήσει νωρίτερα 
από τους έξι μήνες. Πολύ σημαντικό 
είναι να μη ξεχνά κανείς ότι μπορεί 
να υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
παράγοντες που ελαττώνουν τη γο-
νιμότητα, και επομένως ο έλεγχος 
πρέπει να είναι συστηματικός, ακό-
μη και αν βρεθεί ένας παράγοντας. Η 
ελάχιστη διερεύνηση περιλαμβάνει:
Για τον άνδρα: 
Εξέταση σπέρματος.
Για τη γυναίκα: 
Τεκμηρίωση ωοθυλακιορρηξίας, 
υστεροσαλπιγγογραφία, μέτρηση 
FSH και Ε2 την 3η μέρα του κύκλου 
για αποκλεισμό έκπτωσης της ωο-
θηκικής λειτουργίας και υπέρηχος 
των έσω γεννητικών οργάνων.

Κατά περίπτωση πραγματοποι-

είται λαπαροσκόπηση, υστεροσκό-
πηση, έλεγχος του θυρεοειδούς 
και μετρήσεις του αποθέματος των 
ωοθηκών. Ποσοστά εμβρυομετα-
φορών που οδήγησαν σε γεννήσεις 
από ίδια ωάρια και δωρεά ωαρίων 
(2006). Φαίνεται ότι είναι η γήρανση 
των ωαρίων και όχι του υπόλοιπου 
γεννητικού συστήματος που καθορί-
ζει την επιτυχία. Γυναίκες άνω των 40 
ετών είχαν σχεδόν τα ίδια ποσοστά 
επιτυχίας με αυτές κάτω των 30 όταν 
έλαβαν ωάρια από νέα δότρια.

 
Πότε πρέπει μια γυναίκα  
να υποβληθεί οπωσδήποτε  
σε εξωσωματική;
Οι απόλυτες ενδείξεις είναι οι κλει-
στές σάλπιγγες και η σοβαρή βλά-
βη του σπέρματος. Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις είναι δυνατό να πραγ-
ματοποιηθούν τρεις κύκλοι με πρό-
κληση υπερωοθυλακιορρηξίας και 
σπερματέγχυση.

 
Ποια είναι τα μειονεκτήματα  
της εξωσωματικής;
Τα κύρια προβλήματα της εξωσω-
ματικής γονιμοποίησης είναι το 
υψηλό κόστος, η ανάγκη κάποιων 
-έστω και ασφαλών- επεμβάσεων, η 
αύξηση του ποσοστού των πολύδυ-
μων κυήσεων και πιθανώς μια μικρή 
αύξηση επιπλοκών της κύησης.

γυναίκα
Θεσσαλονίκης
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Γράφει ο:

Καρκίνος  
του προστάτη

Ιωάννης Αναγνώστου, MD, Ph.Dc
Ουρολόγος - Ανδρολόγος,  
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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Ο προστάτης αποτελεί τμήμα 
του ανδρικού αναπαραγωγι-
κού συστήματος και βοηθάει 

στην παραγωγή και στην αποθήκευ-
ση του σπέρματος. Στους ενήλικες 
άνδρες, ο τυπικός προστάτης έχει 
μήκος περίπου 3 εκατοστά και ζυγί-
ζει 20 έως 40 γραμμάρια. Βρίσκεται 
στην πύελο, κάτω από την ουροδόχο 
κύστη και μπροστά από το ορθό (τελι-
κό τμήμα του παχέος εντέρου).

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο 
συχνότερος καρκίνος στους άνδρες 
και η δεύτερη σε συχνότητα αιτία θα-
νάτου από καρκίνο (μετά τον καρκίνο 
του πνεύμονα) στους άνδρες. Η έγκαι-
ρη διάγνωση, όμως, είναι εφικτή, αρ-
κεί κάθε άνδρας να ευαισθητοποιηθεί 
γι’ αυτό. Κι αυτό γιατί η πάθηση δεν 
δίνει κανένα σύμπτωμα στα αρχικά 
στάδια, όπου η νόσος είναι αντιμετω-
πίσιμη.  Έτσι, η διάγνωση γίνεται μόνο 
με τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο.

Διάγνωση
Η πιο απλή και σύντομη μέθοδος δι-
άγνωσης είναι η δακτυλική εξέταση, 

που διενεργείται από τον ουρολόγο 
ή τον παθολόγο μέσω του πρωκτού 
του ασθενούς, ο οποίος ξαπλώνει 
σε θέση που ευνοεί τον ψηλαφισμό 
του αδένα στο πρόσθιο τμήμα του 
εντέρου. Το επόμενο βήμα -που συ-
χνά απαιτείται να συνυπάρχει με τη 
δακτυλική εξέταση- είναι η μέτρηση 
του επιπέδου του Ειδικού Προστα-
τικού Αντιγόνου (PSA) στο αίμα του 
ασθενούς. Μετά τις εξετάσεις αυτές, 
ο ουρολόγος θα κρίνει εάν θα κάνετε 
βιοψία προστάτη.

Ποιες είναι οι επιλογές θεραπείας 
στα αρχικά στάδια;
Οι πιο συχνές μορφές θεραπείας για 
εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη 
είναι:

   Ενεργητική παρακολούθηση/ 
επιτήρηση
   Χειρουργική (ριζική  
προστατεκτομή)
   Ακτινοθεραπεία (βραχυθεραπεία 
και εξωτερική)
   Ενεργητική παρακολούθηση/ 
επιτήρηση.

Ενεργός παρακολούθηση συνεπά-
γεται τακτικό έλεγχο (για παράδειγμα 
κάθε 3 με 6 μήνες), αφού ο καρκίνος 
του προστάτη είναι πάθηση που εξε-
λίσσεται αργά. Η παρακολούθηση 
συνιστάται συνήθως σε ασθενείς 
μεγάλης ηλικίας με έναν μικρό όγκο 
που δεν είναι πολύ επιθετικός ή σε 
ασθενείς με μικρό προσδόκιμο επιβί-
ωσης εξαιτίας άλλων σοβαρών προ-
βλημάτων υγείας. Η επιλογή αυτή 
αξιολογείται με βάση τα χαρακτηρι-
στικά ευρήματα της βιοψίας.

 
Χειρουργική
Σήμερα η ριζική προστατεκτομή μπο-
ρεί να γίνει είτε ανοικτά (με τομή) 
είτε ενδοσκοπικά (λαπαροσκοπικά ή 
ρομποτικά). Το ογκολογικό αποτέλε-
σμα είναι ίδιο, αλλά οι ενδοσκοπικές 
μέθοδοι υπερτερούν λόγω μικρότε-
ρης νοσηλείας και μετεγχειρητικού 
πόνου. Κατά τη διάρκεια της ριζικής 
προστατεκτομής, το σύνολο του προ-
στάτη θα πρέπει να αφαιρεθεί, μαζί 
με τις σπερματοδόχους κύστεις (ο 
καρκίνος μπορεί να επεκτείνεται σε 

άνδρας
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αυτές). Σε κάποιες περιπτώσεις, εί-
ναι απαραίτητο να αφαιρεθούν και 
οι λεμφαδένες (λεμφαδενεκτομή).

 Για να μπορεί να γίνει αυτή η σοβα-
ρή χειρουργική επέμβαση, θα πρέπει 
ο ασθενής να είναι σε καλή γενική κα-
τάσταση. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ανδρών θα συναντήσει δυσκολίες στη 
στύση μετά τη χειρουργική επέμβαση 
(στυτική δυσλειτουργία), ενώ όλοι δεν 
θα έχουν εκσπερμάτιση, αφού έχουν 
αφαιρεθεί τα βασικά όργανα που 
παράγουν το σπέρμα. Διατηρούνται, 
όμως, η ερωτική επιθυμία και ο ξη-
ρός οργασμός χωρίς εκσπερμάτιση. 
Σε κάποιους άνδρες με πολύ καλές 
στύσεις πριν από την εγχείρηση και με 
εντοπισμένο καρκίνο γίνεται διατήρη-
ση των νεύρων της στύσης.

 Η ειδική αυτή τεχνική δίνει τη δυ-
νατότητα στους μισούς από αυτούς 
να ανακτήσουν σταδιακά σε 1-2 
χρόνια τις στύσεις τους, εφόσον 
ακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα 
μετεγχειρητικά. Πάντως, οι περισσό-
τεροι θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
τα γνωστά φάρμακα που βοηθούν 

τη στύση. Επιπλέον, μερικοί ασθενείς 
θα έχουν απώλεια ούρων (ακράτεια), 
ειδικά τους πρώτους μήνες μετά την 
επέμβαση. Σε αυτή την περίπτωση,  
ουρολόγος θα πρέπει να παραπέμ-
ψει αυτούς τους ασθενείς σε εξειδι-
κευμένο φυσικοθεραπευτή για ειδι-
κές ασκήσεις εγκράτειας άμεσα. Τα 
προγράμματα αυτών των  ασκήσεων 
διαρκούν 3-6 μήνες. 

 
Ακτινοθεραπεία του προστάτη 
Η ακτινοθεραπεία στοχεύει στη θανά-
τωση των καρκινικών κυττάρων και 
διακρίνεται στην εξωτερική ακτινο-
βολία και στη βραχυθεραπεία. Πολλές 
φορές, τα δύο αυτά είδη ακτινοβολι-
ών χρησιμοποιούνται συνδυαστικά.

Εξωτερική ακτινοθεραπεία
Η εξωτερική ακτινοθεραπεία πραγ-
ματοποιείται από ακτινοθεραπευ-
τές, βάσει προγραμματισμένων ημε-
ρήσιων ραντεβού για περίοδο 7-9 
εβδομάδων. Κατά την εφαρμογή της 
εξωτερικής ακτινοθεραπείας, τμήμα-
τα της ουροδόχου κύστης και του ορ-

θού μπορεί να ακτινοβοληθούν. Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει διάρροια ή και 
συχνουρία μετά τη θεραπεία. Επίσης, 
οι ασθενείς μπορεί να αισθάνονται 
κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της 
ακτινοθεραπείας. Μετά την εξωτερι-
κή ακτινοθεραπεία, πολλοί ασθενείς 
θα εμφανίσουν μόνιμη απώλεια στύ-
σης (ανικανότητα).

Βραχυθεραπεία
Η βραχυθεραπεία έχει δώσει απο-
τελέσματα αντίστοιχα με αυτά της 
ριζικής προστατεκτομής, όταν έχει 
γίνει σε άνδρες με ένδειξη γι’ αυτή τη 
θεραπεία, δηλαδή στα πρώτα στάδια 
της νόσου. Η μέθοδος περιλαμβάνει 
την εμφύτευση ραδιενεργών σπό-
ρων στον προστάτη.

Αυτό γίνεται με τη χρήση διορθικού 
υπερηχογράφου, που, όπως και στη 
βιοψία, μας επιτρέπει να απεικονί-
σουμε τον αδένα και να κατευθύνουμε 
τα εμφυτεύματα στα σωστά σημεία. 
Μετά τη βραχυθεραπεία, κάποιοι άν-
δρες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα 
με την ούρηση και τη στύση. 

ΑΝΔΡΑΣ

Ο καρκίνος  
του προστάτη είναι  

ο συχνότερος 
καρκίνος στους 

άνδρες και η δεύτερη 
σε συχνότητα αιτία 

θανάτου από καρκίνο 
(μετά τον καρκίνο  

του πνεύμονα)  
στους άνδρες 



www.bioiatriki.gr



ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Ναι! Θέλω να γίνω 
συνδρομητής  
του περιοδικού  
BIONEWS  
του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ!

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

ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ ......................................................................................................................................

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ .............................................................................................................................................

ΠΕΡΙΟΧΗ ........................................................................................................................................................

E-mail ..............................................................................................................................................................

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



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

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Χελμού 24 
14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ.: 210 6215200,  

ΑΙΓΑΛΕΩ
Λ. Αθηνών 429Α
12462, Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5317794

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λ. Κηφισίας  132 & Παπαδά
11526, Αθήνα
Τηλ.: 210 6966000

ΓΛΥΦΑΔΑ
Λ. Βουλιαγμένης 187 & Άρτης, 
16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981174

ΔΑΦΝΗ
Λ. Βουλιαγμένης 191
Τηλ.: 214 6871210

ΙΛΙΣΙΑ
Μιχαλακοπούλου 2-6
11528 Περιοχή Χίλτον
Τηλ.: 210 7263800

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

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

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Γρηγ. Λαμπράκη 106
18121, Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 5698588

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 73 &  
Γ’ Σεπτεμβρίου
15127, Μελίσσια
Τηλ.: 214 6870880

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

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

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231 &  
Ψαρρών 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 214 6878800

ΝΙΚΑΙΑ
Π. Ράλλη 235
Τηλ.: 214 6871230

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

ΠΑΤΗΣΙΑ
Πατησίων 125
11251, Αθήνα
Τηλ.: 210 8237100

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Μαγνήτης)
Φιλελλήνων 37 & Αλκιβιάδου 
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582218

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Παναγή Τσαλδάρη 75-77
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775588

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

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

ΑΘΗΝΑ

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

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κλεάνθους 10
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 868460-1

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

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ
Ερμού 53 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7

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

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

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. Ολγας 154
54645, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 880100-99

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

Φιλελλήνων 34
18536, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4582200 

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600

Αθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

www.bioiatriki.gr    •    www.bioclinic.gr

Τηλ.: 77771310
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 
Λ. Ιφιγενείας 59, Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Αγλαντζιά, Άγιος Δομέτιος, 
Λακατάμια, Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος

Μιχαλακοπούλου 6  
115 28 Αθήνα 
Τηλ: 210 7217517 

Λ. Βουλιαγμένης 578Α 
174 56 Άλιμος
Τηλ: 210 9918797 

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

Μητροπόλεως 83
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 275986

Αθηνών ΘεσσαλονίκηςΚηφισιάςAλίμουBIO - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ


	1_ΒΙΟ_6.2017_id
	02-03_ΒΙΟ_6.2017_CONTENTS
	04-21_ΒΙΟ6_2017_NEWS
	22-27_ΒΙΟ6_2017_biodeiktes_basilaki
	28-32_ΒΙΟ6_2017_PET LUNG_3
	33-35_ΒΙΟ6_2017_ILARA
	36-37_ΒΙΟ6_2017_verocity
	38-39_ΒΙΟ6_2017_τζανου_1
	40-41_ΒΙΟ6_2017_ΚΑΠΑΚΙ ΥΓΕΙΑ
	42-45_ΒΙΟ6_2017_arrithmies_ioannidis
	46-47_ΒΙΟ6_2017_kardio_ioannidis
	48-49_ΒΙΟ6_2017_ΔΙΑΒΗΤΗΣ
	50-55_ΒΙΟ6_2017_BHLOS
	56-57_ΒΙΟ6_2017_glentis
	58-59_ΒΙΟ6_2017_ponos_efthimiadis
	60-61_ΒΙΟ6_2017_lithiasi_patrozos
	62-66_ΒΙΟ6_2017_ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ
	67-70_ΒΙΟ6_2017_pagomenos omos
	71_ΒΙΟ6_2017_proktos
	72-75_ΒΙΟ6_2017_ΧΟΡΔΩΜΑ
	76-78_ΒΙΟ6_2017_rokas_spine
	79-80_ΒΙΟ6_2017_aidonis
	81-83_ΒΙΟ6_2017_Aimoroides
	84-85_ΒΙΟ6_2017_ΚΑΠΑΚΙ ΓΥΝΑΙΚΑ
	86-87_ΒΙΟ6_2017_breast cancer
	88-89_ΒΙΟ6_2017_ΠΛΑΣΤΙΚΗ
	90-91_ΒΙΟ6_2017_breast aug
	92-95_ΒΙΟ6_2017_ypogonimotita
	96-97_ΒΙΟ4_2017_kapaki andras_allagi
	98-99_ΒΙΟ6_2017_karkinos prost_anagnostou
	100_ΒΙΟ6_2017_



