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EDITOR’S NOTE

Η επίσκεψη του ασθενούς στον γιατρό 
γίνεται κατά κανόνα αφού εμφανι-
σθούν τα συμπτώματα της νόσου, τότε 
όμως, μπορεί να είναι πολύ αργά, γιατί 
οι βλάβες σε μερικά νοσήματα δεν εί-
ναι αναστρέψιμες. Με τον προσυμπτω-
ματικό έλεγχο γίνεται προσπάθεια να 
διαγνωστεί έγκαιρα με κάποια εξέτα-
ση (εργαστηριακή ή κλινική) η ύπαρξη 
μιας νόσου, δηλαδή προτού εμφανι-
στούν τα συμπτώματα, με στόχο τη 
γρήγορη θεραπεία, την παράταση 
ζωής ή την ίαση.

Τα προγράμματα προσυμπτωματικού 
ελέγχου μπορούν να εφαρμόζονται σε 
ατομικό (check up) και σε πληθυσμι-
ακό επίπεδο (screening). Σε ατομικό 
επίπεδο, ο έλεγχος γίνεται με βάση την 
ηλικία, το φύλο και τις συνήθειες ζωής 
του κάθε ατόμου, με την επίβλεψη του 
θεράποντος ιατρού. Σε πληθυσμιακό 
επίπεδο τα προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από 
επίσημους φορείς (υπηρεσίες υγείας, επιστημονικές εταιρεί-
ες) και ως εκ τούτου η επιλογή τους πρέπει να είναι προσεκτι-
κή, συνεκτιμώντας όλες τις παραμέτρους (πλεονεκτήματα - 
μειονεκτήματα, όφελος, κόστος κ.ά.). Προτού αποφασισθεί η 
εισαγωγή κάποιου προγράμματος (ατομικού ή πληθυσμιακού) 
απαιτείται προσεκτική μελέτη των επιστημονικών δεδομένων 
που να αποδεικνύουν τη χρησιμότητα ή την αποτελεσματικό-
τητα του ελέγχου, ώστε το κέρδος να είναι η παράταση του 
χρόνου ζωής ή η θεραπεία και όχι απλώς η διάγνωση της 
νόσου σε νωρίτερο χρόνο. Έτσι για να εφαρμοσθούν προ-
γράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για κάποιο νόσημα 
λαμβάνονται υπόψη τρία κυρίως κριτήρια, που αφορούν α) 
τη νόσο, β) την επιλογή της εξέτασης που θα χρησιμοποιη-
θεί και, τέλος, γ) την ύπαρξη θεραπείας. Το αποτέλεσμα μιας 
εξέτασης δεν είναι «τελεσίδικα διαγνωστικό» για το αντίστοι-
χο νόσημα. Άτομα με θετικά ή ύποπτα ευρήματα πρέπει να 
υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο με άλλες εξετάσεις για την 
επιβεβαίωση του αποτελέσματος. 

Τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για ενηλίκους 
που αναπτύχθηκαν υιοθετήθηκαν γρήγορα από την πλειονό-
τητα των συστημάτων υγείας των ανεπτυγμένων χωρών. Ο 
καρκίνος αποτέλεσε τον πρωταρχικό στόχο και ακολούθησαν 
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο διαβήτης και προσφάτως οι 
θάνατοι από τη ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής. 

Στη χώρα μας έρευνα του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προ-
ληπτικής Ιατρικής το 2014 καταγράφει ότι οι προσυμπτωμα-
τικοί έλεγχοι βρίσκονται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα και 

η ενημέρωση των Ελλήνων σχετικά με 
τα οφέλη τους σε αρκετές περιπτώσεις 
είναι ανύπαρκτη.

Διεθνώς με κριτήριο την κλινική απο-
τελεσματικότητα και την οικονομική 
αποδοτικότητα έχουν γίνει προτάσεις 
μιας δέσμης προγραμμάτων προσυ-
μπτωματικού ελέγχου, τα οποία αναμέ-
νεται να συμβάλουν τόσο στη μείωση 
του φορτίου νοσηρότητας και θνησι-
μότητας από τις παθήσεις τις οποίες 
στοχεύουν όσο και στην αποδοτικότερη 
κατανομή των πόρων που επενδύονται 
στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 
των εν λόγω παθήσεων. Όσον αφορά 
το check up, η απόφαση για έλεγχο ή μη 
είναι του ασθενούς και του θεράποντος 
ιατρού. 

Γενικότερα, προτείνονται προς εφαρ-
μογή οι παρακάτω έλεγχοι:
Α) Έλεγχος για καρκίνο του μαστού με 

κλινική εξέταση και μαστογραφία σε γυναίκες 40-54 ετών ανά 
έτος, 55-70 ανά 2 έτη (Amer. Cancer Society, 2015).
Β) Έλεγχος για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας σε γυναί-
κες 25-64 ετών κάθε 3 έτη, με κυτταρολογική εξέταση κατά 
Παπανικολάου. Σε περίπτωση θετικών ή αμφίβολων αποτε-
λεσμάτων γίνεται η γενετική δοκιμασία (HPV DNA test) προς 
επιβεβαίωση και επαλήθευση της διάγνωσης. 
Γ) Έλεγχος για καρκίνο του εντέρου σε άνδρες και γυναίκες 
50-69 ετών, με τη διενέργεια της δοκιμασίας λανθάνουσας 
αιμορραγίας των κοπράνων κάθε 2 έτη. 
Δ) Έλεγχος για καρκίνο του προστάτη σε άνδρες, με τον 
προσδιορισμό προστατικού αντιγόνου (PSA).

Οι διάφοροι καρκινικοί δείκτες (π.χ., AFP, CEA, CA19-9 κ.ά.) 
ενδείκνυνται κυρίως για την παρακολούθηση της πορείας της 
νόσου.
Ε) Έλεγχος για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής σε άνδρες με 
τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, με άπαξ 
υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής.
Στ) Αγγειακοί έλεγχοι, που αποσκοπούν στην πρόληψη καρ-
διαγγειακών νοσημάτων, διαβήτη και παθήσεων του νεφρού 
και στην αποτροπή εγκεφαλικών επεισοδίων, σε άνδρες και 
γυναίκες 40 έως 74 ετών, οι οποίοι καλούνται κάθε 5 έτη για 
μέτρηση αρτηριακής πίεσης, δείκτη μάζας σώματος, χοληστε-
ρόλης, γλυκόζης ή κρεατινίνης, εφόσον κριθούν απαραίτητοι. 

Ο Ομιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ έχει επενδύσει στον προσυμπτωματι-
κό έλεγχο επιστημονικά και τεχνολογικά με εφαρμογή σύγχρο-
νων μεθόδων, υψηλού επιπέδου εξοπλισμό και εξειδικευμένο 
προσωπικό, για τα περισσότερα νοσήματα.

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου

ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - SCREENING - CHECK UP
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Η έννοια  
της ικανοποίησης  
των ασθενών

Η ικανοποίηση των ασθενών τα τελευταία χρόνια 
έχει αναδειχθεί ως ένας αξιόπιστος δείκτης απο-
τίμησης της ποιότητας για την αξιολόγηση των 

υπηρεσιών υγείας. Κατά τη Susie LinderPelz (1982) η 
ικανοποίηση του ασθενή είναι «οι θετικές αξιολογήσεις 
διακριτών διαστάσεων των υπηρεσιών υγείας». 

Στο μοντέλο μέτρησης της ποιότητας του Donabedian, 
η ικανοποίηση του ασθενούς ορίζεται ως η μέτρηση του 
αποτελέσματος που αναφέρεται από τον ασθενή, ενώ 
οι δομές και οι διαδικασίες του φορέα παροχής υπηρε-

σιών υγείας μπορούν να μετρηθούν με τις αναφερό-
μενες από τον ασθενή εμπειρίες. Η μεγιστοποίηση της 
ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί έναν από τους πιο 
σημαντικούς δείκτες ταυτοποίησης της ποιότητας των 
υπηρεσιών υγείας. 

Μέτρηση και αξιολόγηση της ικανοποίησης 
των ασθενών
Η ποσοτική προσέγγιση παρέχει ακριβείς μεθόδους για 
τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών.  Τα δεδο-

τα νέα μας

Μαρία Γερμενή  
ΒΑ, M.Sc.
spec. TQM/CQI 
in HealthCare 
Organizations

Γράφει η:
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τα νέα μας

μένα συλλέγονται μέσω τυποποιημένων ερωτηματολο-
γίων (για την αυτο-αναφερόμενη ή μέσω ερευνητή-δι-
αχειριζόμενη έρευνα), στα οποία οι ασθενείς καλούνται 
να εκφράσουν τις απόψεις τους, τυχόν παρατηρήσεις, 
καθώς και προτάσεις βελτίωσης, ώστε να επιτυγχάνε-
ται η μέτρηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
υγείας που τους παρέχονται. 

Η ανάγκη για διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης 
των ασθενών προκύπτει από δύο βασικούς παράγοντες: 
α) Oι ασθενείς είναι καταναλωτές υπηρεσιών υγειονομι-

κής περίθαλψης και η έρευνα σχετικά με τους καταναλω-
τές είναι απαραίτητη για την αύξηση της αποτελεσμα-
τικότητας, αλλά και για τη βελτίωση των υπηρεσιών και 
β) οι ασθενείς ως πολίτες έχουν το δικαίωμα να αξιολο-
γήσουν τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν.

Ο κύριος στόχος της έρευνας του βαθμού ικανοποίη-
σης των πελατών στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι η αξιολό-
γηση της ικανοποίησής τους από το σύνολο των υπηρε-
σιών υγείας που λαμβάνουν και της εμπιστοσύνης τους 
ως προς αυτές. 

Εισαγωγή 
Yπάρχουσα αντίληψη 
για τις δομές  
και τις υπηρεσίες

Προσδοκίες 
κατά την 
είσοδο 

Προσδοκίες 
κατά την 
παραμονή 

Αντίληψη  
κατά την έξοδο

Βαθμός 
ικανοποίησης 
του ασθενή

Αύξηση 
υπηρεσιών

Ασθενής
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Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται στις 
δομές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ καταδεικνύει τη σχέση 
μεταξύ αντιληπτής ποιότητας της προσφερόμενης υπη-
ρεσίας και της ικανοποίησης του ασθενούς, επιβεβαι-
ώνοντας την επικρατούσα άποψη ότι «η ικανοποίηση 
αποτελεί το άμεσο αποτέλεσμα της παροχής ποιοτικής 
υπηρεσίας». 

Παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση 
των ασθενών
Το σημείο εκκίνησης για τη μέτρηση της ικανοποίησης 
των ασθενών θα πρέπει να σχετίζεται τόσο με τα θεμε-
λιώδη πρότυπα όσο και με τους δείκτες ποιότητας που 
αναπτύσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι πα-
ράγοντες που επιδρούν στην αντίληψη του ασθενούς για 
τις υπηρεσίες υγείας που λαμβάνουν ποικίλλουν και μπο-
ρεί να σχετίζονται: 

  Με τη συμπεριφορά του επαγγελματία υγείας προς τον 
ασθενή, λαμβάνοντας υπόψη την ηθική, τη δεοντολο-
γία και τις προσδοκίες του ασθενούς. 
 Με την προσβασιμότητα στον φορέα υγείας.
  Με την αποτελεσματικότητα και τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών. 
 Με τη σωστή διάγνωση.
 Με την επαρκή φροντίδα.
 Με την άμεση θεραπεία.
 Με την εξυπηρέτηση. 
 Με την καθαριότητα και την υγιεινή. 
  Με τις εγκαταστάσεις και το περιβάλλον (ο χώρος και 
οι συνθήκες υπό τις οποίες προσφέρονται οι υπηρεσίες 
υγείας). 
 Με τη διαθεσιμότητα τεχνολογικού εξοπλισμού. 
 Με την ποιότητα των υπηρεσιών σίτισης.
  Τέλος, με τις παρεχόμενες προς αυτούς πληροφορίες. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η 

ικανοποίηση των ασθενών από τις υπηρεσίες υγείας 
είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραμέτρων και μπορεί 
να προσφέρει στον φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας 

πληροφορίες τόσο για την ποιότητα των υπηρεσιών 
όσο και για τη συνολική εικόνα του οργανισμού. 

Η εκπλήρωση των αναγκών των ασθενών μπορεί να 
ορισθεί από τον βαθμό της ικανοποίησης των προσδο-
κιών τους και σχετίζεται με την προσωπική τους εμπει-
ρία. Με αυτή την έννοια, η ικανοποίηση μετριέται ως η 
άμεση σχέση ανάμεσα σε αυτό που ο ασθενής αναμένει 
από τις υπηρεσίες υγείας και αυτό που εισπράττει τελικά. 

Η μέτρηση και η αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης 
των ασθενών ειδικότερα στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, όπου 
έχει αναπτυχθεί το μοντέλο διοίκησης ολικής ποιότητας, 
αξιοποιούνται προς όφελος της βελτίωσης της ποιότητας 
των υπηρεσιών υγείας που προσφέρουν. Η διοίκηση ολι-
κής ποιότητας εστιάζεται κυρίως στον τρόπο υλοποίησης 
των αποτελεσμάτων, τα οποία βασίζονται σε αναλύσεις 
δεδομένων της ικανοποίησης ασθενών. 

Η συστηματική αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης 
των ασθενών, ενταγμένη σε ένα πρόγραμμα βελτίωσης 
της ποιότητας του οργανισμού, αρχικώς αναπτύσσει 
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους «ασθενείς» και αυξάνει το 
κύρος και την αξιοπιστία της υπηρεσίας. 

Συνεπώς, η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας από τους 
ασθενείς αποτελεί μια αντικειμενική μεθοδολογία για:

 Την κάλυψη των προσδοκιών των ασθενών.
 Την αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης της ποιότητας.
 Την ενίσχυση της στρατηγικής για λήψη αποφάσεων. 
  Την παρακολούθηση της απόδοσης των υπηρεσιών 
υγείας. 
Μέσω της μέτρησης της ικανοποίησης των χρηστών 

υπηρεσιών υγείας αναγνωρίζονται οι ανάγκες τους, 
προκύπτουν χρήσιμες πληροφορίες και βελτιώνονται οι 
τρόποι με τους οποίους μπορούν να ικανοποιηθούν οι 
προσδοκίες τους. 

Η σύγχρονη προσέγγιση μορφών διοίκησης, όπως 
αυτή της ολικής ποιότητας σε φορείς υπηρεσιών υγείας, 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον ανθρώπινο χαρακτήρα των 
υπηρεσιών τους και καθιστά ως κύριο άξονα δράσης και 
λειτουργίας τους την ικανοποίηση των ασθενών.

τα νέα μας
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Eγκαίνια νέας διαγνωστικής 
μονάδας στη Νέα Σμύρνη
O Όμιλος εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗ εγκαινίασε την Πέμπτη 9 Μάρτιου 
τη νέα του ολοκληρωμένη Διαγνω-
στική Μονάδα που βρίσκεται στην 
οδό Ελ. Βενιζέλου 231 και Ψαρών 
στα όρια των Δήμων Νέας Σμύρνης 
και Παλαιού Φαλήρου.

Η νέα Διαγνωστική Μονάδα, η 
οποία εκτείνεται σε συνολική επι-
φάνεια 2.200 τ.μ., έχει επανδρωθεί 
με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο 
επιστημονικό προσωπικό και έχει 
εξοπλιστεί, σύμφωνα με τη δέσμευ-
ση του Πρόεδρου του Ομίλου κ. Ευ-

αγγέλου Σπανού, με τα πλέον σύγ-
χρονα αναλυτικά και απεικονιστικά 
όργανα. 

Στόχος της νέας Διαγνωστικής Μο-
νάδας είναι να παρέχει ολοκληρω-
μένες, ποιοτικές διαγνωστικές υπη-
ρεσίες σε ένα περιβάλλον υψηλής 
αισθητικής και σεβασμού προς τους 
πολίτες των ευρύτερων περιοχών 
Νέας Σμύρνης και Παλαιού Φαλήρου. 

Στη «Βιοιατρική Νέας Σμύρνης», 
όπως θα αποκαλείται η Νέα Διαγνω-
στική Μονάδα, λειτουργούν τα πα-
ρακάτω τμήματα, τα οποία είναι όλα 

συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ: 
  ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  
(ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ
 ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ  
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
 ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΓΡΑΦΟΥ
 ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
 ΥΠΕΡΗΧΩΝ
  ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
(Υπερήχων - Τεστ Κοπώσεως - 
ΗΚΓ - Holters).

   Βιοιατρική ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

τα νέα μας
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O Όμιλος Εταιρειών Υγείας 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ εγκαινίασε την 
Τρίτη 4 Απριλίου τη νέα του 

ολοκληρωμένη Διαγνωστική Μονάδα 
που βρίσκεται στην οδό Λ. Αθηνών 5 
και Α. Βρεττού στον Δήμο Αχαρνών 
(Μενιδίου). Η νέα Διαγνωστική Μονά-
δα, η οποία άρχισε να λειτουργεί τον 
Μάϊο του 2016 σε αυτόνομο κτίριο 
1.150 τ.μ., έχει επανδρωθεί με άρτια 
εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημο-
νικό προσωπικό 35 ατόμων, από τα 
οποία τα 10 είναι ειδικευμένοι ιατροί 
και έχει εξοπλιστεί, σύμφωνα με τη 
δέσμευση του Πρόεδρου του Ομίλου 
κ. Ευαγγέλου Σπανού, με τα πλέον 
σύγχρονα αναλυτικά και απεικονι-
στικά όργανα. Στόχος της νέας Δια-
γνωστικής Μονάδας είναι να παρέχει 
ολοκληρωμένες, ποιοτικές διαγνω-
στικές υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον 

υψηλής αισθητικής και σεβασμού 
προς τους πολίτες της ευρύτερης πε-
ριοχής του Μενιδίου. 

Στη «Βιοιατρική Μενιδίου», 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 του Ομίλου, που περιλαμ-
βάνει συνολικά πέντε (5) Ολοκληρω-
μένες Διαγνωστικές Μονάδες στην 
ευρύτερη περιοχή των Αθηνών και 
μίας (1) επιπλέον Ολοκληρωμένης 
Διαγνωστικής Μονάδας στην ευρύ-
τερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
υλοποιώντας κατά τον τρόπο αυτό 
το όραμα του Προέδρου του Ομίλου 
κ. Ευάγγελου Σπανού για τη «βελ-

   Βιοιατρική MENIΔΙΟΥ

Eγκαίνια νέας διαγνωστικής 
μονάδας στο Μενίδι
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τίωση της ποιότητας ζωής των αν-
θρώπων, μέσα από την προσφορά 
καινοτόμων, ποιοτικών και εύκολα 
προσβάσιμων υπηρεσιών υγείας σε 
όλους τους πολίτες». 

Η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ιδρύθηκε το 1981 και 
σύντομα κατέκτησε την εμπιστοσύνη 
του ιατρικού κόσμου και των ασθε-
νών για την πληρότητα και την υψηλή 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών. Σήμερα, η ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποτελεί 
τον κορυφαίο φορέα παροχής ιατρι-
κών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περί-
θαλψης στη χώρα μας, με 29 πολυ-
δύναμες Διαγνωστικές Μονάδες σε 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, 

που καλύπτουν περισσότερα από 
36.000 τ.μ. και εξυπηρετούν περισ-
σότερες από 2.500.000 επισκέψεις 
τον χρόνο. Οι Πολυδύναμες Διαγνω-
στικές Μονάδες καλύπτουν όλες τις 
εργαστηριακές ειδικότητες, με απο-
τέλεσμα οι πελάτες να εξυπηρετού-
νται 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, στη συ-
νεχή αναβάθμιση του εργαστηριακού 
εξοπλισμού, καθώς και τη συστηματι-
κή διαπίστευση των υπηρεσιών 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 τέσσερις οδο-
ντιατρικές μονάδες (Αθηνών, Αλίμου, 
Κηφισιάς και Θεσσαλονίκης). Ο Όμι-
λος συνεργάζεται με περισσότερες 
από 400 ιδιωτικές εταιρείες, τις μεγα-
λύτερες ασφαλιστικές εταιρείες και 
όλα τα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. 

τα νέα μας



ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ είναι ο κλάδος της ιατρικής που 
ασχολείται με παθήσεις του πεπτικού συστήματος, που 
περιλαμβάνει τα όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα 
(οισοφάγος, στομάχι, λεπτό - παχύ έντερο, ορθό), κα-
θώς και τα όργανα-αδένες που επικουρούν στις λειτουρ-
γίες της πεπτικής οδού, όπως το ήπαρ, το χοληφόρο 
σύστημα, η χοληδόχος κύστη και το πάγκρεας.

Ο γαστρεντερολόγος ως εξειδικευμένος ιατρός στη 
διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του γαστρε-
ντερικού συστήματος διαθέτει, εκτός από την απαραί-
τητη γνώση της παθολογίας του πεπτικού συστήματος, 
τη δυνατότητα της μακροσκοπικής επισκόπησης, διά 
της ενδοσκόπησης με ειδικά βιντεοσκοπικά μηχανήμα-
τα, των οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα (γαστρο-
σκόπηση, κολονοσκόπηση, εντεροσκόπηση).

Οι σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας της εικόνας 
και της δομής των ενδοσκοπίων έχουν οδηγήσει τον γα-
στρεντερολόγο στην εφαρμογή ενδοσκοπικών μεθόδων 
που περιλαμβάνουν τη διάγνωση και τη θεραπεία πα-
θήσεων ακόμα και στο ηπατο-χοληφόρο σύστημα, που 
αποτελείται από σωληνώδεις δομές που δεν ξεπερνούν 
τα 3 έως 7 χιλιοστά σε διάμετρο!

Ο γαστρεντερολόγος-ενδοσκόπος πλέον είναι σε 
θέση να διαγνώσει με μεγάλη ακρίβεια και με ιστολογι-
κή τεκμηρίωση, με τη λήψη βιοψιών υπό άμεση όραση 
των βλαβών του πεπτικού σωλήνα, το σύνολο των γα-

Νέα μονάδα Προχωρημένης 
Επεμβατικής Ενδοσκόπησης

   Βιοκλινική ΑΘΗΝΩΝ

Γράφει ο:

Μπασιούκας Στέφανος M.D.
Γαστρεντερολόγος - Eπεμβατικός Ενδοσκόπος
Εξειδικευμένος στην ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗ
Πεπτικού σωλήνα (EMR, ESD) και Χοληφόρoυ 
συστήματος (ERCP, Cholangioscopy)
Εξειδικευμένος στο Shizuoka Cancer Center, 
Nagaizumi-Cho, Shizuoka, Japan
Kitasato University East Hospital, Sagamihara, 
Kanagawa, Japan
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στρεντερολογικών παθήσεων, αλλά και να προβεί σε 
πλήθος θεραπευτικών επεμβατικών μεθόδων με τη χρή-
ση ειδικών υλικών έπειτα από κατάλληλη εκπαίδευση.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενδοσκόπησης 
τόσο στο διαγνωστικό όσο και στο επεμβατικό κομμάτι 
έχουν φέρει μια νέα τάξη πραγμάτων στον τομέα της 
γαστρεντερολογίας που πλησιάζει την ελάχιστα επεμ-
βατική χειρουργική. Ιδίως η εξέλιξη της επεμβα-
τικής ενδοσκόπησης του πεπτικού σωλήνα 
αρχίζει διεθνώς να χαρακτηρίζεται με 
τον όρο προηγμένη ενδοσκοπική δι-
αυλική χειρουργική (New NOTES 
- Natural Orifice Transluminal 
Endoscopic Surgery). Η εν-
δοσκόπηση περνάει από τον 
κλασικό της ενδοαυλικό χώρο 
(οισοφάγος, στομάχι, παχύ 
έντερο) σε ένα τρίτο διάστημα 
(υποβλεννογόνιος, μυϊκός χιτώ-
νας) και επεκτείνεται υπό όρους 
στον περιτοναϊκό χώρο. Μερικά 
χρόνια πριν αυτό θα ακουγόταν αδι-
ανόητο... Όλες οι ενδοσκοπικές επεμβά-
σεις γίνονται μέσω ενός ενδοκοπίου (γαστρο-
σκόπιο, κολονοσκόπιο) διά του στόματος ή του ορθού 
χωρίς τομές από την κοιλιά! 

 Η εξέλιξη της εικόνας σε υψηλής ευκρίνειας με οπτική 
μεγέθυνση του ιστού έως και 115 φορές και η εφαρμο-
γή θεραπευτικών μεθόδων με απόλυτη ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα έχουν οδηγήσει μεγάλα κέντρα 
αναφοράς του εξωτερικού στην ανάπτυξη τμημάτων 
Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης. Παθήσεις 
όπως πολυποειδείς βλάβες εντέρου > 5 εκ., πρώιμος 
γαστρικός καρκίνος, πρώιμος καρκίνος οισοφάγου, 
πρώιμο αδενοκαρκίνωμα σε έδαφος Barrett, αχαλασία 
οισοφάγου, υποβλεννογόνιοι όγκοι οισοφάγου, στο-
μάχου, 12/λου κ.ά. πλέον αντιμετωπίζονται υπό ογκο-
λογικές ενδείξεις ενδοσκοπικά ή σε συνδυασμό με τη 
λαπαροσκοπική χειρουργική με τεχνικές με όπως ESD 
(ενδοσκοπική υποβλεννογόνιος διατομή), STER (υπο-
βλεννογόνιος καναλιδιακή ενδοσκοπική εκτομή), EFTR 
(ενδοσκοπική ολικού πάχους εκτομή), POEM (διαστο-
ματική ενδοσκοπική μυοτομή), LECS (λαπαροσκοπική 
- ενδοσκοπική συνδυασμένη χειρουργική). 

Στην Ελλάδα η διενέργεια επεμβατικής ενδοσκόπησης 
πραγματοποιείται σχεδόν εξ ολοκλήρου τόσο στον δη-
μόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε ενδοσκοπικές μο-
νάδες που καλύπτουν περιστατικά κυρίως διαγνωστικής 
φύσης, όπως γαστροσκοπήσεις και κολονοσκοπήσεις, 
χωρίς να πληρούνται άριστα όλοι οι κανόνες ασφάλειας 

προηγμένων τεχνικών, όπως διασωλήνωση, επείγον ή 
εκλεκτικό χειρουργείο σε σύνθετες περιπτώσεις. 

Για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο η Βιοκλινική 
Αθηνών προχωρά στη δημιουργία μιας πρότυπης μο-
νάδας Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδοσκόπησης 
σε εξειδικευμένη ενδο-χειρουργική αίθουσα υπό τα 
διεθνή πρότυπα. Η νέα μονάδα λειτουργεί με τον αρ-

τιότερο ενδοσκοπικό εξοπλισμό που είναι δια-
θέσιμος παγκοσμίως, υπό την υποστήριξη 

της εταιρείας Olympus Corporation, 
Tokyo, Japan (Proton S.A.). Έτσι 

οι Έλληνες ασθενείς θα είναι σε 
θέση να απολαμβάνουν τη φρο-
ντίδα αλλά και την εφαρμογή 
πρωτοπόρων επεμβάσεων 
που γίνονται σε μεγάλα κέ-
ντρα αναφοράς του εξωτερι-
κού. Μια τέτοια επένδυση στη 
σημερινή Ελλάδα είναι εφικτή 

λόγω κυρίως της άριστης γνώ-
σης και εκπαίδευσης των Ελλήνων 

ιατρών σε εξειδικευμένα κέντρα του 
εξωτερικού αλλά και της αποφασιστικό-

τητας του ομίλου της Βιοιατρικής να θέσει 
νέα standards στην εξειδικευμένη ιατρική τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Στη νέα μονάδα Προχωρημένης Επεμβατικής Ενδο-
σκόπησης της Βιοκλινικής Αθηνών πραγματοποιούνται 
ενδοσκοπικές επεμβάσεις όπως ενδοσκοπική υποβλεν-
νογόνιος εκτομή πρώιμων κακοήθων νεοπλασμάτων 
του οισοφάγου, στομάχου και παχέος εντέρου (ESD) χω-
ρίς χειρουργική εκτομή του οργάνου, ενδοσκοπική εκτο-
μή και θερμοκαυτηρίαση σε οισοφάγο Barrett (EMR-L, 
RF), ενδοσκοπική αντιμετώπιση της γαστρο-οισοφα-
γικής παλινδρόμησης (ARMS, GERD-X®), ενδοσκοπική 
εκτομή υποβλεννογόνιων όγκων πεπτικού (καρκινοει-
δή, στρωματικοί όγκοι-GIST), ενδοσκοπική μυοτομή σε 
αχαλασία οισοφάγου (POEM), αντιμετώπιση λιθίασης 
και καρκίνου χοληφόρου συστήματος και παγκρέατος 
(ERCP, Χοληδοχοσκόπηση-SpyGlass™  με λιθοτριψία), 
ενδοσκοπική γαστροπλαστική για παχυσαρκία (Apollo 
Overstitch®), ενδοσκοπική συρραφή σε επιπλοκές βα-
ριατρικών επεμβάσεων (Apollo Overstitch®), συνδυ-
αστική ενδοσκοπική - χειρουργική αντιμετώπιση βλα-
βών στομάχου και 12/λου (LECS). Οι παραπάνω τύποι 
επεμβάσεων ακολουθούνται με βάση τις ενδείξεις ανά 
περίπτωση και με βάση τα επιστημονικά κριτήρια όπως 
αυτά τίθενται από τις κατευθυντήριες οδηγίες των ενδο-
σκοπικών εταιρειών της Αμερικής (ASGE), της Ευρώπης 
(ESGE) και της Ιαπωνίας (JGES).

Η νέα μονάδα  
λειτουργεί με τον 

αρτιότερο ενδοσκοπικό 
εξοπλισμό που είναι 

διαθέσιμος παγκοσμίως, 
υπό την υποστήριξη 

της εταιρείας Olympus 
Corporation, Tokyo, Japan 

 (Proton S.A.).

13Bionews  Ιούνιος - Αύγουστος 2017             

τα νέα μας



•  ΓΙΑ ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΜΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  
Ή ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

•  ΠΡΟΛΉΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  
‘Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΉ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΏΝ ΑΘΛΉΤΏΝ

• ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τμήμα πελματογραφίας
   Βιοιατρική ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ & ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Πελματογράφος στατική  
και δυναμική εξέταση
Ο πελματογράφος είναι μια δι-
αγνωστική ιατρική συσκευή που 
λειτουργεί χωρίς ακτινοβολία ή 
ραδιενέργεια. Το μηχάνημα του 
πελματογράφου είναι μια πλατ-

φόρμα με 2.408 ηλεκτρονικούς 
αισθητήρες και δυνατότητα κα-
ταγραφής δύο εξετάσεων της 
στατικής και της δυναμικής πελμα-
τογραφικής εξέτασης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για την ανάλυ-
ση δεδομένων της βάδισης και την 
αξιολόγηση της ισορροπίας.

Στην στατική εξέταση, το 
πρόγραμμα επεξεργάζε-

ται την ποσοστιαία 
κατανομή του 

σωματικού βάρους. Μετράει γωνί-
ες χρήσιμες για την ορθοπαιδική 
εκτίμηση, αποτυπώνοντας τρισδιά-
στατα το πέλμα. 

Στην δυναμική εξέταση, αναλύει 
τις διάφορες φάσεις βάδισης, δη-
λαδή την φάση στήριξης, το γρά-
φημα της φόρτισης, της μέγιστης 
πίεσης, τον χρόνο επαφής και την 
συσχέτιση του χρόνου - πίεσης. 
Αθλητές όλων των αθλημάτων 
επωφελούνται από την εξέταση. 

Το πελματογράφημα 
 ενδείκνυται για:
•  Άτομα με αθλητικές  

δραστηριότητες με σκοπό  
την βέλτιστη δυναμική απόδοση 
και συγχρόνως τον περιορισμό 
αθλητικών κακώσεων  
των κάτω άκρων. 

•  Άτομα που λόγω της καθημερινής 
τους ενασχόλησης νιώθουν  
τα πόδια τους βαριά  
και κουρασμένα.

•  Άτομα με λανθασμένη  
στάση και βάδιση.

•  Παιδιά και ενήλικες.
Επιπλέον, ενδείκνυται στην αξι-

ολόγηση του χειρουργικού απο-
τελέσματος, στις επανορθωτικές 
επεμβάσεις των κάτων άκρων 
(άρθροπλαστική ισχίου, γόνατος 
κ.ά.). Η εξέταση του πελματογρα-
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φήματος είναι ανώδυνη, διάρ-
κειας ολίγων λεπτών, χαμηλού 
κόστους και πραγματοποιείται με 
ραντεβού από εξειδικευμενό ορ-
θοπαιδικό ιατρό.

Oρθωτικά πέλματα
Σύμφωνα με τα ευρήματα του 
πελματογραφήματος, δίνεται η 
δυνατότητα δημιουργίας ειδικών 
πελμάτων ώστε αυτόματα με την 

διάγνωση να δίνεται και η ενδε-
δειγμένη λύση στο πρόβλημα με τα 
κατάλληλα πέλματα. 

Για την σωστή κατασκευή των 
ειδικών εξατομικευμένων  ορ-
θωτικών  πελμάτων απαιτείται 
πανεπιστημιακή γνώση της εμβιο-
μηχανικής,  παθοεμβιομηχανικής 
και ορθωτικής των κάτω άκρων. Η 
εξέταση του πελματογραφήματος 
ενδείκνυται σε παιδιά και ενήλικες. 

ΒΛΑΙΣΟΠΛΑ-
ΤΥΠΟΔΙΑ

ΥΨΗΛΗ ΚΑ-
ΜΑΡΑ

ΠΛΑΤΥ- 
ΠΟΔΙΑ

ΦΥΣΙΟ- 
ΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ενδειξείς σε 
παραμορφώσεις 
και παθήσεις  
των ενηλίκων:

•  Μεταταρσαλγία
•  Νεύρωμα Morton
•  Ανισοσκελία
•  Βλαισοπλατυποδία
•  Άκανθα πτέρνης
•  Σκολίωση
•  Συγγενές εξάρθημα 

ισχίου
•  Σακχαρώδης διαβήτης 

(Διαβητικό πόδι)
•  Ρευματοειδής 

αρθρίτιδα
•  Εκφυλιστική αρθρίτιδα 

αρθρώσεων άκρου 
ποδός, ισχίου, γόνατος

ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
ΠΑΙΔΙΩΝ

Ενδείξεις σε 
παραμορφώσεις  
και παθήσεις  
των παιδιών:

•  Βλαισοποδία
•  Πλατυποδία
•  Κοιλοποδία
•  Ραιβοϊπποποδία
•  Βλαισογωνία
•  Ραιβογωνία
•  Εσω - έξω στροφή  

του σκέλους
•  Ανισοσκελία
•  Νευρομυικές  

παθήσεις κ.ά.

τα νέα μας
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Τμήμα βελονισμού
   Βιοιατρική ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Ο βελονισμός είναι από τις αρχαι-
ότερες θεραπευτικές τεχνικές που 
χρησιμοποιήθηκαν στον πλανήτη 
από το 2000 π.Χ και συνεχίζει να 
εφαρμόζεται και να εξελίσσεται 
μέχρι σήμερα αδιάλειπτα. Τις 
τελευταίες δεκαετίες έχει καθι-
ερωθεί σαν ένα ολοκληρωμένο 
θεραπευτικό σύστημα σε πολλές 
ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού 
κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Μεγάλη 
Βρετανία). 

Έγινε δημοφιλής για την παυσί-
πονη, αντιφλεγμονώδη και αγγει-
οβελτιωτική του δράση.Στερείται 
παρενεργειών και είναι εντελώς 
ακίνδυνος όταν εφαρμόζεται από 

σωστά εκπαιδευμένους ιατρούς. 
Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 
τεχνικές που τις επιλέγουμε σε 
ενήλικες ή παιδιά ανάλογα με την 
περίσταση: ηλεκτροβελονισμός, 
ωτοβελονισμός (βελονισμός σε 
σημεία του πτερυγίου του αυτιού), 
laser βελονισμός (πολύ φιλικός 
και ανώδυνος, εφαρμόζεται σε 
παιδιά και ενήλικες με φοβία στις 
βελόνες) κ.ά. 

Γιατί να κάνω βελονισμό
Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικός, 
ιδιαίτερα σε επώδυνες καταστά-
σεις του μυοσκελετικού συστήμα-
τος. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα. 

Ένας βασικός λόγος είναι επίσης η 
ασφάλεια της θεραπείας. Η εφαρ-
μογή του βελονισμού δεν αποτελεί 
εμπόδιο στην τυχόν φαρμακευτική 
ή επεμβατική αγωγή, αντίθετα 
μπορεί να ενισχύσει τις άλλες δυτι-
κές θεραπείες. 

Είναι σχετικά ανώδυνος και 
λειτουργεί εκεί όπου η φαρμακευ-
τική αγωγή αδυνατεί να φέρει τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Φέρει 
συνεργατική δράση με τις όποιες 
φαρμακευτικές αγωγές λαμβάνει 
ο ασθενής.

 Περιορίζει τα συμπτώματα και 
την φαρμακευτική αγωγή σε χρό-
νιες εκφυλιστικές παθήσεις.

Άνω  
του

αποτελεσματικότητα 

70%

Κάθε συνεδρία διαρκεί 20 έως  
40 λεπτά ανάλογα την πάθηση
Σε οξείες καταστάσεις χρειάζεται 
θεραπεία κάθε δεύτερη ημέρα  
ενώ σε χρόνιες παθήσεις  
1 ή 2 συνεδρίες εβδομαδιαίως 

ΣΥΝΕΔΡΊΕΣ

απαιτούνται
για πλήρες 
θεραπευτικό 
αποτέλεσμα

8- 12
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Άλλες ενδείξεις

Παχυσαρκία Μείωση 
φαρμάκων 
σε χρόνιες 
παθήσεις

Κάπνισμα Παύση  
του οξέος 
ή χρόνιου 

πόνου

Aλκοολισμός Προστασία  
και τόνωση 

του 
οργανισμού

• Αυχεναλγία
•  Οσφυαλγία - Ισχιαλγία, Ραχιαλγία
•  Ινομυαλγία - Ιδιοπαθή σύνδρομα χρόνιου πόνου
•  Παράλυση άκρων από κήλη  

μεσοσπονδύλιου δίσκου
•  Αρθρίτιδες και περιαρθρίτιδες  
(τενοντίτιδες) αρθρώσεων άνω και κάτω άκρων

•  Μυϊκά άλγη (διάχυτα ή εντοπισμένα)
•  Αλλεργίες
•  Αθλητικές κακώσεις
•  Δυσμηνόρροια

•  Προεμμηνορυσιακό σύνδρομο
•  Εμμηνόπαυση 
•  Ημικρανία, κεφαλαλγίες τάσεως,  

πάρεση προσωπικού νεύρου
•  Παθήσεις γαστρεντερικού συστήματος  

(γαστρίτιδα, κολίτιδα)
•  Καταπολέμηση ρυτίδων
•  Διαταραχές λόγω αυξημένου άγχους
•  Διαταραχές κύκλου ύπνου/ εγρήγορσης, μνήμης, 
συγκέντρωσης και συμπεριφοράς

• Κατάθλιψη

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

O Βελονισμός 
αποτελεί μέθοδο 
θεραπείας  
που πρέπει  
να εφαρμόζεται  
από ιατρούς  
που διαθέτουν 
εμπειρία και έχουν 
εκπαιδευτεί στη 
Βελονοθεραπεία

τα νέα μας



   ΩΤΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ 
Το SHARPLAN CO2 λέιζερ ενδείκνυ-
ται για τομή-εκτομή, εξαέρωση και 
πήξη μαλακού ιστού στην ΩΡΛ (ΕΝΤ) 
χειρουργική, συμπεριλαμβανομένων 
της κεφαλής, του λαιμού και της 
στοματικής χειρουργικής. Εφαρ-
μογές της χειρουργικής ΕΝΤ (ΩΡΛ) 
έχουν συμπεριληφθεί στη χειρουρ-
γική λέιζερ του λάρυγγα, του φά-
ρυγγα, της ρινικής, του αυτιού, του 
στόματος και του ιστού.

   ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τα εξαρτήματα του λέιζερ 
SHARPLAN CO2 SilkTouch και 
FeatherTouch Flashscanner είναι 
υποδειγμένα για την τομή-απο-
κοπή, την αφαίρεση-εξαέρωση, 
την πήξη και τη χειρουργική αφαί-
ρεση του μαλακού ιστού στην 
πλαστική χειρουργική επέμβαση, 
τη δερματολογία. Οι πλαστικές 
διαδικασίες χειρουργικών επεμ-
βάσεων δερματολογίας που 
αντιμετωπίζονται είναι: Δέρμα, 
ανάπλαση-dermabrasion, βλεφα-
ροπλαστική, rhinophyma, λεπιδωτό 
επιθηλιακό κύτταρο καρκινώμα-
τος, στοματικό αιμαγγείωμα και 
telangectasis.

   ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ  
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδει-
κνύεται για τομή-αποκοπή, εξαέ-
ρωση και πήξη μαλακού ιστού στη 
γυναικολογία.

   ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδει-
κνύεται για τομή-αποκοπή, εξαέ-

ρωση και πήξη μαλακού ιστού στη 
νευροχειρουργική.

   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ  
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδεικνύ-
εται για τομή-αποκοπή, εξαέρωση 
και πήξη μαλακού ιστού στην ορθο-
παιδική χειρουργική.

   ΓΕΝΙΚΗ - ΘΩΡΑΚΙΚΗ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδεικνύ-
εται για τομή-αποκοπή, εξαέρωση 
και πήξη μαλακού ιστού στη γενική 
και τη θωρακική χειρουργική, συμπε-
ριλαμβανομένων ενδοσκοπικών και 
ανοικτών διαδικασιών.

   ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ  
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδεικνύ-
εται για τομή-αποκοπή, εξαέρωση 
και πήξη μαλακού ιστού στην οδοντι-
ατρική και τη χειρουργική στόματος.

   ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΗ  
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδεικνύ-
εται για τομή-αποκοπή, εξαέρωση 
και πήξη μαλακού ιστού στην ποδια-
τρική.

   ΓΕΝΝΗΤΙΚΗ - ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ
Το λέιζερ SHARPLAN CO2 υποδεικνύ-
εται για τομή-αποκοπή, εξαέρωση 
και πήξη μαλακού ιστού στις γεννητι-
κές-ουροποιητικές διαδικασίες.

Νέο Laser Co2  
στη Βιοκλινική Αθηνών 
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ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ  ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΌΤΗΤΑ

Το κυριότερο πλεονέκτηµα  των ακτινών laser CO
2  στη χειρουργική είναι ηικανότητα να τέµνει το δέρµα σαν νυστέρι, µε µεγάλη ακρίβεια, χωρίς νακαταστρέφει τον παρακείµενο ιστό και την ίδια στιγµή  να αποφράσσει τα µικράαιµοφόρα αγγεία
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TO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Σεμινάριο Ελληνικής Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Εταιρείας με θέμα την 
Επικαιροποίηση Μαιευτικών και Γυναικολογικών 
Γνώσεων πραγματοποιήθηκε στην Μυτιλήνη  
στις 8 Απριλίου, 2017.

Η κ. Βούλα Bελισσαρίου ήταν προσκεκλημένη 
ομιλήτρια στη στρογγυλή τράπεζα για την 
Προγεννητική Διάγνωση με θέμα «Ελεύθερο εμβρυϊκό 
DNA- ποιες οι δυνατότητες της εξέτασης».

Συμμετοχή του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στο Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο της ΕΜΓΕ

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ημερίδας υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας Πυρηνικής Ιατρικής & Μοριακής απεικόνισης 
που πραγματοποιήθηκε στις 08/04/2017 στο αμφιθέα-
τρο του νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ, με τίτλο Πυρηνική Ιατρική 
&Theranostics: Εφαρμογές στις Λοιμώξεις –Φλεγμονές, 
πραγματοποιήθηκε ομιλία που αφορούσε την εξέταση 
PET/CT με τίτλο: «ΡΕΤ Απεικόνιση Βιοδεικτών Φλεγμο-
νής» από την Ευαγγελία Σκούρα, MD, M.Sc., Ph.D, Πυρη-
νικό ιατρό, υπεύθυνη στο τμήμα PET/CT Αμπελοκήπων.

Ομιλία για  
την εξέταση PET/CT

   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

τα νέα μας
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Αθηναϊκές Ουρολογικές 
Ημέρες  
19-21/05/2017

Στις Αθηναϊκές Ουρολογι-
κές Ημέρες το τμήμα Επι-
στημονικής Ενημέρωσης 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πα-
ρουσίασε εξειδικευμένες 
εξετάσεις που αφορούν 
τόσο την έγκαιρη διάγνω-
ση του καρκίνου του προ-
στάτη όσο και τον υπολο-
γισμό της επιθετικότητας 
του. Ο Όμιλος, πρωτοπο-
ρεί για ακόμη μια φορά, 
εντάσσοντας στο δυναμικό 
του τη δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης της τεχνικής 
Fusion. H τεχνική αυτή, 
συνδυάζει εικόνα από δι-
άφορες τεχνολογίες (MRI, 
PET-CT, Αξονική τομογρα-
φία)  με την εικόνα του 
υπερήχου συμβάλλοντας 
καθοριστικά στην έγκαιρη 

διάγνωση της νόσου. 
Παράλληλα με τη διε-

ξαγωγή του συνεδρίου, 
πραγματοποιήθηκε επι-
στημονική συνάντηση με-
ταξύ των  Καθ. Διονύση 
Μητρόπουλο, Επίκ. Καθ. 
Αθανάσιο Παπατσώρη, Δρ. 
Ηρακλή Πούλια, Πρόεδρο 
Ουρολογικής Εταιρείας 
και Επιστημονικού προσω-
πικού του Ομίλου καθώς 
και τον Εμπορικό Διευθυ-
ντή του Ομίλου, κου Πρό-

δρομου Ηλιάδη αλλά και 
τον κο Νικολαΐδη Θεώδο-
ρο, Business Development 
Director της  Gene Analysis. 
Στη συνάντηση αυτή, πα-
ρουσιάστηκαν οι καινο-
τόμες εξετάσεις που προ-
σφέρει ο Όμιλος για τον 
καρκίνο του προστάτη, 
προτείνοντας μια εξατο-
μικευμένη προσέγγιση για 
την έγκαιρη διάγνωση και 
αποτελεσματικότερη θε-
ραπεία της νόσου.

11-12/03/2017
Επιστημονική 
Διημερίδα:
Νεότερες Στοχευμένες 
θεραπείες στην 
Αιματολογία 
-Τι αλλάζει για 
την Αλλογενή 
Μεταμόσχευση 

31/03-02/04/2017 
7ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο  
για το Σακχαρώδη 
διαβήτη και 
τα μεταβολικά 
Νοσήματα

12-13/05/2017
1ο Συμπόσιο 
Συνεχιζόμενης 
Επαγγελματικής 
Κατάρτισης 
Υιοθετώντας τις νέες 
Τεχνολογίες στην 
Ακτινοθεραπεία

18-20/05/2017
Συμπόσιο IVF Family 
& Planning: Versus or 
plus?

44ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ενδοκρινολογίας και 
Μεταβολισμού
26-29 Απριλίου 2017
Απονομή Βραβείου Ίκκου

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ βαρύτητα έχει για 
τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ η υπο-
στήριξη νέων ταλα ντούχων 
επιστημόνων. Για τον λόγο 
αυτό έχει εν σωματωθεί στο 
πλάνο των δράσεων Εταιρι-
κής Υπευθυνότητας η χορη-
γία του Βραβείου Διονύσιου 
Γ. Ίκκου (χρηματικό έπαθλο 
1.500 ευρώ). Ο Όμιλος 
είναι ο χορηγός του βρα-

βείου αυτού από το 1996 
έως και σήμερα. Απονέμε-
ται στην καλύτερη κλινική 
εργασία στην Ενδοκρινο-
λογία που δημοσιεύθηκε 
σε διεθνές περιοδικό που 
αναφέρεται στο PubMed 
και έχει impact factor. Ο 
πρώτος συγγραφέας πρέ-
πει να είναι είτε τακτικό είτε 
δόκιμο μέλος της ΕΕΕ-ΠΕΕ 
ή παιδοενδοκρινολόγος. Το 
βραβείο αυτό καθιέρωσε η 
Ελληνική Ενδοκρινολογική 
Εταιρεία εις μνήμην του δι-
εθνούς κύρους επιστήμονα 
Δ. Γ. Ίκκου το 1996. Η απονο-

μή του βραβείου πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
44ο Πανελλήνιου Συνέδριου 
Ενδοκρινολογίας και Μετα-
βολισμού.

Χορηγίες του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε συνέδρια

τα νέα μας
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Το Σάββατο 06/05 διοργανώθηκε 
με επιτυχία η ενημερωτική 
εκδήλωση: Οι νεότερες τεχνικές 
στη διάγνωση του καρκίνου 
του Προστάτη. Οι διακεκριμένοι 
Ομιλητές μας, Καθ. Χρ. Κίττας, 
Σύμβουλος Παθολογοανατομικού 
Εργαστηρίου, Δ. Σαββίδου, MD, 

Ph.D, Διευθύντρια Τμήματος 
Αξονικού & Μαγνητικού 
Τομογράφου, Ε. Σκούρα, MD, Ph.D, 
Πυρηνικός Ιατρός, Ε.Πετρόπουλος, 
Υπεύθυνος Τμήματος Υπερήχων 
και ο Dr S. Wadhwani, Consultant 
Radiologist, Worcestershire 
Royal Hospital, UK, παρουσίασαν 

το εύρος των καινοτόμων 
διαγνωστικών εργαλείων που 
διαθέτει σήμερα ο Όμιλος για την 
έγκαιρη διάγνωση του Καρκίνου 
του Προστάτη. Ευχαριστούμε 
όλους όσους παρευρέθηκαν, 
ανταποκρινόμενοι θετικά στο 
κάλεσμά μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Οι νεότερες τεχνικές στη διάγνωση  
του καρκίνου του Προστάτη

τα νέα μας
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει να είναι κοντά στις Μη Κυβερ-
νητικές Οργανώσεις που προσφέρουν κοινωνικό και ιατρικό 
έργο και να ενισχύει ενεργά τον εθελοντισμό. Η Axion Hellas 
οργανώνει δράσεις προσφοράς πρωτοβάθμιας υγείας και 
προληπτικής ιατρικής αλλά και χρηματοδοτεί έργα υποδομής, 
πολιτιστικές δράσεις και πρωτοβουλίες υποστήριξης απομα-
κρυσμένων κοινοτήτων σε όλη την Ελλάδα. Στις πρόσφα-
τες εξορμήσεις στα νησιά του Ιονίου (Μεγανήσι, Κάλαμο, 
Καστό) αλλά και σε Φολέγανδρο - Θηρασία - Σαντορίνη, 
η Βιοκλινική Αθηνών ανέλαβε να στηρίξει τη δράση για 
τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέ-
ος εντέρου με πρωτοβουλία του χειρουργού Κωνσταντίνου 
Στάμου. Στα νησιά λειτούργησε χειρουργικό ιατρείο και 
έγινε προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου παχέος εντέ-
ρου με χρήση του Hemotrust, μιας απλής δοκιμασίας που 
ανιχνεύει αίμα στα κόπρανα. Στους κατοίκους μοιράστη-
καν ενημερωτικά έντυπα και έγινε η βασική εκπαίδευση για 
την αξία της κολονοσκόπησης στην πρόληψη του καρκίνου 
του παχέος εντέρου. Στο χειρουργικό ιατρείο εξετάσθηκαν 
περισσότεροι από 100 κάτοικοι, έγιναν μικροεπεμβάσεις και 
κυρίως μεταδόθηκε στους κατοίκους των νησιών η αγάπη και 
η στήριξη των ανθρώπων του κέντρου.

Ο  Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσέφερε ακόμη τεχνική και λογι-
στικική υποστήριξη στην Axion Hellas και βοήθησε στη διενέρ-
γεια εργαστηριακών εξετάσεων και την αποστολή των αποτε-
λεσμάτων στους τοπικούς ιατρούς. Σκοπός είναι η διατήρηση 
ιατρικού φακέλου στους τόπους διαμονής των εξετασθέντων 
ώστε να μη χάνεται η συνέχεια της ιατρικής φροντίδας και να 
ενισχύεται η πρωτοβάθμια φροντίδα. Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
το διοικητικό συμβούλιο και η οικογένεια Ε. Σπανού θα είναι 
πάντα αρωγός στις προσπάθειες που αναδεικνύουν το αίσθη-
μα της κοινότητας και της προσφοράς. 

H Βιοκλινική ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕ  ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ AXION HELLAS ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ συνεχίζει να είναι 
κοντά στις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

τα νέα μας



Για δυο μέρες, το Σαββατοκύριακο 6 
και 7 Μαΐου, η Αθήνα γέμισε ποδήλα-
τα! Με επίκεντρο την Πλατεία Συντάγ-
ματος, όπου διοργανώθηκε το 2ο 
Athens Bike Festival, οι Αθηναίοι, κάθε 
ηλικίας είχαν την ευκαιρία να μάθουν 
για το ποδήλατο, να δουν από κοντά 
μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα μο-
ντέλα της αγοράς, στο πλαίσιο της 
Bike Expo που είχε στηθεί στο κέντρο 
της Πλατείας αλλά και να γνωρίσουν 
καλύτερα τους χορηγούς του Athens 
Bike Festival και τις υπηρεσίες τους.

Από τα πιο ενδιαφέροντα περί-
πτερα της εκδήλωσης, αναμφίβολα 
ήταν εκείνο του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
το οποίο και συγκέντρωσε τόσο με-
γάλο ενδιαφέρον ώστε συχνά η ουρά 
έφτανε ως τη μέση της πλατείας…

Αφορμή ήταν φυσικά η δυνατότητα 
του να γνωρίσει κάποιος τα πλεονε-
κτήματα ενός πελματογραφήματος, 
πραγματοποιώντας ουσιαστικά ένα 
δωρεάν πελματογράφημα από τους 
εξειδικευμένους συνεργάτες του 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Παράλληλα, οι 
επισκέπτες του Athens Bike Weekend 
αλλά και οι συμμετέχοντες του Ποδη-
λατικού Γύρου της Αθήνας, είχαν την 
ευκαιρία να ωφεληθούν από ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρουσες προσφορές και 
εκπτώσεις στις υπηρεσίες του Ομίλου.

Την Κυριακή 7 Μαΐου, η ημέρα ξε-
κίνησε με τον 24ο Ποδηλατικό Γύρο 
Αθήνας, που διοργανώνει κάθε χρόνο 

ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων 
(ΟΠΑΝΔΑ).

Περίπου 12.000 ποδηλάτες άρχισαν 
να φτάνουν από νωρίς στην Πλατεία 
Συντάγματος, προκειμένου να συμμε-
τάσχουν σε μια μοναδική βόλτα περί-
που 13 χιλιομέτρων στην κλειστή στα 
αυτοκίνητα Αθήνα.

Με εκκίνηση μπροστά από τον 
Άγνωστο Στρατιώτη και διαδρομή 
προς την Βασ. Σοφίας, Χίλτον, Αλε-
ξάνδρας, Ιουλιανού, Πλ. Καραϊσκάκη, 
Πειραιώς και επιστροφή από την οδό 
Σταδίου, οι συμμετέχοντες του Ποδη-
λατικού Γύρου είχαν την ευκαιρία να 

χαρούν μια υπέροχη διαδρομή στην 
Αθήνα. Σχεδόν μία ώρα αργότερα, 
δόθηκε από τον ίδιο τον Δήμαρχο Αθη-
ναίων κ. Γιώργο Καμίνη, η εκκίνηση 
του 1ου Athens Criterium, ενός αγώνα 
ποδηλασίας στο κέντρο της Αθήνας. 
Πάνω από 120 αθλητές συμμετείχαν 
στο πρώτο διεθνές σιρκουί της Αθή-
νας οι οποίοι αγωνίστηκαν σε μια κυ-
κλική διαδρομή 3.5 χιλιομέτρων την 
οποία έκαναν 15 φορές καλύπτοντας 
τα 52 χιλιόμετρα του αγώνα σε κάτι 
παραπάνω από μία ώρα. Οι υψηλές 
ταχύτητες, η άρτια διοργάνωση και ο 
εντυπωσιακός χαρακτήρας ενός αγώ-
να ποδηλασίας, κράτησαν καθηλωμέ-
νους τους θεατές για την μία ώρα του 
αγώνα. Για την ασφάλεια των αθλη-
τών φρόντισε ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
προσφέροντας το ασθενοφόρο και 
τον επίσημο γιατρό του αγώνα. 

Το 1ο Athens Criterium έληξε με την 
απονομή των βραβείων και των χρη-
ματικών επάθλων στους τρεις πρώ-
τους ποδηλάτες ενώ η ημέρα κύλησε 
ευχάριστα με μουσική και πολύ πο-
δήλατο… Ήδη οι διοργανωτές έχουν 
αρχίσει να προετοιμάζουν το επόμενο 
Athens Bike Weekend, την άνοιξη του 
2018, που αναμένεται να προσελκύσει 
ακόμη μεγαλύτερο αριθμό επισκε-
πτών καθώς το ποδήλατο έχει γίνει 
πια ένα αγαπημένο μέσο μετακίνησης, 
αναψυχής αλλά και άθλησης για τους 
Αθηναίους.

O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ATHENS BIKE WEEKEND

Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ποδήλατο
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  του Κέ-
ντρου Διεθνών Ασθενών 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
στο Greek Travel Show 
2017, στο Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο Αθη-
νών «Helexpo Maroussi»

Η Greek Travel Show δι-
οργανώθηκε για πρώτη 
φορά από τις 19 έως τις 
21 Μαΐου του 2017, στο 
Εκθεσιακό και Συνεδριακό 
Κέντρο Αθηνών «Helexpo 
Maroussi». Η νέα διοργά-
νωση αποτέλεσε την B2C 
(Business to Consumer) εκ-
δοχή της Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού «Philoxenia», η 
οποία πραγματοποιείται 
εδώ και 32 χρόνια στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο στόχος της Greek 
Travel Show είναι να δώ-
σει τη δυνατότητα σε 
τουριστικές επιχειρήσεις 
και φορείς να προβάλ-
λουν τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες τους, πετυχαί-
νοντας άμεσες πωλήσεις 
στο ευρύ κοινό, αλλά και 
να δικτυώσει όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς με 
πιθανούς συνεργάτες. 

Η συμμετοχή του Ομί-
λου με στόχο την παρουσί-
αση του Κέντρου Διεθνών 
Ασθενών έδωσε τη δυνα-
τότητα στους 4.000 επι-
σκέπτες να ενημερωθούν 
για το νέο αυτό τμήμα, 
τις καινοτόμες υπηρεσίες 
του Ομίλου καθώς και να 
δημιουργήσει το έναυσμα 
για εποικοδομητική συζή-
τηση πάνω στο θέμα του 
Ιατρικού Τουρισμού.

GREEK TRAVEL SHOW 2017

Παρουσίαση του Κέντρου Διεθνών Ασθενών 
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Το Κέντρο Διεθνών Ασθε-
νών του Ομίλου ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ έδωσε δυναμικό 
«παρών» στην αγορά της 
Σκανδιναβίας,  με τη συμ-
μετοχή του στην τουριστι-
κή έκθεση Μediterranean 
Panorama 2017. Η έκθε-
ση πραγματοποιήθηκε 
στις 17-19 Μαρτίου στον 
μεγαλύτερο εκθεσιακό 
χώρο της Στοκχόλμης, το 
Stockholmmassan.

H έκθεση Mediterranean 
Panorama 2017 αποτελεί 
μετεξέλιξη της έκθεσης 
Grekland Panorama, η 

οποία αφορούσε αποκλει-
στικά την Ελλάδα και την 
Κύπρο, με τη συμμετοχή 
φέτος και άλλων μεσο-
γειακών χωρών, αλλά με 
κεντρικό πυλώνα την Ελ-
λάδα. Πραγματοποιήθηκε 
για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά και θεωρείται από 
τις μεγαλύτερες εκθέσεις 
τουρισμού στη Σκανδινα-
βία, με χιλιάδες επισκέ-
πτες κάθε χρόνο, καθώς 
είναι έκθεση κοινού, αλλά 
υποστηρίζεται ενεργά 
από τους μεγαλύτερους 
tour operators και ταξιδι-

ωτικούς παράγοντες της 
σκανδιναβικής αγοράς.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συμμετείχε με δικό του 
περίπτερο Ιατρικού Του-
ρισμού. Οι πολυάριθμοι 
επισκέπτες (περισσότεροι 
από 13.000) είχαν την ευ-
καιρία να ενημερωθούν 
για τις παροχές του Ομί-
λου στο πεδίο του Ιατρι-
κού Τουρισμού (Κάλυψη 
Επειγόντων Περιστατικών 
Υγείας κατά την παραμο-
νή τους στην Ελλάδα και 
Προγραμματισμένων Χει-
ρουργικών Επεμβάσεων 

στις Κλινικές του Ομίλου). 
Εκπρόσωπος του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ήταν ο Αντι-
πρόεδρος του Ομίλου κ. 
Γεώργιος Σπανός και του 
Κέντρου Διεθνών Ασθενών 
ο κ. Στυλιανίδης Γεώργιος. 

Η έκθεση λειτούργησε 
για ακόμη μια φορά και 
ως κόμβος ανάλυσης των 
τελευταίων τάσεων που 
υπάρχουν για την Ελλά-
δα, καθώς και συζήτησης 
μεταξύ των μεγάλων tour 
operators και των ελληνι-
κών τουριστικών επιχει-
ρηματιών. 

Το Κέντρο Διεθνών Ασθενών  
CrossBorderMedCare του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην έκθεση  
Mediterranean Panorama - Στοκχόλμη
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Προς κύριο ΒΑΓΓΕΛΗ ΣΠΑΝΟ

 ΤΟ Δ/Σ,  οι ποδοσφαιριστές  και όσοι  
βρίσκονται κοντά στην ομάδα της ΣΙΝΔΟΥ, 
την ΟΜΟΝΟΙΑ, αισθάνονται την ανάγκη να 
σας ευχαριστήσουν για την γενναία σας οι-
κονομική ενίσχυση και ευχόμαστε να είστε 
πάντα καλά τόσο εσείς όσο και η οικογέ-
νεια σας. Λόγω των  ημερών  σας ευχόμα-
στε καλό ΠΑΣΧΑ και καλή ανάσταση.

 Δ/Σ    
Ο  πρόεδρος Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Τη Δευτέρα 06/03/2017 μαθητές του Β’ Αρσα-
κείου - Τοσιτσείου Γενικού Λυκείου Εκάλης, είχαν 
την ευκαιρία να φιλοξενηθούν στους χώρους 
της Βιοκλινικής Αθηνών από τη διοίκηση της Κλι-
νικής και να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα 
του κλάδου υγείας και τη χρησιμότητά τους. Ξε-
ναγήθηκαν στο χώρο του χειρουργείου από την 
προϊσταμένη του τμήματος , είδαν από κοντά τον 
ιατρικό εξοπλισμό και ενημερώθηκαν για αυτόν 
υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Παράλλη-
λα συνομίλησαν με το άρτια καταρτισμένο νοση-
λευτικό και ιατρικό προσωπικό μας. Στόχος ήταν 
η εμπειρία τους αυτή να φανεί χρήσιμη στα πλαί-
σια του επαγγελματικού τους προσανατολισμού.

Επίσκεψη μαθητών  
Β’ Αρσάκειου - Τοσιτσείου 
Γενικού Λυκείου Εκάλης 
στη Βιοκλινική Αθηνών 

Απονομή επαίνου από  
τους «Γιατρούς χωρίς Σύνορα»

τα νέα μας
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Τα διάφορα είδη κουνουπιών 
παραμένουν ακόμη ένας ση-
μαντικός παράγων μεταφο-

ράς και μετάδοσης πολλών ασθε-
νειών που μπορεί να προκαλέσουν 
και επιδημίες. Η προφύλαξη από τα 
κουνούπια αποτελεί βασικό στοιχείο 
αποφυγής αντίστοιχων νόσων. Από 
την άλλη πλευρά, η αύξηση διακί-
νησης πληθυσμών τόσο για τουρι-
στικούς λόγους όσο και για λόγους 
εργασιακούς ή ομαδικής μετανά-
στευσης διευκολύνει περισσότερο 
τη μόλυνση από ασθένειες που με-
ταδίδονται με τα κουνούπια. Η τε-
λευταία επιδημία που οφείλεται σε 
μετάδοση παθογόνου παράγοντα 

μέσω κουνουπιών είναι η επιδημία 
του ιού Zika, που θέτει σε συναγερ-
μό την ανθρωπότητα γιατί συνδέεται 
με σοβαρές επιπλοκές στα έμβρυα.

Η νόσος που προκαλείται από 
τον ιό Zika θεωρείται αναδυόμε-
νη νόσος, με εξάπλωση σε περι-
οχές όπου είναι παρών ο κύριος 
διαβιβαστής, το κουνούπι Aedes 
aegypti. Ο ιός Zika (ZIKV) απομο-
νώθηκε για πρώτη φορά το 1947 
στην Αφρική συγκεκριμένα σε πίθη-
κο Rhesus macacus στο δάσος Zika 
της Ουγκάντα, από όπου πήρε το 
όνομά του, και εξαπλώθηκε τη δε-
καετία του ’70 στη Νοτιοανατολική 
Ασία. Για πολλές δεκαετίες ήταν 

Γράφουν οι:

Καθηγήτρια 
Τζ. Κουρέα - 
Κρεμαστινού, MD
Σύμβουλος 
Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου

Βαϊα Πολυμέρου
Βιολόγος B.Sc.
Προϊσταμένη 
Βιοπαθολογικού 
Εργαστηρίου
Υπεύθυνη  
Εργαστηρίου 
Ανοσολογίας
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ένας «ξεχασμένος» ιός λόγω των 
ήπιων ή των παρόμοιων συμπτω-
μάτων με την κοινή γρίπη. 

Ο ιός άρχισε την περαιτέρω εξά-
πλωσή του το 2007 από ένα νησί 
της Μικρονησίας και το 2013-2014 
μεγάλες εστίες εμφανίστηκαν σε 
τροπικές και υποτροπικές περι-
οχές της Αφρικής, σε ομάδες νη-
σιών του Ειρηνικού και στην Ασία. 
Πιο πρόσφατα το 2015 αυξημένος 
αριθμός λοιμώξεων βρέθηκε στη 
Βραζιλία, όπου καταγράφηκε ασυ-
νήθιστα αυξημένος αριθμός γέν-
νησης παιδιών με μικροκεφαλία 
και νευρολογικά προβλήματα. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι υπάρχει πιθα-
νότητα μεγάλων επιδημιών από 
τον ιό Zika σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Τον Φεβρουάριο 2016 ο ΠΟΥ, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Διε-
θνούς Υγειονομικού Κανονισμού, 
ανακηρύσσει τον Zika ως Επεί-
γον Πρόβλημα Δημόσιας Υγείας 
Διεθνούς Ενδιαφέροντος (Public 
Health Emergency of international 
concern).

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας αναφέρει ότι 500.000 έως 1,5 
εκατομμύρια άνθρωποι μολύνθη-
καν στη Βραζιλία, ότι ο ιός εξα-
πλώθηκε σε 20 κράτη της Λατινι-
κής Αμερικής και τη Φλόριντα και 
προβλέπει ότι φέτος -το 2017- 3 
έως 4 εκατομμύρια άνθρωποι μπο-
ρεί να μολυνθούν από τον ιό Zika 
στην αμερικανική ήπειρο.

Στην Ελλάδα, όπως και στις χώ-
ρες της Ευρώπης, είναι υπαρκτός 
ο κίνδυνος εισαγωγής του ιού Zika 
από ταξιδιώτες ή μετανάστες από 
πληγείσες από τον ιό περιοχές ή 
από μολυσμένα κουνούπια.

Ήδη το 2016 επιβεβαιώθηκαν ει-
σαγόμενα κρούσματα στη Γερμα-
νία, στη Δανία, στην Ελβετία, στην 
Αγγλία, στην Ιρλανδία, στην Ισπα-
νία, στην Ιταλία, στην Ολλανδία, 
στην Πορτογαλία, στη Σουηδία, στη 
Φινλανδία και τον Καναδά.

Πώς μεταδίδεται
Ο ιός Zika είναι ένας arbovirus της 
οικογένειας των Flaviviridae. Η με-
τάδοση στον άνθρωπο γίνεται με 
το τσίμπημα μολυσμένου κουνου-
πιού του γένους Aedes, που μετα-
φέρει τον ιό μέσω νυγμών. Αν και 
στο παρελθόν οι ειδικοί πίστευαν 
ότι η μετάδοση γίνεται στην πλει-
ονότητα από τα κουνούπια, τελευ-
ταία έχουν αναφερθεί πολλά περι-
στατικά σεξουαλικής μετάδοσης 
του ιού σε τουλάχιστον δέκα χώρες 
και διερευνώνται και άλλοι τρόποι 
μετάδοσης. Πρόσφατα επιβεβαιώ-
θηκε ότι ο ιός Zika μπορεί να μετα-
δοθεί με το σπέρμα και υπάρχουν 
ενδείξεις ότι μπορεί να παραμείνει 
στο σπέρμα για μερικές εβδομάδες 
μετά την ανάρρωση του άνδρα που 
νόσησε με λοίμωξη από τον ιό Zika. 
Για την πρόληψη συνιστάται στους 
ταξιδιώτες σε ενδημικές περιοχές 
να χρησιμοποιούν προφυλακτικό 
κατά τη σεξουαλική επαφή.

Υπάρχουν δύο είδη κουνουπιών 
Aedes που μπορούν να μεταδώ-
σουν τον ιό Zika. Το κουνούπι Aedes 
aegypti, που θεωρείται ο βασικός 
διαβιβαστής του ιού, υπάρχει σε 
τροπικές και υποτροπικές περιοχές 
και δεν έχει καταγραφεί στην Ελλά-
δα τις τελευταίες δεκαετίες. Το κου-
νούπι Aedes albopictus, (κουνούπι 
«τίγρης») θεωρείται δυνητικός δι-
αβιβαστής, μπορεί να μεταδώσει 
τον ιό, καταγράφηκε στην Ελλάδα 
για πρώτη φορά το 2003-2004 και 
έκτοτε έχει βρεθεί σε πολλές περι-
οχές της χώρας. Το κουνούπι Aedes 
μεταδίδει, επίσης, τον δάγκειο πυ-
ρετό, τον κίτρινο πυρετό και τον ιό 
chikungunya, που προκαλεί πολυ-
αρθρίτιδα και εξάνθημα.

Συμπτωματολογία
Οι περισσότερες λοιμώξεις είναι 
ασυμπτωματικές. Σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ τα 4/5 των ατόμων που μο-
λύνονται με τον ιό Zika δεν εμφα-
νίζουν συμπτώματα. Έπειτα από 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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μια περίοδο επώασης από 5 έως 
10 ημέρες εμφανίζονται συμπτώ-
ματα, συνήθως μικρής διάρκειας, 
παρόμοια με της γρίπης. Οι περισ-
σότεροι άνθρωποι που νοσούν 
παρουσιάζουν πυρετό, συνήθως 
μικρότερο από 39οC, εξάνθημα, 
αλλά μπορεί, επίσης, να παρουσι-
άσουν αρθραλγία, μυαλγία, κεφα-
λαλγία και επιπεφυκίτιδα (κόκκινα 
μάτια που τρέχουν). Θάνατοι από 
την νόσο είναι σπάνιοι. Ο ιός σχε-
τίζεται με σοβαρές επιπλοκές σε 
έμβρυα, όπως μικροκεφαλία και 
νευρολογικές διαταραχές, και το 
σύνδρομο Guillain Barre σε ενήλικα 
άτομα, καθώς και με αυτοάνοσες 
εκδηλώσεις. Η σχέση μεταξύ αυτών 
των διαταραχών και του ιού είναι 
υπό διερεύνηση. 

Εγκυμοσύνη και ιός Zika 
Ο ιός Zika σχετίζεται άμεσα με σο-
βαρές επιπλοκές σε έμβρυα και συ-
γκεκριμένα με μικροκεφαλία (πα-
θολογικά μικρό κεφάλι, λιγότερο 
από 31,5-32 cm και περιορισμένη 
ανάπτυξη εγκεφάλου). Η μικροκε-
φαλία συνδέεται με επιληπτικές 
κρίσεις και με σοβαρά κινητικά 
προβλήματα στα άκρα, που μπορεί 
να φθάσουν έως την παράλυση. 
Δεν είναι ακόμη γνωστός ο μηχα-
νισμός πώς ο ιός μπορεί να προ-
καλέσει τόσο μεγάλες εγκεφαλικές 
βλάβες. Η μόλυνση κατά το πρώτο 
τρίμηνο της κύησης είναι επικίνδυ-
νη, καθώς στη συγκεκριμένη φάση 
αναπτύσσεται το νευρικό σύστη-
μα του εμβρύου. Επίσης, μελέτες 
έδειξαν ότι μητέρες που μολύνθη-
καν στο τρίτο τρίμηνο της κύησης 
εμφάνισαν σοβαρές επιπλοκές, 
συμπεριλαμβανομένου του αιφ-
νίδιου θανάτου του εμβρύου. Από 
το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συστή-
νεται σε εγκύους που ταξίδεψαν σε 
πληγείσες από τον ιό περιοχές να 
αναφέρουν το ταξίδι στον ιατρό 
τους, ώστε να εκτιμηθεί η κατά-
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στασή τους και να παρακολουθη-
θούν κατάλληλα. Συγκεκριμένα, 
στις εγκύους και στις περιπτώσεις 
επικείμενης εγκυμοσύνης συστήνε-
ται αναβολή του ταξιδιού σε περι-
οχές όπου αναφέρονται κρούσμα-
τα από τον ιό Zika ή σε περίπτωση 
που το ταξίδι δεν είναι εφικτό να 
αναβληθεί συστήνονται αυξημένα 
μέτρα προστασίας κατά των δηγ-
μάτων από κουνούπια και κατά τη 
σεξουαλική επαφή (αποφυγή επα-
φής, χρήση προφυλακτικού).

Διάγνωση
Λοιμώξεις με φλαβοϊούς, συμπε-
ριλαμβανομένου και του ιού Zika, 
οδηγούν πάντα σε ιαιμία. Δεδομέ-
νου ότι η άμεση ανίχνευση του ιού 
είναι δυνατή μόνο κατά τη διάρκεια 
της ιαιμίας (μέγιστο 1 εβδομάδα) 
και η σχετικά ήπια πορεία της νό-
σου μπορεί να οδηγήσουν σε καθυ-
στερημένη επίσκεψη των ασθενών 
στα ιατρεία. Στις περιπτώσεις αυτές 
η ορολογική ανίχνευση έχει υψηλή 
διαγνωστική σημασία. 

Στο αρχικό στάδιο της νόσου και 
επί συμπτωμάτων ο ιός ανιχνεύεται 
με μοριακές τεχνικές στο αίμα ή στα 
ούρα (Real-Time PCR) για μικρό χρο-
νικό διάστημα (δύο εβδομάδων).

Ειδικά αντισώματα έναντι του ιού 
Zika μπορούν να ανιχνευθούν με-
ρικές ημέρες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων. Η ανίχνευση ειδικών 
αντισωμάτων IgM ή η σημαντική 
αύξηση του τίτλου των ειδικών IgG 
αντισωμάτων υποδηλούν οξεία λοί-
μωξη με τον ιό Zika.

Τα αποτελέσματα των ορολογι-
κών δοκιμασιών πρέπει να ερμηνεύ-
ονται με προσοχή, λόγω διασταυ-
ρούμενων αντιδράσεων με άλλους 
αρμποϊούς (δάγκειου πυρετού, 
κίτρινου πυρετού, Δυτικού Νείλου) 
και ανάλογα με το ιστορικό εμβολι-
ασμού έναντι φλαβοϊών (π.χ., εμβο-
λιασμός για κίτρινο πυρετό) και την 
κυκλοφορία άλλων φλαβοϊών στην 
περιοχή έκθεσης.

Θεραπεία 
Δεν υπάρχει ειδική αντιϊκή θερα-
πεία για λοιμώξεις από τον ιό Zika. 
Σε γενικές γραμμές επειδή τα συ-
μπτώματα είναι ήπια συνιστάται 
ξεκούραση, καλή διατροφή και 
λήψη παυσίπονων ή αντιπυρετικών 
φαρμάκων. Διαθέσιμο εμβόλιο δεν 
υπάρχει. Σε ερευνητικό επίπεδο γί-
νονται ακόμη προσπάθειες για την 
παραγωγή κατάλληλου εμβολίου.

Πολλά θέματα παραμένουν υπό 
διερεύνηση για τον ιό Zika και τις 
επιπτώσεις στον άνθρωπο.

Προστασία
Ένα βασικό μέτρο για την προφύλα-
ξη είναι η καταπολέμηση των κου-
νουπιών στο περιβάλλον με συστη-
ματικές και σωστές εντομοκτονίες 
και αποξήρανση στάσιμων υδάτων. 
Σε ατομικό επίπεδο, η προφύλαξη 
έγκειται στην προστασία από το 
τσίμπημα των κουνουπιών. 

Τα κουνούπια του γένους Aedes 
εμφανίζονται σε αστικές και πυ-
κνοκατοικημένες περιοχές, είναι 
δραστήρια κατά τη διάρκεια της 
ημέρας και της νύχτας και ως εκ 
τούτου τα ατομικά μέτρα προστα-
σίας θα πρέπει να εφαρμόζονται 
όλο το 24ωρο.

Τα μέτρα προστασίας περιλαμ-
βάνουν κατάλληλη ένδυση, χρήση 
εντομοαπωθητικών, καθαριότητα, 
χρήση αντικουνουπικών πλεγμά-
των και απομάκρυνση στάσιμων 
υδάτων στο οικιακό περιβάλλον. Οι 
ταξιδιώτες που επισκέπτονται περι-
οχές με τρέχουσα τοπική μετάδοση 
του ιού συνιστάται:

 Να φορούν φαρδιά, ελαφριά 
ρούχα με μακριά μανίκια, μακριά 
παντελόνια, ψηλές κάλτσες και 
επιπλέον σε εξωτερικούς χώρους 
κλειστά παπούτσια και καπέλο.

 Να χρησιμοποιούν στο ακάλυ-
πτο δέρμα εντομοαπωθητικά σκευ-
άσματα που περιέχουν δραστικές 
ουσίες εγκεκριμένες στην Ευρώπη, 
όπως DEET. 

 Να χρησιμοποιούν εντομοκτόνα 
σκευάσματα (σπρέι, φιδάκια, τα-
μπλέτες) στους χώρους που πρόκει-
ται να καταλύσουν, ακολουθώντας 
πάντα τις οδηγίες χρήσης τους. 

 Να χρησιμοποιούν κουνουπιέ-
ρα κατά τις ώρες του ύπνου.

Εκτός από τα γενικά και τα ατο-
μικά μέτρα προστασίας από τα 
κουνούπια Aedes γίνονται και άλ-
λες ερευνητικές προσπάθειες. Η 
Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμά-
κων των ΗΠΑ (USFDA) έχει εγκρίνει 
την απελευθέρωση γενετικά τρο-
ποποιημένων κουνουπιών Aedes 
aegypti, που δημιουργήθηκαν από 
τη βρετανική εταιρεία Oxitec και 
είναι μέρος της προσπάθειας για 
την καταπολέμηση της εξάπλω-
σης του ιού Zika. Οι απόγονοι των 
τροποποιημένων κουνουπιών θα 
πεθαίνουν πριν να είναι σε θέση 
να αναπαράγουν, μειώνοντας έτσι 
σταδιακά τον πληθυσμό των κου-
νουπιών Aedes που μεταδίδουν το 
ιό Zika, καθώς και τον δάγκειο πυ-
ρετό, τον κίτρινο πυρετό και τον ιό 
chikungunya. 

Η σωστή προφύλαξη συμβάλ-
λει στην αποφυγή της νόσου και η 
έγκαιρη διάγνωση συμβάλλει στην 
ταχεία ανάρρωση ή στην αποφυγήν 
επιπλοκών. Τα βασικά μέτρα προ-
στασίας, ατομικά και γενικά, είναι 
μέτρα προφύλαξης για τσιμπήμα-
τα από όλα τα είδη κουνουπιών. 

Το κεντρικό εργαστήριο της 
Βιοιατρικής, έχοντας σαν βασική 
προτεραιότητα την παροχή ια-
τρικών υπηρεσιών υψηλής ποιό-
τητας, διενεργεί ελέγχους τόσο 
σε ορολογικό επίπεδο όσο και σε 
μοριακό, παρέχοντας ταχεία και 
αξιόπιστη εργαστηριακή διάγνωση 
των πιθανών λοιμώξεων που προ-
κύπτουν από τσίμπημα διαφόρων 
ειδών μολυσμένων κουνουπιών 
και μπορεί να μεταδώσουν μέσω 
νυγμών τον ιό του Δυτικού Νείλου, 
τον ιό Zika, τον Δάγκειο πυρετό, 
την Ελονοσία κ.ά.

ΠΡΟΛΗΨΗ



H χρήση της αντιμικροβιακής 
θεραπείας έχει αποφέρει 
αδιαμφισβήτητα οφέλη στα 

άτομα και στην κοινωνία. Λοιμώξεις 
που ήταν συχνά θανατηφόρες, π.χ. 
φυματίωση, δυσεντερία, χολέρα, 
πνευμονία, εντερικές νόσοι, έγινε δυ-
νατόν να θεραπευθούν. Επιπρόσθε-
τα, έγινε δυνατή η εφαρμογή ισχυρής 
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας σε 
περιπτώσεις καρκίνου ή απόρριψης 
μοσχευμάτων, αφού έγινε δυνατή η 

καταστολή, ή η θεραπεία συνοδών 
λοιμώξεων. 

Παρά τα μεγάλα οφέλη, η χρήση 
της αντιμικροβιακής θεραπείας έχει 
και κάποιες δυσμενείς συνέπειες για 
τους ασθενείς. Όπως και με κάθε 
άλλη θεραπεία, είναι δυνατόν να 
παρατηρηθούν παρενέργειες, όπως 
αλλεργικές αντιδράσεις ή βλάβες σε 
λειτουργίες οργάνων, π.χ. του ήπα-
τος, των νεφρών. Επίσης, η χρήση 
των αντιβιοτικών είναι δυνατόν να 

έχει και δυσμενείς συνέπειες εκτός 
του αρρώστου. Μπορεί να οδηγήσει 
στην επιλογή αντοχής για τον μικρο-
βιακό πληθυσμό που προκαλεί τη λοί-
μωξη και για τον οποίο χορηγείται. 
Ενίοτε μεμονωμένα βακτηριακά κύτ-
ταρα μπορεί να αποκτήσουν αντοχή 
σε κάποιο αντιβιοτικό είτε σαν αποτέ-
λεσμα μετάλλαξης είτε με απόκτηση 
γονιδίων αντοχής από κάποιο άλλο 
ανθεκτικό μικροοργανισμό. Παρου-
σία του αντιβιοτικού, τα ανθεκτικά 
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αντιβιοτικών με τόσο επιτυχή αποτε-
λέσματα συνετέλεσε στη συχνή χρη-
σιμοποίησή τους. Η χρήση τους προ-
φυλακτικά τόσο στους ανθρώπους 
όσο και στα ζώα είχε τελικά αρνητικό 
αποτέλεσμα συνολικά στην αντιβιοτι-
κή θεραπεία.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο 
Alexander Fleming παρατήρησε τις 
αντιμικροβιακές ιδιότητες της πενι-
κιλίνης, που ήταν προϊόν του μύκητα 
Penicillium. Στα μέσα της δεκαετίας 
του 1940 οι Ernst Chain και Howard 
Florey κατόρθωσαν να παραλά-
βουν την ουσία αυτή σε μεγάλες 
ποσότητες. Σε σχετικά όμως μικρό 
χρονικό διάστημα, τη δεκαετία του 
1950, παρατηρήθηκε αντοχή στην 
πενικιλίνη από τον Staphylococcus 
aureus. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1960 παρατηρήθηκε αντοχή 
σε στελέχη Neisseria gonorrhoeae 
και Srteptococcus pneumoniae. Τις 
δεκαετίες του 1980 και 1990 παρα-
τηρήθηκε αντοχή στις ημισυνθετι-
κές πενικιλίνες (methicillin) από τον 
Staphylococcus aureus και από τους 
κοαγκουλάση (-) σταφυλόκοκκους.

Τη δεκαετία του 1980 παρατη-
ρήθηκε αυξανόμενη αντοχή σε 
ευρέως φάσματος αντιβιοτικά 
στα Enterobacteriaceae και στην 
Pseudomonas aeruginosa. Τη δεκα-
ετία του 1990 εμφανίστηκαν πολυ-
ανθεκτικά στελέχη Mycobacterium 
tuberculosis και ανθεκτικά στη βαν-
κομυκίνη στελέχη εντεροκόκκων.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις Ευ-
ρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα 
επίπεδα μικροβιακής αντοχής κυρί-
ως στον νοσοκομειακό χώρο και για 
συγκεκριμένα είδη μικροβίων, όπως 
είναι τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες 
Gram αρνητικά παθογόνα, ενώ είναι 
πρώτη στη συνολική κατανάλωση 
αντιμικροβιακών παραγόντων. Όσον 
αφορά την κοινότητα, τα κυριότερα 
παθογόνα, η αντοχή των οποίων σε 
βασικές κατηγορίες αντιβιοτικών εί-
ναι σημαντική, είναι ο Srteptococcus 
pneumoniae και η Εtscherichia coli. 

Βασικές κατηγορίες αντιβιοτικών, 
όπως η πενικιλίνη και οι μακρολίδες, 
λόγω της σημαντικής αντοχής δεν 
επιτρέπουν τη χρήση των φαρμάκων 
αυτών ως μονοθεραπεία σε σοβαρές 
λοιμώξεις, όπως είναι η πνευμονία 
της κοινότητας. Για την E.coli συγκρι-
τικά στοιχεία πολυκεντρικής μελέτης 
αναδεικνύουν από το 2005 έως το 
2012 σημαντική αύξηση της αντοχής 
στις κινολόνες για στελέχη που προ-
καλούν μη επιπεπλεγμένη κυστίτιδα, 
καθώς και για το σύνολο των στελε-
χών που απομονώθηκαν από ασθε-
νείς με ουρολοίμωξη κοινότητας.

Για τη χορήγηση επομένως του 
κατάλληλου αντιμικροβιακού μετά 
την απομόνωση των περισσότερων 
βακτηρίων από κλινικά δείγματα εί-
ναι απαραίτητος ο προσδιορισμός 
της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά. Ο 
ακριβής προσδιορισμός της ευαι-
σθησίας του μικροοργανισμού στα 
αντιβιοτικά επιτρέπει την επιδημιο-
λογική μελέτη των μεταβολών της 
ευαισθησίας και της εμφάνισης νέων 
μηχανισμών αντοχής σε ένα περι-
βάλλον όπως νοσοκομείο, Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας ή στην ευρύ-
τερη γεωγραφική περιοχή. Οι πλέον 
συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
προσδιορισμού της ευαισθησίας στα 
αντιβιοτικά in vitro είναι η μέθοδος 
διάχυσης των αντιβιοτικών (Kirby-
Bauer Disk Diffusion Test) και ο προσ-
διορισμός της ελάχιστης ανασταλτι-
κής πυκνότητας (MIC).

Kirby-Bauer Disk Diffusion Test
Στη μέθοδο διάχυσης των αντιβιοτι-
κών, δίσκοι εμποτισμένοι με αντιβιο-
τικό τοποθετούνται στην επιφάνεια 
θρεπτικού υλικού, στο οποίο ενσω-
ματώνεται κατάλληλο εναιώρημα 
του υπό μελέτη μικροοργανισμού. 
Η απάντηση του μικροοργανισμού 
εκφράζεται με τη δημιουργία ζώνης 
αναστολής της μικροβιακής ανάπτυ-
ξης γύρω από το σημείο τοποθέτησης 
του δίσκου. Η σύγκριση της μέτρησης 
της ζώνης αναστολής γίνεται με τις 
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παραγόντων

κύτταρα πολλαπλασιάζονται εις 
βάρος των ευαίσθητων, περιπλέκο-
ντας τη θεραπεία του ασθενούς και 
προκαλώντας δυσμενείς συνέπειες 
ευρύτερα για το κοινωνικό σύνολο, 
καθώς διασπείρονται στο περιβάλ-
λον. Το τελικό αποτέλεσμα είναι τα 
αντιβιοτικά να χάνουν την αποτελε-
σματικότητά τους στη διάρκεια του 
χρόνου, σε αντίθεση με άλλες μορ-
φές φαρμάκων. 

Επιπρόσθετα, η εύκολη χρήση των 
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υπάρχουσες τιμές σε ερμηνευτικούς 
πίνακες του διεθνώς αναγνωρισμέ-
νου οργανισμού Clinical Laboratory 
Standards Institute (CLSI), οι οποίοι 
έχουν προκύψει κατόπιν συσχέτισης 
των ζωνών αναστολής με την ελάχι-
στη ανασταλτική πυκνότητα (MIC) στε-
λεχών. Το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό 
και επιτρέπει την κατηγοριοποίηση 
του μικροοργανισμού σε ευαίσθητο, 
μέτρια ευαίσθητο και ανθεκτικό, δίνο-
ντας στον κλινικό γιατρό τη δυνατότη-
τα επιλογής της κατάλληλης θεραπεί-
ας. Το αποτέλεσμα δίδεται σε 18-24 h.

Minimum Inhibitory Concentration
Η ιστορία της MIC μπορεί να αναχθεί 
στην αρχική επιστημονική εργασία 
του Fleming για την πενικιλίνη με καλ-
λιέργειες του στελέχους Penicillium. 
Στην εργασία αυτή έγινε αναφορά 
στη χρήση υποδιπλάσιων αραιώσε-
ων του αντιμικροβιακού παράγοντα 
σε ζωμό, προκειμένου να μετρηθεί 
η δραστηριότητά του σε διάφορα 
μικροβιακά στελέχη, παρατηρώντας 
τη θολερότητα του ζωμού.

Ο προσδιορισμός της ελάχιστης 
ανασταλτικής πυκνότητας (MIC) 
στηρίζεται στην έκθεση τυποποιη-
μένου μικροβιακού εναιωρήματος 
(1-5Χ105 CFU/mL) σε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις του αντιβιοτικού (γί-
νονται υποδιπλάσιες αραιώσεις του 
αντιβιοτικού είτε σε σωληνάρια είτε 
σε πλάκα μικροτιτλοποίησης). Η μι-
κρότερη συγκέντρωση αντιβιοτικού 
που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του 
μικροοργανισμού καλείται ελάχι-
στη ανασταλτική πυκνότητα (MIC - 
Minimum Inhibitory Concentration). 
Tο αποτέλεσμα της MIC είναι ποσο-
τικό και δείχνει τον βαθμό της ευαι-
σθησίας του μικροοργανισμού, ιδι-
αίτερα απαραίτητο σε λοιμώξεις που 
απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή 
σε περιπτώσεις που απαιτείται παρα-
τεταμένη ή συνεχής έγχυση του αντι-
μικροβιακού παράγοντα κυρίως σε 
λοιμώξεις από σχετικά ανθεκτικούς 
μικροοργανισμούς. Το αποτέλεσμα 

δίδεται σε 16-20 h. Η δημοσίευση 
τυποποιημένης μεθόδου αναφοράς 
για τον προσδιορισμό των MICs από 
τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης 
ISO έγινε στα τέλη του 2006, ενώ τα 
όρια αναφοράς για τη διάκριση των 
υπό εξέταση μικροοργανισμών σε 
ευαίσθητους, ευαίσθητους - δοσο-
εξαρτώμενους, μέτρια ευαίσθητους 
και ανθεκτικούς προσδιορίζονται 
από τον διεθνή οργανισμό Clinical 
Laboratory Standards Institute (CLSI). 
Για τον καθορισμό των ορίων αναφο-
ράς γίνεται προσπάθεια να συνδεθεί 
η δραστικότητα του αντιβιοτικού σε 
έναν πληθυσμό βακτηρίων in vitro με 
φαρμακοκινητικές/φαρμακοδυναμι-
κές παραμέτρους. 

Ευαίσθητος χαρακτηρίζεται ο μι-
κροοργανισμός που αναστέλλεται 
από πυκνότητες αντιβιοτικών, οι οποί-
οι επιτυγχάνονται στο αίμα κατά τη 
συνήθη θεραπευτική χορήγηση.

Ευαίσθητος - δοσοεξαρτώμενος 
χαρακτηρίζεται ο οργανισμός που η 
ευαισθησία εξαρτάται από το σχήμα 
δοσολογίας που χρησιμοποιείται. Για 
να επιτευχθούν κλινικά αποτελέσματα 
πρέπει το σχήμα θεραπείας να περι-
λαμβάνει υψηλότερες και συχνότερες 

δόσεις (λαμβάνοντας υπόψη τη μέγι-
στη επιτρεπτή δοσολογία), ώστε να 
απολήγει σε υψηλότερη έκθεση φαρ-
μάκου από εκείνη που επιτυγχάνεται 
με τη δόση που χρησιμοποιείται για 
την αναστολή των ευαίσθητων μικρο-
οργανισμών.

Μέτρια ευαίσθητος είναι ο μικρο-
οργανισμός που το αντιβιοτικό είναι 
αποτελεσματικό σε θέσεις του σώμα-
τος που φυσιολογικά συγκεντρώνεται 
ή όταν υψηλότερη δόση από τη συνή-
θη είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί.

Ανθεκτικός είναι ο μικροοργανι-
σμός που δεν αναστέλλεται από πυ-
κνότητες αντιβιοτικών που επιτυγχά-
νονται συνήθως στο αίμα.

Στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας 
της Βιοιατρικής ο προσδιορισμός 
της ελάχιστης ανασταλτικής πυκνό-
τητας (MIC) γίνεται με το αυτοποιη-
μένο σύστημα MicroScan WalkAway 
- Beckman Coulter. Το σύστημα αυτό 
χρησιμοποιεί πλάκες μικροτιτλοποίη-
σης για την ταυτοποίηση του μικροορ-
γανισμού και τον προσδιορισμό της 
MIC. Επίσης, διαθέτει αναπτυγμένο 
software για την ανάλυση και την ερ-
μηνεία των αποτελεσμάτων και την 
αποθήκευση των πληροφοριών.

Το αυτοποιημένο σύστημα MicroScan WalkAway - Beckman Coulter
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Εφαρμοσμένος δείκτης ποιότητας  
στη Βιοκλινική Αθηνών

Γράφουν οι:

Σερέτη Ουρανία
Διευθύντρια Νοσηλευτικής  
Υπηρεσίας Βιοκλινικής Αθηνών

Βούλτσιου Ελένη
Υπεύθυνη Τμήματος Λοιμώξεων 
Βιοκλινικής Αθηνών 

Δεσμευόμενοι με το όραμα 
του Ομίλου για τη συνε-
χή βελτίωση και την πα-
ροχή υπηρεσιών υγείας 

υψηλής ποιότητας, οι οποίες αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες και στις 
προσδοκίες των χρηστών υπηρεσι-
ών υγείας, η Βιοκλινική Αθηνών για 
πρώτη φορά το 2016 στις ενέργειές 
της για παροχή ποιοτικότερων υπη-
ρεσιών υγείας ενέταξε στις δράσεις 
της, μεταξύ των άλλων, και τη συμ-
μόρφωση Υγιεινής των χεριών. Η 
συμμόρφωση της Υγιεινής των χε-
ριών αποτελεί ένα σημαντικό Δεί-
κτη Ποιότητας Παροχών Υγείας, ο 
οποίος πρόσφατα στην Ελλάδα 
έχει καταστεί υποχρεωτικός «δεί-
κτης επιτήρησης λοιμώξεων».

Τα μικρόβια επιζούν στα χέρια 
των επαγγελματιών υγείας από 
λίγα λεπτά έως αρκετές ώρες. Σύμ-
φωνα με έρευνα (Pittet D., 2006) τα 
χέρια των νοσηλευτών στα γενικά 
νοσηλευτικά τμήματα είναι αποι-
κισμένα με Gram αρνητικούς βακί-
λους σε ποσοστό 17%-30% και 29% 
με S.aureus.

Η Υγιεινή των χεριών αναφέρεται 
στη διαδικασία η οποία έχει ως απο-
τέλεσμα τη μείωση της παροδικής 
χλωρίδας του δέρματος των χεριών 
και περιλαμβάνει:

   Το πλύσιμο των χεριών με νερό 
και σαπούνι. 

   Την «αντισηψία» με επάλειψη 
των χεριών με αλκοολούχο αντι-
σηπτικό.

Στόχοι της Υγιεινής των χεριών 
είναι η διακοπή της διασταυρού-
μενης μετάδοσης των μικροορ-
γανισμών μεταξύ των ασθενών, 
η αποφυγή ανάπτυξης λοίμωξης 
τόσο στους ασθενείς όσο και στους 
επαγγελματίες υγείας, καθώς και η 
διακοπή αποικισμού του άψυχου 
περιβάλλοντος με δυνητικά παθο-
γόνα μικρόβια. 

 Σύμφωνα με πλειάδα επιστημο-
νικών αναφορών και μελετών η 
σωστή τήρηση των κανόνων υγι-
εινής των χεριών αποτελούσε και 
αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία 
όλων των προγραμμάτων πρόλη-
ψης των νοσοκομειακών λοιμώξε-
ων. Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με 
τη φροντίδα υγείας προσβάλλουν 
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εκατοντάδες χιλιάδες ασθενείς πα-
γκοσμίως κάθε χρόνο και οδηγούν 
σε σοβαρότερες ασθένειες, παρα-
τείνουν την παραμονή στο νοσο-
κομείο, επιφέρουν μακροχρόνιες 
αναπηρίες, αυξάνουν τις δαπάνες 
των ασθενών και των οικογενειών 
τους, συντελούν σε μια ογκώδη, 
επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυν-
ση του συστήματος υγείας και συχνά 
οδηγούν σε τραγική απώλεια ζωής. 

 Η Βιοκλινική Αθηνών με στόχο 
την ασφάλεια των ασθενών και την 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγεί-
ας χωρίς λοιμώξεις, πραγματοποί-
ησε την επιτήρηση συμμόρφωσης 
της υγιεινής των χεριών σε τυχαίο 
δείγμα του ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού σε όλες τις νοσηλευτικές 

μονάδες της για έναν (1) μήνα σε 
καθεμία από αυτές. Ως μέθοδος 
χρησιμοποιήθηκε η συμμετοχική 
δομημένη παρατήρηση, χωρίς το 
δείγμα να το γνωρίζει, χρησιμοποι-
ώντας ως σύστημα συλλογής πλη-
ροφοριών την έγκυρη και αξιόπιστη 
λίστα ελέγχου (checklist) του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ. Παρατηρητές αποτέλεσαν οι 
νοσηλευτές ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων κάθε τμήματος. Ο αριθ-
μός του δείγματος ανήλθε σε 785 
καταγραφές, εξ αυτών ιατροί (361) 
και νοσηλευτικό προσωπικό (424). 
Η επιτήρηση εφαρμόστηκε από τον 
Ιούνιο 2016 έως τον Νοέμβριο 2016. 
Η καταγραφή παρουσίασε αρκετά 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, τα 
οποία όμως δεν μας εφησυχάζουν, 

τουναντίον μάς παροτρύνουν να 
επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερα πο-
σοστά συμμόρφωσης μέσω της 
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και συ-
νέχισης της επιτήρησης, με τελικό 
στόχο την ασφαλή φροντίδα των 
ασθενών και τη μείωση του κόστους 
νοσηλείας τους.

Η έκφραση-πρόκληση «καθαρή 
φροντίδα είναι η ασφαλέστερη 
φροντίδα», που εντυπώθηκε στις 
οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας για την Υγιεινή των χε-
ριών στη Φροντίδα Υγείας, δεν είναι 
επιλογή, αλλά ένα θεμελιώδες δι-
καίωμα. Τα καθαρά χέρια μειώνουν 
το κόστος νοσηλείας, προλαμβά-
νουν την ταλαιπωρία των ασθενών 
και σώζουν ζωές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός  
Υγείας, για σαφή και εύκολο  
στη μνήμη προσδιορισμό  
των ενδείξεων υγιεινής των  
χεριών, προτείνει την εννοιολογική 
προσέγγιση των 5 βημάτων.

5 βήματα  
της υγιεινής 
των χεριών

• Το πλύσιμο των χεριών  
με νερό και σαπούνι. 

•  Την «αντισηψία» με επάλειψη 
των χεριών με αλκοολούχο 
αντισηπτικό.

1. Πριν από την επαφή  
με τον ασθενή.

2. Πριν από κάθε καθαρή  
ή άσηπτη διαδικασία.

3. Έπειτα από την έκθεση  
σε βιολογικά υγρά.

4. Έπειτα από την επαφή  
με τον ασθενή.

5. Έπειτα από την επαφή  
με το άμεσο άψυχο περιβάλλον. 

Συμμόρφωση
υγιεινής των χεριών
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Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) 
με χαμηλής δόσεως αξονική τομογραφία θώρακος 
(low dose CT) σε άτομα υψηλού κινδύνου 

Η διάγνωση του μικροκυτταρι-
κού καρκίνου του πνεύμονα 
στους περισσότερους ασθε-

νείς γίνεται σε προχωρημένο στά-
διο λόγω απουσίας συμπτωμάτων 
στα αρχικά στάδια της νόσου, με 
αποτέλεσμα χαμηλή 5ετή επιβίωση. 
Οι περισσότεροι από τους μισούς 
ασθενείς διαγιγνώσκονται με μετα-
στατική νόσο. 

Όταν η διάγνωση του μικροκυτ-
ταρικού καρκίνου του πνεύμονα γί-
νει σε αρχικό στάδιο, τότε η 5ετής 
επιβίωση υπολογίζεται στο 60%-
82%, ενώ η 5ετής επιβίωση στην 
περίπτωση που η διάγνωση γίνει σε 
προχωρημένο στάδιο δεν ξεπερνά-
ει το 26%.

Παρά το γεγονός ότι στις ημέρες 
μας η χημειοθεραπεία και η ακτι-
νοθεραπεία έχουν εξελιχθεί, η χει-
ρουργική εξαίρεση του καρκίνου 
παραμένει ως η καλύτερη θερα-
πευτική επιλογή. Η χειρουργική θε-

ραπεία είναι πολύ αποτελεσματική 
όταν οι όγκοι διαγιγνώσκονται σε 
πρώιμο στάδιο. 

Γι’ αυτόν τον λόγο η εφαρμογή 
αποτελεσματικών προσυμπτω-
ματικών ελέγχων (screening) με 
κατεύθυνση την πρώιμη ανάδειξη 
του καρκίνου του πνεύμονα είναι 
πολύ σημαντική κυρίως για ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου (όπως εί-
ναι οι νυν και πρώην καπνιστές).  
Τυχαιοποιημένες μελέτες που έγι-
ναν τη δεκαετία του ’70 στο πλαί-
σιο του προσυμπτωματικού ελέγ-
χου στην Αμερική από το National 
Council Institute με χρήση της ακτι-
νογραφίας θώρακος με και χωρίς 
κυτταρολογική εξέταση πτυέλων 
δεν έδειξαν διαφορά στη συχνότη-
τα του καρκίνου του πνεύμονα ή στη 
θνησιμότητα μεταξύ της ομάδος 
που υποβλήθηκε στο screening σε 
σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Πιο πρόσφατες μελέτες (1990) 

άρχισαν με τη χρήση της χαμη-
λής δόσεως αξονικής τομογραφί-
ας (low dose CT) στο πλαίσιο του 
προσυμπτωματικού ελέγχου του 
καρκίνου του πνεύμονα. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται και μία μεγάλη 
μελέτη της Μayo Clinic, που αφο-
ρούσε μεγάλο αριθμό ασυμπτω-
ματικών νυν και πρώην καπνιστών 
οι οποίοι υποβλήθηκαν σε ετήσιο 
προσυμπτωματικό έλεγχο με αξονι-
κή τομογραφία θώρακος χαμηλής 
δόσεως.

 Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με 
τη χρήση της αξονικής τομογρα-
φίας στο πλαίσιο του προσυμπτω-
ματικού ελέγχου διαγιγνώσκεται ο 
καρκίνος του πνεύμονα σε μικρό 
μέγεθος (< 2 εκ. σε διάμετρο) και 
ως εκ τούτου σε πιο αρχικά στάδια 
(85%-93% στο στάδιο 1) σε σχέση 
με τα άτομα που ελέγχονταν με 
ακτινογραφία θώρακος. Παρ’ όλα 
αυτά, σε αυτές τις μελέτες δεν 

Καρκίνος  
του πνεύμονα 

Δέσποινα Σαββίδου, 
MD, Ph.D
Διευθύντρια 
Τμήματος Αξονικού 
και Μαγνητικού 
Τομογράφου

Γράφει η:

πρόληψη
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Προσυμπτωματικός έλεγχος (screening) 
με χαμηλής δόσεως αξονική τομογραφία θώρακος 
(low dose CT) σε άτομα υψηλού κινδύνου 

υπήρχαν ομάδες ελέγχου. Έτσι τα 
αποτελέσματα του προσυμπτωμα-
τικού ελέγχου στη θνησιμότητα του 
καρκίνου του πνεύμονα δεν ήταν 
δυνατό να μετρηθούν. Έτσι τυχαι-
οποιημένες μελέτες με ομάδες 
ελέγχου ήταν ο καλύτερος τρόπος 
για να αποδείξουμε εάν υπάρχει 
ελάττωση της θνησιμότητας από 
τον καρκίνο του πνεύμονα, χρη-
σιμοποιώντας τη χαμηλή δόσεως 
αξονική τομογραφία στο πλαίσιο 
του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Η μεγαλύτερη επιδημιολογική 
τυχαιοποιημένη πολυκεντρική 
μελέτη (National Lung Screening 
Trial) άρχισε στην Αμερική τον 
Σεπτέμβριο του 2002. Ο σκοπός 
αυτής της μελέτης ήταν να διευκρι-
νιστεί αν με τη χρήση της χαμηλής 
δόσεως αξονικής τομογραφίας 
θώρακος σε σύγκριση με την ακτι-
νογραφία θώρακος στο πλαίσιο 
του προσυμπτωματικού ελέγχου 

μπορεί να μειωθεί η θνησιμότητα 
από τον καρκίνο του πνεύμονα σε 
άτομα υψηλού κινδύνου. Συμμε-
τείχαν συνολικά 53.454 άτομα, τα 
οποία μοιράστηκαν σε δύο ομάδες 
τυχαία, η μία ομάδα υποβλήθηκε 
σε τρεις ετήσιες χαμηλής δόσεως 
αξονικές τομογραφίες και η άλλη 
ομάδα σε ακτινογραφία θώρακος. 
Οι συμμετέχοντες είχαν ηλικίες με-
ταξύ 55 και 74 ετών, είχαν καπνίσει 
τουλάχιστον 30 πακέτα χρόνια και 
αν ήταν πρώην καπνιστές είχαν δι-
ακόψει το κάπνισμα τα τελευταία 
15 χρόνια. Στη μελέτη αυτή χρησι-
μοποιήθηκαν πολυτομικοί αξονι-
κοί τομογράφοι και διενεργήθηκε 
πρωτόκολλο με χαμηλή δόση. Η 
υπολογιζόμενη δόση ακτινοβολί-
ας για τη χαμηλή δόσεως αξονική 
τομογραφία είναι 1,5 mSv, ενώ για 
την αντίστοιχη διαγνωστική αξονι-
κή τομογραφία θώρακος είναι 7-8 
mSv. Τα αποτελέσματα αυτής της 

μεγάλης επιδημιολογικής μελέ-
της (National Lung Screening Trial) 
έδειξαν στατιστικά σημαντική 
μείωση (20%) των θανάτων από 
καρκίνο του πνεύμονα σε ασθε-
νείς που εξετάζονταν στο πλαίσιο 
του προσυμπτωματικού ελέγχου 
με αξονική τομογραφία θώρακος 
χαμηλής δόσεως (England Journal 
of Medicine 2011).

Από τη στιγμή της δημοσίευσης 
της μείωσης της θνησιμότητας με 
την εφαρμογή της χαμηλής δόσεως 
αξονικής τομογραφίας στο πλαί-
σιο προσυμπτωματικού ελέγχου σε 
αυτήν τη μεγάλη επιδημιολογική 
μελέτη μια μεγάλη λίστα οργανι-
σμών δημοσίευσαν κατευθυντήρι-
ες γραμμές για την εφαρμογή του 
προσυμπτωματικού ελέγχου για 
τον καρκίνο του πνεύμονα με χα-
μηλής δόσεως αξονική τομογρα-
φία. Το 2012 το Αμερικανικό Κολ-
λέγιο Πνευμονολόγων (American 

ΠΡΟΛΗΨΗ
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College of Chest Physicians), η Αμε-
ρικανική Εταιρεία Κλινικής Ογκολο-
γίας (American Society of Clinical 
Oncology) και η Αμερικανική Εται-
ρεία Θώρακος (American Thoracic 
Society) συνέστησαν προσυμπτω-
ματικό έλεγχο για τον καρκίνο του 
πνεύμονα με χαμηλής δόσεως 
αξονική τομογραφία (low dose CΤ) 
με βάση τα ευρήματα της μελέτης 
National Lung Screening Trial σε 
ασθενείς ηλικιών 55 έως 74 ετών 
που έχουν ιστορικό καπνίσματος 
πάνω από 30 πακέτα χρόνια και εί-
ναι νυν καπνιστές ή έχουν διακόψει 
το κάπνισμα την τελευταία 15ετία. 

Τον Ιανουάριο του 2013 η Αμερι-
κανική Ογκολογική Εταιρεία (ACS) 
δημοσίευσε τις παρακάτω κατευ-
θυντήριες γραμμές για τον προσυ-
μπτωματικό έλεγχο του καρκίνου 
του πνεύμονα:

Οι κλινικοί γιατροί που έχουν 
πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
προσυμπτωματικό έλεγχο αλλά και 
σε εξειδικευμένα θεραπευτικά κέ-
ντρα για τον καρκίνο του πνεύμονα 
θα πρέπει να προβαίνουν σε συ-
ζήτηση για τον προσυμπτωματικό 

έλεγχο σε υγιή άτομα ηλικίας 55 με 
74 χρόνων που έχουν ιστορικό κα-
πνίσματος τουλάχιστον 30 πακέτα 
χρόνια και που είναι νυν καπνιστές 
ή έχουν σταματήσει το κάπνισμα 
την τελευταία 15ετία. Θα πρέπει 
πάντα να γίνονται συζήτηση και 
ενημέρωση αυτών των ατόμων για 
τα πιθανά πλεονεκτήματα αλλά και 
τους περιορισμούς και τα πιθανά 
μειονεκτήματα του προσυμπτω-
ματικού ελέγχου για τον καρκίνο 
του πνεύμονα με χαμηλής δόσεως 
αξονική τομογραφία πριν αυτοί οι 
ασθενείς αποφασίσουν να υποβλη-
θούν σε screening. 

Κάποιες βιβλιογραφικές ανα-
φορές υποστηρίζουν ότι μπορεί 
να υπάρξουν βλαπτικές (κίνδυνοι) 
συνέπειες με την εφαρμογή του 
προσυμπτωματικού ελέγχου με χα-
μηλής δόσεως αξονική τομογραφία 
θώρακος. Σε αυτές περιλαμβάνο-
νται τα ψευδώς θετικά αποτελέ-
σματα (που είναι σχετικά συχνά) 
που οδηγούν σε περαιτέρω διερεύ-
νηση είτε με απεικονιστικές είτε με 
επεμβατικές διαδικασίες. 

Επίσης, η ανάδειξη ψευδώς 

θετικών ευρημάτων και η παρα-
κολούθησή τους είναι πιθανό να 
προκαλέσουν άγχος στα άτομα που 
υποβάλλονται σε προσυμπτωματι-
κό έλεγχο. Άλλη βλαπτική συνέπεια 
της χαμηλής δόσεως αξονικής το-
μογραφίας θώρακος στο πλαίσιο 
του screening θεωρείται η έκθεση 
στην ακτινοβολία.

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται 
πως το όφελος που καταγράφεται 
στη μεγάλη επιδημιολογική μελέτη 
που έγινε στην Αμερική (NLST) στην 
πρόληψη των θανάτων από τον 
καρκίνο του πνεύμονα είναι πολύ 
μεγαλύτερο από τον κίνδυνο της 
έκθεσης στην ακτινοβολία. 

Συμπερασματικά, με βάση τα απο-
τελέσματα της NLST, πολλές ιατρικές 
εταιρείες προτείνουν ετήσιο προσυ-
μπτωματικό έλεγχο με χαμηλής δό-
σεως αξονική τομογραφία θώρακος 
σε άτομα υψηλού κινδύνου, με την 
προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί 
επαρκώς από τον γιατρό τους για 
τα οφέλη, τους περιορισμούς και 
τους κινδύνους του screening και 
ότι αυτός ο έλεγχος θα διεξαχθεί σε 
κέντρα με εμπειρία.

ΑΡΧΙΚΟ 
ΣΤΑΔΙΟ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ 
ΣΤΑΔΙΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

ΑΠΟ  
ΤΟΥΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΘΑ 

ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ  

ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

πρόληψη
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H 18F-FDG PET/CT αποτελεί μια 
καθιερωμένη πλέον εξέταση 
απεικόνισης στην ογκολογία. 

Για τις ενδείξεις αυτές υπάρχουν πλέ-
ον διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. 
Στην Ελλάδα το υπουργείο Υγείας έχει 
ορίσει μια λίστα ενδείξεων για δια-
φόρους τύπους νεοπλασμάτων, όπου 
η 18F-FDG PET/CT θεωρείται, αν όχι 
απαραίτητη, τουλάχιστον σημαντική.

 Όμως, πολλά υγιή άτομα διατυπώ-
νουν συχνά το ερώτημα αν η 18F-FDG 
PET/CT μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προληπτικά για την ανίχνευση κακο-
ήθειας. Θα είχε αποτελεσματικότητα 
αν όλοι μπορούσαμε να υποβληθού-

με προληπτικά στην εξέταση σε περί-
πτωση που ανησυχούσαμε ότι μπορεί 
να έχουμε καρκίνο; Η απάντηση είναι 
«όχι». Η εξέταση, αν και μπορεί να 
ανιχνεύσει υποκλινικούς καρκίνους 
σε κάποιους ανθρώπους, μέχρι σήμε-
ρα δεν έχει αποδειχθεί χρήσιμη στον 
προληπτικό έλεγχο και πολλά ερωτή-
ματα παραμένουν αναπάντητα.

Η απεικόνιση με 18F-FDG PET/CT 
για προληπτικό έλεγχο ανίχνευσης 
καρκίνου σε υγιή πληθυσμό
Οι υποστηρικτές της χρήσης της 
18F-FDG PET/CT για τον προληπτι-
κό έλεγχο ανίχνευσης του καρκίνου 

αναφέρουν την έντονη πρόσληψη 
18F-FDG σε πολλές πρωτοπαθείς 
κακοήθειες κι επομένως την υψηλή 
ευαισθησία για την ανίχνευση των 
κακοήθων όγκων. Επιπλέον, επει-
δή η εξέταση PET/CT είναι πάντοτε 
ολόσωμη απεικονιστική μέθοδος 
προσφέρει σάρωση όλου του σώ-
ματος και μπορεί να αναδείξει κα-
κοήθειες οπουδήποτε. 

Σε μια μεγάλη μελέτη που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Ιαπωνία και πε-
ριέλαβε 11 κέντρα, περίπου 4.0000 
υγιείς εθελοντές υπεβλήθησαν σε 
προληπτικό έλεγχο απεικόνισης 
καρκίνου με χρήση 18F-FDG PET/CT 

42

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT  
στον προληπτικό έλεγχο 
ανίχνευσης κακοήθειας  
(screening)

Ευαγγελία Σκούρα,  
MD, M.Sc., Ph.D
Πυρηνικός Ιατρός
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής  
και PET/CT

Γράφει η:

πρόληψη
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Υπάρχουν 
περιορισμένα 

διαθέσιμα δεδομένα 
για τον προληπτικό 

έλεγχο ανίχνευσης του 
καρκίνου με 18F-FDG PET/CT.  

Μελλοντικές μελέτες 
πρέπει να ερευνήσουν την 

προληπτική χρήση σε καλά 
καθορισμένο πληθυσμό και  

για συγκεκριμένη νόσο

ΠΡΟΛΗΨΗ

και άλλες μεθόδους, συμπεριλαμ-
βανομένων των υπερήχων τραχή-
λου, μαστού και κοιλίας, ολόσωμη 
CT και MRI κοιλίας. Συνολικά με όλες 
τις μεθόδους, κακοήθεια ανιχνεύ-
θηκε στο 1,32% των περιπτώσεων. 
Περίπου τα δύο τρίτα των κακοηθει-
ών έδειξαν πρόσληψη 18F-FDG. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό κακοήθειας 
που ανιχνεύθηκε με τη 18F-FDG PET/
CT ήταν στον καρκίνο του εντέρου 
(89%), στον καρκίνο του θυρεοει-
δούς (87%), στον καρκίνο του μα-
στού (80%), στον καρκίνο του πνεύ-
μονα (72%), αλλά και στον καρκίνο 
του στομάχου, του οισοφάγου και 

του παγκρέατος (περίπου 66%). 
Κακοήθειες με χαμηλότερο ποσο-

στό ανίχνευσης με τη 18F-FDG PET/
CT περιελάμβαναν τον καρκίνο των 
ωοθηκών και του νεφρού, τον καρ-
κίνο του προστάτη και τον καρκίνο 
της ουροδόχου κύστης. 

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανί-
χνευσης σε κάποιες κακοήθειες 
σχετίζονται με την απέκκριση της 
18F-FDG στα ούρα (νεφροί και ου-
ροδόχος κύστη), με τη χαμηλή πυ-
κνότητα κυττάρων (καρκίνος από 
signet ring κύτταρα του στομάχου 
ή σκίρος καρκίνος μαστού), με τον 
χαμηλό μεταβολισμό (κάποια πνευ-

μονικά αδενοκαρκινώματα, κυρίως 
το βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα, 
το ηπάτωμα και τα περισσότερα 
πρωτοπαθή αδενοκαρκινώματα 
του προστάτη) ή με το μικρό μέγε-
θος της βλάβης. 

Μειονεκτήματα στη χρήση  
για προληπτικό έλεγχο 
ανίχνευσης καρκίνου (screening)

  Ψευδώς θετικά και αρνητικά  
ευρήματα

Σε πολλές περιπτώσεις, ο προληπτι-
κός έλεγχος με 18F-FDG σε υγιή ή σε 
ασυμπτωματικά άτομα μπορεί να 
ανιχνεύσει ανωμαλίες, η πλειονότη-
τα των οποίων δεν θα έχει επίδραση 
στην κατάσταση της υγείας του ασθε-
νούς (όπως ένα πνευμονικό κοκκίω-
μα), αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα 
μπορεί να προκληθεί από πιθανά 
ψευδώς θετικά ευρήματα. Το ραδι-
οφάρμακο 18F-FDG είναι ανάλογο 
της γλυκόζης που προσλαμβάνεται 
εντόνως από κύτταρα που έχουν 
αυξημένο μεταβολισμό. Τέτοια κύτ-
ταρα, εκτός από τα καρκινικά, είναι 
και τα ενεργοποιημένα μακροφάγα, 
τα ουδετερόφιλα και οι ινοβλάστες, 
δηλαδή κύτταρα που σχετίζονται με 
τη φλεγμονώδη αντίδραση του ορ-
γανισμού. Επομένως, η 18F-FDG εί-
ναι ένα μη ειδικό ραδιοφάρμακο που 
μπορεί να συγκεντρωθεί και σε ση-
μεία λοίμωξης ή φλεγμονής (όπως σε 
κάποιους λεμφαδένες στον τράχηλο 
ή σε κάποια διηθήματα στον πνεύμο-
να σε πνευμονία ή άλλες λοιμώξεις), 
σε κοκκιωματώδεις νόσους, σε απο-
στήματα και σε θυρεοειδίτιδα. Αυτό 
θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν 
αριθμό επιπλέον εργαστηριακών και 
απεικονιστικών μελετών, που θα προ-
καλέσει ανησυχία στον εξεταζόμενο, 
θα αυξήσει το κόστος, ενώ θα υπο-
βάλει τον εξεταζόμενο σε επιπλέον 
ακτινική επιβάρυνση. 

Επίσης, γνωρίζουμε ότι η εξέταση 
μπορεί να έχει και ψευδώς αρνη-
τικά αποτελέσματα. Έτσι αρνητικά 
18F-FDG PET/CT αποτελέσματα δεν 
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μπορούν να αποκλείσουν μικρό μέγε-
θος κακοήθειας (<5-6 mm), οποιου-
δήποτε ιστολογικού τύπου. Ψευδώς 
αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να 
έχουμε σε συγκεκριμένες κακοήθειες 
με χαμηλό μεταβολικό ρυθμό (π.χ., 
βρογχοκυψελιδικό καρκίνωμα/
αδενοκαρκίνωμα in situ, διαφορο-
ποιημένοι νευροενδοκρινείς όγκοι), 
ιστολογικοί τύποι που σε σημαντικό 
ποσοστό μπορεί να μην προσλαμ-
βάνουν 18F-FDG (πρωτοπαθείς 
καρκίνοι του προστάτη με χαμηλό 
Gleason score, ηπατοκυτταρικό 
καρκίνωμα, βλεννώδη νεόπλασμα 
παγκρέατος και ωοθηκών). Σε υγιή 
άτομα που ανυσηχούν, μια αρνητι-
κή 18F-FDG μπορεί να διασφαλίσει 
ότι δεν υπάρχει σαφής, κλινικά εμ-
φανής κακοήθεια, εφόσον η συγκε-
κριμένη κακοήθεια είναι γνωστό ότι 
προσλαμβάνει 18F-FDG. 

Είναι σαφές ότι η PET/CT μπορεί 
να ανιχνεύσει υποκλινικούς καρκί-
νους, καθώς κι έναν αριθμό άλλων 
κλινικά σημαντικών ή εν δυνάμει 
σημαντικές συνθήκες, όπως ένα 
παθολογικό αορτικό ανεύρυσμα. 
Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσου-
με ότι, αν και μειώνεται ο κίνδυνος, 
ο κίνδυνος παραμένει. Φυσικά είναι 
καλύτερο να έχει κάποιος αρνητικό 
παρά θετικό αποτέλεσμα στην PET.

  Ακτινική επιβάρυνση
Η ακτινοβολία από τον αυξανόμενο 
αριθμό εξετάσεων ιατρικής απεικό-
νισης αποτελεί σαφώς ένα θέμα που 
προκαλεί ανησυχία. Εάν η αποτελε-
σματικότητα αυτών των μελετών στη 
μείωση της θνησιμότητας από καρκί-
νο μπορούσε να αποδειχθεί, τότε οι 
ανησυχίες για τη δόση της ακτινοβο-
λίας θα ήταν μικρότερης σημασίας. 
Επομένως, στη χρήση της 18F-FDG 
PET/CT ως μέθοδος πρόληψης οφεί-

λουμε να συνυπολογίσουμε την ακτι-
νική επιβάρυνση. 

   Οικονομική επιβάρυνση 
Το οικονομικό κόστος και η διαθεσι-
μότητα αποτελούν βασικά θέματα 
όταν προτείνεται κάποιος προληπτι-
κός έλεγχος. Για ιδιωτική κάλυψη, 
κάποιοι ασθενείς κινητοποιούνται 
από πραγματική ανησυχία για τον 
αυξημένο κίνδυνο καρκίνου (π.χ. ισχυ-
ρό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου), 
ενώ άλλοι μπορεί να οδηγούνται από 
περιέργεια και την επιθυμία πραγμα-
τοποίησης μιας εξέτασης ως ρουτίνα. 

Όμως, καθώς το ποσοστό των πε-
ριπτώσεων που ανιχνεύεται κακοή-
θης νόσος σε ασυμπτωματικά άτομα 
είναι μικρό, θα υποβληθεί ένας μεγά-
λος αριθμός ατόμων στην εξέταση 
χωρίς κλινικό όφελος. 

Εκτός από το άμεσο κόστος της 
απεικονιστικής μεθόδου, πρέπει να 
αξιολογηθεί και το επιπλέον κόστος 
από την περαιτέρω άσκοπη διερεύ-
νηση των ψευδώς θετικών ευρημά-
των. Για τον λόγο αυτό, ο προληπτικός 
έλεγχος με PET/CT δεν καλύπτεται 

έως σήμερα από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες οπουδήποτε στον κόσμο. 
Τυχαία ευρήματα που αντιστοιχούν 
σε κακοήθεια στην απεικόνιση  
με 18F-FDG PET/CT σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν στην εξέταση 
για κάποιο άλλο λόγο
Αν και η εξέταση 18F-FDG PET/CT δεν 
χρησιμοποιείται προληπτικά για την 
ανίχνευση κακοήθους νόσου, περι-
στασιακά μπορεί να ανιχνεύσει προ-
ηγουμένως μη γνωστές κακοήθεις ή 
προκακοήθεις βλάβες (σύγχρονη ή 
μετάγχρονη νεοπλασία) σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν στην εξέταση για 
άλλη ένδειξη. Σε μια μεγάλη μελέ-
τη, 1.750 εξετάσεις 18F-FDG PET/CT 
πραγματοποιήθηκαν για την αξιο-
λόγηση διάφορων κακοηθειών και 
εστίες παθολογικής και μη αναμενό-
μενης πρόσληψης 18F-FDG αναγνω-
ρίστηκαν στο 3,3% των περιπτώσεων, 
ενώ στο 1,7% των περιπτώσεων απο-
δείχθηκε κακοήθης ή προκακοήθης 
βλάβη. Οι θέσεις αυτών των εστιών 
ποικίλλει, με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
να εντοπίζονται στο θυρεοειδή αδένα 
και το έντερο. 

Ο προληπτικός έλεγχος με PET/CT δεν καλύπτεται έως σήμερα από  
τις ασφαλιστικές εταιρείες οπουδήποτε στον κόσμο, καθώς το ποσοστό των περιπτώσεων  

που ανιχνεύεται κακοήθης νόσος σε ασυμπτωματικά άτομα είναι μικρό

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

Στην Ελλάδα το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει μια λίστα με εν-
δείξεις της PET/CT για τις οποίες η μέθοδος θεωρείται πρω-
τίστης σημασίας και καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.  Οι ενδείξεις 
αυτές είναι (όπως αναγράφονται στην υπουργική απόφαση): 

1. ΜΟΝΗΡΗΣ ΟΖΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
2. ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ  

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

3. ΝΟΣΟΣ HODGKIN: Έλεγχος υπολειπόμενης νόσου μετά 
από θεραπεία

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

5. ΜΕΛΑΝΩΜΑ: Σταδιοποίηση (για απομακρυσμένες 
μεταστάσεις) 

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

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

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

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

10. ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ:  
Διάγνωση

11. ΟΡΧΕΙΣ: Υποτροπή σεμινώματος
12. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

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

Για τις ανωτέρω ενδείξεις η εξέταση καλύπτεται από τον ΕΟ-
ΠΥΥ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15% επί της τιμής της 
εξέτασης (στα ιδιωτικά κέντρα). Ο ασθενής πρέπει να έχει από 
τον γιατρό του το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό για την εξέταση, 
ενώ απαιτείται και η υπογραφή του ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

Για όλες τις υπόλοιπες ενδείξεις, προκειμένου να καλυφθεί 
η εξέταση PET/CT από το ασφαλιστικό ταμείο του ασθενούς, 
απαιτείται η έγκριση από την επιτροπή του ΚΕΣΥ. Σε αντίθετη 
περίπτωση, ο εξεταζόμενος καλείται να πληρώσει το συνολικό 
ποσό της εξέτασης.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Τυχαία ανίχνευση υπερμεταβολι-
κών εστιών στον θυρεοειδή αδένα 
Στη 18F-FDG PET/CT το ποσοστό 
τυχαία ανιχνεύσιμων (υπερμεταβο-
λικών) θυρεοειδικών όζων είναι 1%-
3%, οι οποίοι αντιστοιχούν σε κακοή-
θεια στο 1/4-1/2 των περιπτώσεων.

Τυχαία ανίχνευση υπερμεταβολι-
κών εστιών στο έντερο
Εστιακά αυξημένη πρόσληψη 18F-FDG 
στο γαστρεντερικό σωλήνα ασθε-
νών που υπεβλήθηκαν στην εξέτα-
ση 18F-FDG PET/CT για κάποια άλλη 
ένδειξη αναφέρεται στο 1,3-3% των 
περιπτώσεων. Από αυτά τα μη ανα-
μενόμενα ευρήματα, ο περαιτέρω 
έλεγχος έδειξε ότι το 71% οφειλόταν 
σε παθολογία που αφορούσε τον γα-
στρεντερικό σωλήνα (αδένωμα, αδε-
νοκαρκίνωμα ή μη νεοπλασματικό πο-
λύποδα), με το 59%-61% να αντιστοιχεί 
σε κακοήθεις ή προκακοήθεις βλάβες.

 
Συμπέρασμα
Υπάρχουν περιορισμένα διαθέσι-
μα δεδομένα για τον προληπτικό 
έλεγχο ανίχνευσης του καρκίνου με 
18F-FDG PET/CT και για τον λόγο 
αυτό καμία σαφής οδηγία δεν μπο-
ρεί να δοθεί όσον αφορά ευρέως 
τον πληθυσμό. Μελλοντικές μελέ-
τες πρέπει να ερευνήσουν τη χρήση 
της 18F-FDG PET/CT προληπτικά σε 
καλά καθορισμένο πληθυσμό και 
για συγκεκριμένη νόσο. 

Όμως, αν και η 18F-FDG PET/CT 
δεν χρησιμοποιείται ως προληπτική 
μέθοδο απεικόνισης στη διάγνωση 
του καρκίνου, σε περίπτωση που 
βρεθεί ως τυχαίο εύρημα στην PET/
CT εστιακά αυξημένη πρόσληψη σε 
κάποιο σημείο του σώματος (συ-
χνότερα αφορά τον θυρεοειδή ή 
τον γαστρεντερικό σωλήνα) απαι-
τεί περαιτέρω διερεύνηση, γιατί ένα 
σημαντικό ποσοστό αυτών των ευ-
ρημάτων αντιστοιχεί σε κακοήθεις 
ή προκακοήθεις βλάβες.
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κατά την προγεννητική διάγνωση 
των γενετικών παθήσεων 

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

Γράφει η:

Ηθικά διλήμματα 

πρόληψη
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Εισαγωγή
Ο γενετικός έλεγχος με τις δια-
γνωστικές δυνατότητες τις οποί-
ες προσφέρει για την ανίχνευση 
ασθενειών έχει γίνει πεδίο έντονου 
βιοηθικού προβληματισμού. Η αλ-
ματώδης πρόοδος της γενετικής 
προσφέρει πλέον τη δυνατότητα να 
διενεργούμε διαγνωστικές εξετά-
σεις στο έμβρυο από τα πρώτα στά-
δια της ανάπτυξής του. Σήμερα με 
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ΠΡΟΛΗΨΗ

τον προγεννητικό έλεγχο είμαστε σε 
θέση να διαπιστώσουμε γενετικά ή 
αναπτυξιακά αίτια για την εκδήλω-
ση πολλών σοβαρών παθήσεων του 
εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύη-
σης ή ακόμη και πριν από την εμφύ-
τευση. Επειδή δεν είμαστε ακόμη σε 
θέση να τροποποιούμε τη γενετική 
σύσταση του νέου οργανισμού ώστε 
να αποτρέπουμε γενετικές αιτίες 
μελλοντικών παθήσεων, η γνώση 
αυτή δημιουργεί ένα σοβαρό ηθικό 
δίλημμα: Δικαιούμαστε να «προ-
λάβουμε» τη γέννηση παιδιών με 
τέτοιες σοβαρές παθήσεις, διακό-
πτοντας μια εγκυμοσύνη ή αποκλεί-
οντας τη μεταφορά παθολογικών 
εμβρύων στη μήτρα στην περίπτω-
ση εξωσωματικής γονιμοποίησης; 

Το πρώτο ζήτημα το οποίο έχουμε 
να αντιμετωπίσουμε εν προκειμένω 
είναι αν πρέπει να προβαίνουμε σε 
τέτοιες επιλογές. Το ερώτημα αυτό 
απαντάται διαφορετικά ανάλογα με 
τη θέση την οποία υιοθετεί κανείς 
για τον σεβασμό και την προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής και, κατ’ 
επέκταση, για την εκούσια άμβλω-
ση (ή απόρριψη εμβρύων in vitro). 
Ένα επόμενο ζήτημα σε περίπτω-
ση καταφατικής απάντησης όσον 
αφορά τη διακοπή της κύησης είναι 
ποιες από τις επιλογές αυτές είναι 
πράγματι ηθικά δικαιολογημένες. Σε 
αυτά τα βασικά ζητήματα όπως και 
σε άλλα, κυρίως κοινωνικοπολιτικά, 
έχουν προσπαθήσει να απαντήσουν 
πολλές μελέτες με τη συμμετοχή κλι-
νικών και εργαστηριακών γενετι-
στών, ειδικών στην ιατρική εμβρύου, 
κλινικών ψυχολόγων, ψυχιάτρων, 
κοινωνιολόγων, ειδικών σε θέματα 
βιοηθικής κ.ά. Σημαντικό ρόλο σε 
αυτά τα ηθικά διλήμματα παίζει η 
σύγκρουση των ατομικών πεποιθή-
σεων και υποχρεώσεων με εκείνα 
τα οποία καθορίζονται από την κοι-
νωνία. Μία από τις πλέον αντιπρο-
σωπευτικές μελέτες για τα ηθικά 
διλήμματα στην προγεννητική διά-
γνωση των γενετικών παθήσεων εί-

ναι η EDIG (Ethical Dilemmas due to 
Prenatal and Genetic Diagnostics), 
η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
2005 και 2008 σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη συμμετείχε 
και η υπογράφουσα την παρούσα 
εργασία. Στη συνέχεια παρουσιά-
ζονται περιληπτικά τα κυριότερα 
συμπεράσματα της EDIG και άλλων 
μελετών, καθώς και της εισήγησης 
της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής 
(ΕΕΒ) για την προγεννητική και προ-
εμφυτευτική διάγνωση και τη μετα-
χείριση του εμβρύου.

Προεμφυτευτική διάγνωση
Ένα από τα κυριότερα σημεία στα 
οποία εστιάζει ο ηθικός προβλημα-
τισμός αναφορικά με την προεμφυ-
τευτική διάγνωση είναι αν η επιλογή 
υγιών εμβρύων αποτελεί ευγονική 
παρέμβαση. Έχει υποστηριχθεί ότι 
η προεμφυτευτική διάγνωση είναι 
το κατ’ εξοχήν εργαλείο ευγονικής. 
Σύμφωνα με το μειοψηφούντα στην 
εισήγηση της ΕΕΒ «δεν υπάρχει κα-
μία αμφιβολία ότι ο προγεννητικός 
και κυρίως ο προεμφυτευτικός έλεγ-
χος αποτελούν στα χέρια του ανώ-
νυμου «βελτιωτή» του ανθρώπου 
μία άριστη μέθοδο αρνητικής -και 
όχι μόνο- επιλογής και γενετικής 
βελτίωσης. Η γενετική επιλογή του 
ανθρώπου, γνωστή και ως ευγονι-
κή, ενώ καταδικάστηκε τόσο έντο-
να στις συνειδήσεις των μεταπολε-
μικών γενεών, σήμερα, αλλά πολύ 
περισσότερο στον αιώνα που διανύ-
ουμε, ο κοσμικός πολιτισμός θα την 
παρουσιάσει ως θεμιτή δυνατότητα 
μέσω της απόρριψης του εμβρύου, 
ώστε να θεωρείται ως μία θεραπευ-
τική επιλογή». Ο αντίλογος όμως 
είναι ότι στόχος της αποφυγής γέν-
νησης απογόνων με σοβαρές γενε-
τικές αναπηρίες αποτελεί μέρος της 
αναπαραγωγικής ελευθερίας και 
της προσωπικής επιλογής των γονέ-
ων και όχι κάποιο προκαθορισμένο 
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σχέδιο βελτίωσης της ανθρώπινης 
φυλής. Σε κάθε περίπτωση, όμως, 
οι υποψίες για στοιχεία ευγονικής 
παραμένουν, καθώς, επίσης, και η 
άποψη μερίδας βιοηθικολόγων ότι 
η απόρριψη των ασθενών εμβρύων 
ενέχει τον κίνδυνο του ρατσισμού 
και των διακρίσεων έναντι των μει-
ονεκτούντων ατόμων. 

Ένα άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα 
που αναδεικνύεται μέσω της προ-
εμφυτευτικής διάγνωσης είναι η 
επιλογή φύλου. Υπάρχουν δύο κυρί-
αρχες απόψεις που διέπουν το όλο 
θέμα: Η πρώτη άποψη αναφέρεται 
στην απόλυτη ελευθερία όσον αφο-
ρά την επιλογή φύλου, ενώ η δεύτε-
ρη υποστηρίζει την ολοκληρωτική 
απαγόρευση της επιλογής φύλου, 
εκτός αν συντρέχουν ιδιαίτεροι 
ιατρικοί λόγοι που συνδέονται με 
το φύλο του παιδιού. Σύμφωνα με 
την ΕΕΒ «η επιλογή του φύλου του 
εμβρύου δικαιολογείται μόνον για 
σοβαρούς λόγους υγείας, δηλαδή 
την αποφυγή της εκδήλωσης φυλο-
σύνδετων νοσημάτων. Η Επιτροπή 
δεν βλέπει δικαιολογημένη την 
επιλογή φύλου για «κοινωνικούς» 
λόγους (π.χ. την «εξισορρόπηση» 
των φύλων των παιδιών σε μια 
οικογένεια). Όσο και αν υπάρχουν 
σχετικά επιχειρήματα, οι κοινω-
νικές προκαταλήψεις που εξακο-
λουθούν να επικρατούν σε σχέση 
με τη θέση των δύο φύλων, ακόμη 
και στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, θα 
οδηγούσαν σε ανεπιθύμητα αποτε-
λέσματα αν ήταν ελεύθερη αυτή η 
δυνατότητα». 

Τέλος, ένα άλλο ηθικό ζήτημα που 
ανακύπτει αφορά την ασφάλεια και 
την αποδοτικότητα της μεθόδου, 
αν και θα πρέπει να λεχθεί ότι ο 
κίνδυνος λανθασμένης διάγνωσης 
είναι αρκετά μικρός. Άλλωστε, τα 
περισσότερα κέντρα τα οποία προ-
σφέρουν προεμφυτευτικό έλεγχο 
προτείνουν επιβεβαίωση της διά-
γνωσης μέσω προγεννητικού ελέγ-
χου (αμνιοπαρακέντηση ή λήψη 

χοριακών λαχνών). Η διαφορά πά-
ντως του προεμφυτευτικού ελέγχου 
από τον προγεννητικό έγκειται στο 
γεγονός ότι η απόρριψη του ασθε-
νούς εμβρύου επηρεάζει πολύ λιγό-
τερο τη σωματική και την ψυχολογι-
κή υπόσταση της μητέρας.

Προγεννητικός έλεγχος 
Ο προγεννητικός έλεγχος προο-
ρίζεται κυρίως για ζευγάρια τα 
οποία ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
γενετικού κινδύνου, τα οποία έχουν 
αυξημένη πιθανότητα να αποκτή-
σουν παιδί με μια συγκεκριμένη 
γενετική διαταραχή και επίσης για 
εγκύους ηλικίας μεγαλύτερης των 
35 ετών, οι οποίες παρουσιάζουν 
αυξημένο κίνδυνο χρωμοσωμα-
τικών ανωμαλιών του εμβρύου. 
Επειδή προς το παρόν δεν υπάρχει 

ικανοποιητική και διαθέσιμη θερα-
πεία προγεννητικά, η άμβλωση ή η 
γέννηση ενός παθολογικού παιδιού 
εμφανίζονται ως οι μόνες δυνατές 
επιλογές. Η προσφυγή στην προ-
γεννητική διάγνωση δηλώνει μια 
τάση σύστασης διακοπής της κύη-
σης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ανιχνεύεται κάποια γενετική διατα-
ραχή.

 
Πολλές μελέτες από τις ΗΠΑ 

και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
έχουν δείξει ότι, κατόπιν προγεν-
νητικής διάγνωσης, η μεγαλύτερη 
πλειοψηφία των γυναικών αποφα-
σίζει να μην προβεί στη γέννηση 
ενός παιδιού όταν διαπιστώνεται 
γενετική ανωμαλία. Σε πρόσφατη 
μελέτη στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε ότι 
82,9% αποφασίζουν να διακόψουν 
την κύηση όταν εντοπίζεται κάποια 
γενετική χρωμοσωματική διαταρα-

πρόληψη
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χή.  Η δική μας εμπειρία έχει δείξει 
ότι 98% των εγκύων με έμβρυο με 
τρισωμία ή σοβαρή δομική χρωμο-
σωματική ανωμαλία διακόπτει την 
κύηση, ενώ το ποσοστό μειώνεται 
σε 82% όταν πρόκειται για ανωμα-
λία η οποία αφορά τα χρωμοσώμα-
τα του φύλου.

Η σκοπιά της βιοηθικής
Τα επιχειρήματα τα οποία συνηγο-
ρούν στη διακοπή της κύησης ως 
ηθικά αποδεκτής επιλογής στη-
ρίζονται κυρίως σε δύο από τις 
βασικές αρχές της βιοηθικής: Της 
αυτονομίας και της μη πρόκλησης 
βλάβης και πόνου. Έτσι, σύμφω-
να με την αρχή της αυτονομίας, οι 
γονείς μπορούν να αποφασίζουν 
ελευθέρα ώστε να μη φέρουν στον 
κόσμο ένα γενετικά άρρωστο παιδί. 

Η άποψη αυτή ενισχύεται περισσό-
τερο από το γεγονός ότι τα κυριότε-
ρα συναισθηματικά και οικονομικά 
βάρη τα οποία προκύπτουν από τη 
γέννηση ενός άρρωστου παιδιού 
τα αναλαμβάνουν οι ίδιοι, άρα εί-
ναι σε θέση να σταθμίσουν και να 
αποφασίσουν για το κόστος μιας 
τέτοιας επιλογής. Επίσης, ακόμα 
και αν υποστηριχτεί ότι υπάρχει 
δικαίωμα ζωής στα έμβρυα αυτό 
δεν είναι δυνατόν να προέχει των 
δικαιωμάτων των γονέων. Η ΕΕΒ 
«θεωρεί δικαιολογημένη την επιλο-
γή εμβρύου ως γενική δυνατότητα 
των υποψήφιων γονέων ύστερα 
από διενέργεια προγεννητικής ή 
προεμφυτευτικής διάγνωσης. Η 
αξιοποίηση των μέσων που παρέ-
χει η σύγχρονη τεχνολογία για την 
πρόληψη του πόνου, των ταλαιπω-
ριών, ακόμη και της έκθεσης ενός 
προσώπου σε κοινωνικές προκα-
ταλήψεις επιβάλλεται από τον ίδιο 
τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξι-
οπρέπεια. Η αποδοχή της γέννησης 
παιδιών με σοβαρές βλάβες στην 
υγεία τους, όσο και αν θα μπορού-
σε να δικαιολογηθεί σε εντελώς 
ακραίες περιπτώσεις (π.χ. όταν οι 
ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα γονιμότη-
τας), κατά κανόνα ελέγχεται ηθικά. 
Πράγματι, ακόμη και αν η αποδοχή 
αυτή βασίζεται σε συγκεκριμένες 
μεταφυσικές αντιλήψεις (και όχι 
σε απλό εγωισμό) του μελλοντικού 
γονέα δεν μπορεί να παραβλεφθεί 
ότι παραγνωρίζει ανεπίτρεπτα την 
ποιότητα της μελλοντικής ζωής 
ενός νέου ανθρώπου». 

Υπάρχουν όμως και επιχειρή-
ματα τα οποία αντιτίθενται στις 
παραπάνω απόψεις. Όπως είναι 
γνωστό ένα από τα βασικά επιχει-
ρήματα κατά της προγεννητικής 
διάγνωσης και της επιλεκτικής 
άμβλωσης, η οποία συνήθως ακο-
λουθεί, είναι ότι μπορεί να οδηγή-
σει σε φαινόμενα ρατσισμού και 
διακρίσεων κατά των ατόμων με 

αναπηρίες.Επιπλέον, ενδέχεται να 
μειωθούν η κοινωνική υποστήριξη 
και η ανοχή της κοινωνίας στα άτο-
μα με γενετικές διαταραχές, εφόσον 
θεωρηθεί ότι οι διαταραχές αυτές 
θα μπορούσαν να αποφευχθούν με 
τον προγεννητικό έλεγχο. Άλλο ένα 
προβληματικό σημείο το οποίο επι-
σημαίνεται είναι οι πιθανές επιπτώ-
σεις για τα παιδιά του μέλλοντος, τα 
οποία θα γνωρίζουν ότι βρίσκονται 
στη ζωή επειδή πέρασαν επιτυχώς 
έναν έλεγχο γενετικής ποιότητας.
Μια άλλη σημαντική παράμετρος, η 
οποία συνοδεύει την προγεννητική 
διάγνωση, αφορά τα συναισθήματα 
των γονέων έπειτα από διακοπή της 
εγκυμοσύνης. Στις περιπτώσεις αυ-
τές, οι γονείς βιώνουν συναισθήμα-
τα ενοχής, θλίψης, ψυχικού πόνου 
και άγχους. Η θλίψη των γονιών σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις είναι παρό-
μοια με αυτή την οποία νιώθουν οι 
γονείς όταν χάνουν ένα παιδί τους. 

Η γενετική συμβουλευτική όμως 
από ειδικά εκπαιδευμένους γενετι-
στές με πολύπλευρη εκπαίδευση (γε-
νετικής, ιατρικής, ψυχολογίας, κοι-
νωνιολογίας, βιοηθικής κ.λπ.) τόσο 
πριν από τον προγεννητικό έλεγχο 
όσο και έπειτα από αυτόν θεωρείται 
ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμε-
τώπισης και άμβλυνσης αυτών των 
δυσάρεστων συναισθημάτων.

Συμπεράσματα 
Βάσει των όσων έχουν αναφερθεί, η 
γενετική συμβουλευτική προτείνεται 
ως ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος 
αντιμετώπισης και άμβλυνσης των 
ηθικών ζητημάτων που αναφύονται 
από την εφαρμογή του προγεννητι-
κού και προεμφυτευτικού ελέγχου. 
Παράλληλα υπογραμμίζεται ότι στο 
πλαίσιο της αυτονομίας θα πρέπει 
να γίνεται σεβαστή η απόφαση των 
γονιών, είτε επιθυμούν τη διακοπή 
της κύησης είτε δεν δέχονται να δι-
ακόψουν την εγκυμοσύνη για οποιο-
δήποτε λόγο, ενός προσβεβλημένου 
από γενετική ασθένεια εμβρύου.

 98%

 82,9%

των εγκύων στην Ελλάδα 
με έμβρυο με τρισωμία 
ή σοβαρή δομική χρω-
μοσωματική ανωμαλία 
διακόπτει την κύηση 

των εγκύων στις ΗΠΑ 
αποφασίζουν να δια-
κόψουν την κύηση όταν 
εντοπίζεται κάποια γε-
νετική χρωμοσωματική 
διαταραχή

 82%

Tο ποσοστό 
μειώνεται  
όταν πρόκειται 
για ανωμαλία 
η οποία  
αφορά τα 
χρωμοσώματα 
του φύλου



Αρετή Τζάνου
Χειρουργός Οδοντίατρος,  
DDS, Βιο-οδοντιατρείο Κηφισιάς

Γράφει η:

ΦΡΟΝΤΙΔΑ  
ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ  
στα παιδιά
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Η ΦΘΟΡΙΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδο-
δοντιατρικής (AAPD) συνιστά την 
τοπική φθορίωση στα παιδιά με συ-
χνότητα που θα καθοριστεί από τον 
οδοντίατρο με βάση τον τερηδονικό 
κίνδυνο του κάθε παιδιού.

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Πολύ σημαντικός παράγοντας για 
την υγεία των δοντιών των παι-
διών είναι η διατροφή τους. Πολύ 
σημαντικό για την προστασία από 
την τερηδόνα είναι να μην τρώνε 
μεγάλες ποσότητες γλυκών. Ακόμη 
μεγαλύτερος κίνδυνος δημιουργεί-
ται όταν τα γλυκά καταναλώνονται 
ενδιάμεσα των γευμάτων. Γλυκά 
που καταναλώνονται μία-δύο ώρες 
μετά το φαγητό σε σχέση με γλυκά 
που καταναλώνονται αμέσως μετά 
το γεύμα έχουν πολλαπλάσια κατα-
στροφική επίδραση στα δόντια. 

Γλυκά με μεγάλες ποσότητες ζάχα-
ρης και προσθήκη ζάχαρης στο γάλα 
που πίνουν τα παιδιά δεν συνιστάται. 
Τα πολύ κολλώδη γλυκά καλό είναι 
να καταναλώνονται με προσοχή 
όσον αφορά τις ποσότητες.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑΤΑ
Τα σφραγίσματα αυτά είναι γνω-
στά και ως sealants. Πρόκειται για 
σφραγίσματα που πραγματοποιού-
νται στα πίσω δόντια, αν και όπου 
αυτά έχουν έντονες αύλακες που 
γεμίζουν από τροφές και μικρόβια. 
Χωρίς να τροχιστεί το δόντι, λίγο 
υλικό καλύπτει αυτές τις σχισμές, 
ώστε να εμποδίσει την είσοδο μι-
κροβίων και να αποτρέψει την ανά-
γκη για σφράγισμα αργότερα.

ΚΑΚΈΣ ΣΥΝΗΘΈΙΈΣ
Δάγκωμα νυχιών, μάσημα του αντί-
χειρα μετά την ηλικία των 4 ετών 

και χρήση πιπίλας είναι κάποιες 
από τις καταστάσεις που μπορούν 
να διαταράξουν τη φυσιολογική 
ανάπτυξη των γνάθων και να προ-
καλέσουν μελλοντικά ορθοδοντικά 
προβλήματα.

ΓΈΝΙΚΈΣ ΟΔΗΓΙΈΣ ΓΙΑ ΓΟΝΈΙΣ
  Μην παραμελείτε να πάτε το παιδί 
στον οδοντίατρο από την ώρα κιό-
λας που εμφανίζονται τα πρώτα 
δόντια στο στόμα.
  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε την επί-
σκεψη στον οδοντίατρο σαν απει-
λή για το παιδί.
  Ποτέ μην αναφέρετε στο παιδί κά-
ποιο δικό σας άσχημο βίωμα από 
οδοντίατρο.
  Μην αναφέρετε τη λέξη «πόνος» 
στο παιδί. Ακόμη και η έκφραση 
«δεν θα πονέσεις» βάζει στο μυαλό 
του παιδιού την ιδέα ότι θα πονέσει.
  Προτιμάτε ραντεβού για το παι-
δί στον οδοντίατρο που να είναι 
πρωινά ή νωρίς το απόγευμα, κα-
θώς τα παιδιά τότε είναι πιο χαλα-
ρά και πιο συνεργάσιμα.

Καποιοι γονείς θεωρούν ότι το 
παιδί δεν είναι ανάγκη να επισκε-
φθεί οδοντίατρο μέχρι να αλλάξει 
τα προσωρινά του δόντια. Θεωρούν 
ότι αν τα προσωρινά χαλάσουν, 
αυτό δεν είναι σημαντικό επειδή το 
παιδί θα τα αλλάξει.

Αυτή η νοοτροπία είναι εντελώς 
λανθασμένη, γιατί η τερηδόνα ενός 
νεογιλού δοντιού μπορεί να επηρε-
άσει τόσο τη γενικότερη κατάσταση 
του στόματος όσο και την ανάπτυξη 
του μόνιμου δοντιού που βρίσκεται 
από κάτω.

Οποιαδήποτε τερηδόνα ή εστία 
μικροβίων μέσα στο στόμα του παι-
διού θα πρέπει να αντιμετωπίζεται 
ανεξαρτήτως ηλικίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ  
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

 Μέχρι την ηλικία των 6 ετών οι γο-
νείς είναι αυτοί που πρέπει να καθα-
ρίζουν τα δόντια του παιδιού, στην 
αρχή με μια γάζα και αργότερα με 
οδοντόβουρτσα.

 Από 6 έως 8 ετών τα παιδιά μπο-
ρούν να βουρτσίζουν μόνα τους τα 
δόντια τους, όμως κρίνεται απαραί-
τητη η επίβλεψη από τον γονιό.

 Από 8 ετών και άνω μπορούν να 
φροντίζουν μόνα τους για τη στομα-
τική  υγιεινή τους, με τη μέθοδο που 
θα τους υποδείξει ο οδοντίατρος.

 Σε μικρές ηλικίες και μέχρι το παιδί 
να έχει πλήρη συναίσθηση της κατά-
ποσής του, συστήνεται βούρτσισμα 
ΧΩΡΙΣ οδοντόκρεμα. Μια εναλλακτι-
κή πρόταση αντί της οδοντόκρεμας 
είναι η χρήση λαδιού καρύδας, που 
έχει αποδεδειγμένα προστατευτική 
και αντιμικροβιακή δράση και η κα-
τάποσή του δεν αποτελεί σε καμία 
περίπτωση πρόβλημα.
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φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Ανδρέας Διαμαντόπουλος MD, Ph.D
Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
Εξειδικευθείς στην αρθροσκοπική χειρουργική, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ορθοπαιδικού 
Τμήματος Βιοκλινικής Αθηνών

Ε ν αντιθέσει με μια ευρέως 
διαδεδομένη άποψη, η πο-
δηλασία θεωρείται ότι είναι 

μία από τις αερόβιες αθλητικές 
δραστηριότητες που είναι λιγότερο 
επιβαρυντική για τα γόνατα, εφό-
σον εκτελείται με τον σωστό τρόπο 
και εφόσον βεβαίως δεν εμπλακεί 
κάποιο ατύχημα. Η άρθρωση του 
γόνατος, όπως και κάθε άλλη, έχει 
ανάγκη από κίνηση για να λειτουρ-
γεί σωστά. Η ομοιόμορφη κίνηση 

των κάτω άκρων του ποδηλάτη 
τροφοδοτεί επαρκώς τον χόνδρο 
των γονάτων με τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά και ενδυναμώ-
νει τους μυς τους, ενώ συγχρόνως 
το μεγαλύτερο μέρος του σωματι-
κού βάρους το σηκώνει η σέλα, με 
αποτέλεσμα την αποφόρτισή τους. 

Παρ’ όλα αυτά, οι ενοχλήσεις από 
τα γόνατα είναι ιδιαίτερα συχνές, 
συνήθως αποτέλεσμα κακής τεχνι-
κής ή λάθους θέσης του ποδηλάτη. 

Η χρήση υψηλών ταχυτήτων (μεγά-
λες αντιστάσεις) και ο υπέρμετρος 
ζήλος για προπόνηση φαίνεται να 
είναι από τις συχνότερες αιτίες 
προβλημάτων. Όμως και η λάθος 
τοποθέτηση της σέλας, η χρήση 
κουμπωτών πεντάλ ή ακατάλληλων 
δισκοβραχίονων, καθώς και η μη 
αναγνώριση των ανατομικών ιδι-
αιτεροτήτων του κάθε ποδηλάτη με 
στόχο την αντίστοιχη προσαρμογή 
μπορούν να οδηγήσουν σε σημα-

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ &
προβλήματα  
στα γόνατα
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ντικά χρόνια ενοχλήματα από την 
άρθρωση του γόνατος. 

Μια βασική αιτία των προβλημά-
των στα γόνατα από την ποδηλασία 
είναι η δημιουργία κακώσεων υπερ-
χρήσης (overuse injuries), αποτέλε-
σμα της επαναληψιμότητας που τη 
χαρακτηρίζει. Αν αναλογιστεί κανείς 
ότι μέσα σε μία ώρα ποδηλάτου 
εκτελούνται κατά μέσο όρο 5.000 
περιστροφές των πεντάλ, είναι φυ-
σιολογικό οποιαδήποτε παρέκκλι-
ση από τη σωστή τεχνική ή θέση να 
οδηγεί σε τέτοιου είδους προβλήμα-
τα. Οι κακώσεις υπερχρήσης οφεί-
λονται ουσιαστικά στη συσσώρευση 
βλαβών σε έναν ιστό (π.χ. τένοντα) 
από επαναλαμβανόμενα μικρά έως 
μέτρια φορτία.

Η επαναλαμβανόμενη ενέργεια 
οδηγεί στην εξασθένηση του ανατο-
μικού στοιχείου της άρθρωσης και 
εφόσον δεν δοθεί επαρκής χρόνος 
ξεκούρασης, ώστε να επανέλθει, 
προκαλείται τελικά φλεγμονή της 
περιοχής. Συνέχιση της δραστηρι-
ότητας θα οδηγήσει τελικά σε εκ-
φυλιστικές αλλοιώσεις και χρόνιο 
πόνο. Στους αθλητές οι κακώσεις 
υπερχρήσης εμφανίζονται συνήθως 
όταν αλλάζουν τον τρόπο, την έντα-
ση ή τη διάρκεια της προπόνησης. 
Θα πρέπει να τονιστεί επίσης ότι το 
άλγος του γόνατος και οι κακώσεις 
υπερχρήσης είναι ιδιαίτερα συχνά 
ανάμεσα σε αυτούς που κάνουν πο-
δήλατο ερασιτεχνικά, με κάθε δεύ-
τερο να αιτιάται για τέτοιου είδους 
προβλήματα.

Κυριότερες παθήσεις
Στις κυριότερες παθήσεις του γό-
νατος που μπορεί να εμφανιστούν 
σε ποδηλάτες περιλαμβάνονται το 
σύνδρομο άλγους της επιγονατιδο-
μηριαίας άρθρωσης, το σύνδρο-
μο της λαγονοκνημιαίας ταινίας, 
τενοντίτιδες του γαστροκνημίου, 
των οπίσθιων μηριαίων μυών ή του 
χήνειου πόδα, εκφυλιστικές βλά-
βες του έξω μηνίσκου και κακώσεις 

του έσω πλάγιου συνδέσμου. Από 
τις παθήσεις αυτές, οι πιο συχνές 
και συγχρόνως και πιο σημαντικές 
είναι το σύνδρομο άλγους της επι-
γονατιδομηριαίας άρθρωσης και 
το σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας 
ταινίας. 

Στο πρώτο σύνδρομο περιλαμ-
βάνονται παθήσεις όπως η τενο-
ντίτιδα του επιγονατιδικού τένοντα, 
αλλά κυρίως η ευρύτερα γνωστή 
χονδροπάθεια ή χονδρομαλάκυνση 
των επιγονατίδων. Οι ασθενείς δια-
μαρτύρονται για πόνο στην πρόσθια 
επιφάνεια του γόνατος, συνήθως 
σε δραστηριότητες που απαιτούν 
κάμψη της άρθρωσης, όπως είναι 
το ανέβασμα ή το κατέβασμα μιας 
σκάλας, αλλά και έπειτα από πολύ-
ωρη καθιστική θέση με τα γόνατα σε 
κάμψη. Συχνά ο πόνος συνοδεύεται 
και από κριγμό, που μπορεί να είναι 
ακουστός. Εμφανίζεται στους ποδη-
λάτες όταν χρησιμοποιούν υψηλές 
ταχύτητες (μεγάλες αντιστάσεις), η 
σέλα είναι ρυθμισμένη πολύ χαμηλά 
ή πολύ μπροστά, οι δισκοβραχίονες 
είναι πιο μεγάλοι, τα κουμπωτά πε-
ντάλ φέρνουν το πόδι πολύ μπροστά 
ή, τέλος, εάν υπάρχει κάποια ανισο-
σκελία. Λύση στα παραπάνω προ-
βλήματα είναι κατ’ αντιστοιχία η πο-
δηλασία με χαμηλές αντιστάσεις και 
γρήγορες περιστροφές (πάνω από 
75 περιστροφές ανά λεπτό-rpm), η 
σωστή ρύθμιση της σέλας, η βρά-
χυνση των δισκοβραχίονων (συ-
νήθως κατά 2,5 cm), η μεταφορά 
των κουμπωτών πεντάλ στη σωστή 
θέση, ενώ σε περίπτωση ανισοσκε-
λίας η σέλα θα πρέπει να ρυθμιστεί 
με βάση το μακρύτερο σκέλος και 
συγχρόνως να υπάρξει διόρθωση 
για το βραχύτερο. Η θεραπευτική 
αντιμετώπιση της χονδροπάθειας 
των επιγονατίδων περιλαμβάνει 
στην οξεία φάση παγοθεραπεία, 
ανάρροπη θέση του σκέλους και ξε-
κούραση, ενώ κατά περίπτωση και 
χρήση αντιφλεγμονωδών φαρμά-
κων. Στη συνέχεια ακολουθεί ισομε-

Η άρθρωση  
του γόνατος, όπως  
και κάθε άλλη, έχει 
ανάγκη από κίνηση  
για να λειτουργεί 

σωστά.  Η ποδηλασία 
θεωρείται ότι  
είναι μία από 

 τις αερόβιες αθλητικές 
δραστηριότητες 

που είναι λιγότερο 
επιβαρυντική για 

τα γόνατα, εφόσον 
εκτελείται με  

τον σωστό τρόπο  
και εφόσον βεβαίως 

δεν εμπλακεί  
κάποιο ατύχημα. 
Θα πρέπει όμως,  

είτε γίνεται  
στο πλαίσιο αθλητικής 

δραστηριότητας,  
είτε σαν ψυχαγωγία,  

να φροντίζουμε  
να έχουμε  

το κατάλληλο 
ποδήλατο  

στα μέτρα μας,  
ώστε σε συνδυασμό  
με τη σωστή τεχνική  

να μπορούμε  
να αντλούμε τα οφέλη, 
αποφεύγοντας τυχόν 

προβλήματα από  
τα γόνατά μας.
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τρική ενδυνάμωση του τετρακέφα-
λου μυός και κυρίως της μοίρας του 
έσω πλατέως, καθώς και διατατικές 
ασκήσεις των πρόσθιων και οπίσθι-
ων μηριαίων μυών και των μυών της 
γαστροκνημίας. Συχνά συνιστάται 
και η ποδηλασία, κυρίως με τη μορ-
φή προγραμμάτων «spinning» (80-
110 rpm).

Το σύνδρομο  
της λαγονοκνημιαίας ταινίας
Το σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας 
ταινίας είναι χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα κάκωσης από υπερχρήση 
(overuse injury). Πρόκειται για μια 
επώδυνη φλεγμονή του ορογόνου 
θυλάκου, που παρεμβάλλεται μετα-
ξύ του τένοντα της λαγονοκνημιαί-
ας ταινίας (μια παχιά ινώδης ταινία 
που αρχίζει από το ισχίο και κατα-
λήγει στο γόνατο) και του έξω κον-
δύλου του μηριαίου οστού ύστερα 
από επαναλαμβανόμενες κινήσεις 
κάμψης και έκτασης του γόνατος, 
όπως συμβαίνει στους ποδηλάτες. 
Οι ασθενείς αιτιώνται κυρίως πόνο 
στην έξω επιφάνεια του γόνατος, 
καθώς και αίσθημα αναπήδησης 
στο ίδιο σημείο κατά την κίνηση. Συ-
νήθως είναι αποτέλεσμα είτε ανα-
τομικών διαφοροποιήσεων είτε 
κακής ρύθμισης του ποδηλάτου. Η 
αυξημένη έσω στροφή των κνημών, 
είτε αυτή οφείλεται σε ανατομικό 
ιδιαιτερότητα (π.χ. ραιβογονία - τα 
γόνατα φεύγουν προς τα έξω) είτε 
οφείλεται σε λάθος ρύθμιση των 
κουμπωτών πεντάλ, αυξάνει σημα-

ντικά την τάση της λαγονοκνημιαίας 
ταινίας στο σημείο που διασταυρώ-
νεται με τον έξω μηριαίο κόνδυλο, 
με αποτέλεσμα τη φλεγμονή στη 
περιοχή. Μια ανισοσκελία μπορεί, 
επίσης, να σχετίζεται με το ανωτέ-
ρω σύνδρομο, ενώ και η θέση της 
σέλας παίζει ρόλο, η τοποθέτηση 
της οποίας πολύ ψηλά ή πολύ πίσω 
προκαλεί σημαντική τάση στη λαγο-
νοκνημιαία ταινία. Η σωστή ρύθμι-
ση του ποδηλάτου σε συνδυασμό 
με τη μείωση των στροφών ανά 
λεπτό (περίπου στις 70 rpm) μπο-
ρούν να αποτελέσουν τη λύση στο 
πρόβλημα. Σε πιο έντονες καταστά-
σεις χορηγούνται αντιφλεγμονώδη 
φάρμακα σε συνδυασμό με παγοθε-
ραπεία και διατατικές ασκήσεις της 
λαγονοκνημιαίας ταινίας και των 
έξω καθεκτικών συνδέσμων του 
γόνατος. Διόρθωση τυχόν ανατομι-
κών παρεκκλίσεων (π.χ. με ορθωτι-
κά πέλματα υποδημάτων) βοηθάει 
επίσης. Χειρουργική αντιμετώπιση 
σπανίως απαιτείται.

Συμπερασματικά θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η ποδηλασία αποτελεί 
ιδανικό είδος γυμναστικής για την 
άρθρωση του γόνατος. Θα πρέ-
πει όμως, είτε γίνεται στο πλαίσιο 
αθλητικής δραστηριότητας, είτε 
σαν ψυχαγωγία, να φροντίζουμε 
να έχουμε το κατάλληλο ποδήλατο 
στα μέτρα μας, ώστε σε συνδυασμό 
με τη σωστή τεχνική να μπορούμε 
να αντλούμε τα οφέλη, αποφεύ-
γοντας τυχόν προβλήματα από τα 
γόνατά μας.

Μια βασική αιτία 
των προβλημάτων 

στα γόνατα από 
την ποδηλασία 

είναι η δημιουργία 
κακώσεων 

υπερχρήσης 
(overuse injuries), 
αποτέλεσμα της 

επαναληψιμότητας 
που τη χαρακτηρίζει. 
Αν αναλογιστεί κανείς 

ότι μέσα  
σε μία ώρα 
ποδηλάτου 

εκτελούνται κατά 
μέσο όρο 5.000 
περιστροφές 

των πεντάλ, είναι 
φυσιολογικό 
οποιαδήποτε 

παρέκκλιση από  
τη σωστή τεχνική 
ή θέση να οδηγεί 
σε τέτοιου είδους 

προβλήματα. 
Οι κακώσεις 
υπερχρήσης 
οφείλονται 
ουσιαστικά  

στη συσσώρευση 
βλαβών σε έναν ιστό 

(π.χ. τένοντα) από 
επαναλαμβανόμενα 

μικρά έως μέτρια 
φορτία.
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Αιμορροϊδική

Γράφει ο:

Γεώργιος Σκρέκας  
Γενικός Χειρουργός.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

ΝΟΣΟΣ
Τι είναι  
οι αιμορροΐδες;

Οι αιμορροΐδες είναι φυσιολογικοί υποβλεννογόνιοι φλεβικοί 
σχηματισμοί του πρωκτικού δακτυλίου, που χρησιμεύουν στον 
οργανισμό για να σφραγίζουν την έξοδο του πρωκτού και να 
βοηθούν στην αναγνώριση του περιεχομένου του εντέρου, δηλαδή 
στην κατά κάποιο τρόπο δειγματοληψία, ώστε να γίνεται διάκριση 
μεταξύ στερεών και αερίων. Όταν οι αιμορροϊδικές φλέβες 
διογκώνονται αρκετά, περιγράφονται και ως αιμορροϊδικοί όζοι.i
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φάκελοs υγεία
Υπάρχουν εσωτερικές και  
εξωτερικές αιμορροΐδες;
Πρόκειται για τοπογραφική περι-
γραφή, που έχει σημασία μόνο στα 
αρχικά στάδια. Το «εσωτερικό», που 
αφορά το έντερο, σταματά στο ση-
μείο που ο εσωτερικός εντερικός 
χιτώνας (βλεννογόνος) μεταπίπτει 
σε δέρμα και από εκείνο το σημείο 
ξεκινά το «εξωτερικό». Ανάλογα με 
το σημείο από το οποίο αρχίζουν οι 
αιμορροΐδες, χαρακτηρίζονται ως 
εσωτερικές ή εξωτερικές. Στην προ-
χωρημένη όμως αιμορροϊδοπάθεια, 
οι αιμορροΐδες καταλαμβάνουν όλη 
την περιοχή του δακτυλίου του πρω-
κτού. 

Πως περιγράφονται κλινικά  
οι αιμορροΐδες;
Οι αιμορροΐδες διακρίνονται σε 
τέσσερις βαθμούς ανάλογα με την 
έκτασή τους.

 1ου βαθμού: Χαρακτηρίζονται οι 
αιμορροΐδες που εντοπίζονται μόνο 
εσωτερικά και διακρίνονται μόνο 
έπειτα από κλινική ή ενδοσκοπική 
εξέταση. 

 2ου βαθμού: Χαρακτηρίζονται οι 
αιμορροΐδες που βγαίνουν προς τα 
έξω (προπίπτουν) στην κένωση και 
μετά επιστρέφουν αυτόματα (ανα-
τάσσονται) προς το έντερο. 

 3ου βαθμού: Είναι μεγαλύτερες 
αιμορροΐδες που δεν ανατάσσονται 
αυτόματα, αλλά μόνο με χειρισμό. 

 4ου βαθμού: Χαρακτηρίζονται οι 
αιμορροϊδικοί όζοι που βρίσκονται 
μονίμως εκτός του πρωκτικού δα-
κτυλίου.

Η διάγνωση γίνεται εύκολα με την 
κλινική εξέταση της περιοχής από 
τον χειρουργό. Η εξέταση συνήθως 
γίνεται στο ιατρείο, χωρίς ιδιαί-
τερη προετοιμασία και μπορεί να 
περιλαμβάνει πρωκτοσκόπηση. Σε 
ασθενείς ηλικίας άνω των 50 ετών 
με συμπτώματα απώλειας αίματος, 
πρέπει να συστήνεται υποχρεωτικά 
ο πλήρης ενδοσκοπικός έλεγχος του 
εντέρου (κολονοσκόπηση). 

Τι συμπτώματα έχει  
η αιμορροϊδοπάθεια;
Πρακτικά όλοι σχεδόν οι άνθρωποι 
θα εμφανίσουν τουλάχιστον μία 
φορά στη ζωή τους συμπτώματα 
που σχετίζονται με τις αιμορροΐδες. 
Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζο-
νται με εξάρσεις και υφέσεις και εί-
ναι ανεξάρτητα του βαθμού που τις 
χαρακτηρίζει. Μικρές αιμορροΐδες 
μπορεί να έχουν έντονα συμπτώμα-
τα, αλλά και το αντίστροφο. Τα πιο 
συχνά συμπτώματα της αιμορροϊ-
δοπάθειας είναι:

  Ζωηρό κόκκινο αίμα κατά  
την κένωση.
  Φαγούρα, αίσθημα βάρους ή  
ξένου σώματος στον πρωκτό.
 Επώδυνος όζος στον πρωκτό.

Ποιες είναι οι επιπλοκές  
της αιμορροϊδοπάθειας;
Οι επιπλοκές της αιμορροϊδοπάθει-
ας είναι επώδυνες και ενοχλητικές, 
αλλά συνήθως ακίνδυνες. Συχνότε-
ρη επιπλοκή είναι η θρόμβωση, δη-
λαδή η πήξη του αίματος μέσα στην 
αιμορροϊδική φλέβα. Η κατάσταση 
αυτή μπορεί να είναι τόσο επώδυ-
νη που να απαιτηθεί η χειρουργική 
αφαίρεση του θρόμβου για να ανα-
κουφισθεί ο ασθενής. Άλλες φορές, 

μπορεί η αιμορραγία να είναι τόσο 
σημαντική ή τόσο συχνή που να 
προκαλέσει αναιμία.

Ποια είναι η θεραπεία  
της αιμορροϊδοπάθειας;
Η οριστική θεραπεία της αιμορ-
ροϊδοπάθειας είναι αποκλειστικά 
χειρουργική. Υπάρχουν και συντη-
ρητικά μέτρα που βοηθούν, αλλά 
συνήθως έχουν προσωρινά απο-
τελέσματα. Η αιμορροϊδοπάθεια 
πρέπει να χειρουργείται όταν τα συ-
μπτώματα είναι συχνά, έντονα και 
απασχολούν σημαντικά τον ασθενή. 
Η απλή ανακάλυψη «αιμορροΐδων» 
δεν αποτελεί ένδειξη για επέμβα-
ση. Ιδιαίτερη ένδειξη για επέμβαση 
έχουν ασθενείς με έντονες αιμορ-
ραγίες που επηρεάζουν τον αιματο-
κρίτη, ασθενείς με συχνά επεισόδια 
πόνου και ασθενείς με 4ου βαθμού 
αιμορροΐδες, ανεξάρτητα από το 
είδος των συμπτωμάτων. 

Συντηρητική αντιμετώπιση  
αιμορροϊδοπάθειας
Οι διάφορες αλοιφές, τα αναλγη-
τικά και τα χλιαρά λουτρά δεν θε-
ραπεύουν τη νόσο, ανακουφίζουν 
όμως τις επώδυνες αιμορροϊδικές 
κρίσεις. Στις συντηρητικές θερα-
πείες περιλαμβάνονται, επίσης, μια 
σειρά από επεμβατικές τεχνικές 
«ιατρείου». Τέτοιες τεχνικές είναι η 
ενδοσκοπική απολίνωση των αιμορ-
ροϊδικών όζων, η φωτοπηξία και η 
κρυοπηξία. Οι τεχνικές αυτές έχουν 
αποτέλεσμα κυρίως σε αιμορροϊδο-
πάθεια 2ου και λιγότερο 3ου βαθ-
μού, αλλά είναι ακατάλληλες για 
νόσο 4ου βαθμού. Σημαντικό στοι-
χείο της συντηρητικής αγωγής είναι 
ο εμπλουτισμός της διατροφής με 
φυτικές ίνες και η αύξηση της φυσι-
κής δραστηριότητας.

Η χειρουργική θεραπεία 
Η κλασική χειρουργική θεραπεία της 
αιμορροϊδικής νόσου είναι η αιμορ-
ροϊδεκτομή κατά Milligan-Morgan 

Τι είναι  
η αιμορροϊδοπάθεια;

Αιμορροϊδοπάθεια 
ονομάζεται η υπερβολική 
διόγκωση των 
αιμορροϊδικών φλεβών και 
είναι πιο συχνή σε άτομα 
που κάνουν καθιστική 
ζωή. Σχετίζεται, επίσης, με 
προβλήματα δυσκοιλιότητας 
και με διατροφή φτωχή 
σε φυτικές ίνες. Η 
αιμορροϊδοπάθεια είναι ίσως 
η συχνότερη επιπλοκή της 
εγκυμοσύνης. i
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(ή παραλλαγή κατά Ferguson). Η 
τεχνική αυτή έχει αντέξει στον χρό-
νο λόγω των εξαιρετικών μακρο-
πρόθεσμων αποτελεσμάτων της. 
Υπολογίζεται ότι πάνω από το 90% 
των χειρουργημένων με την κλασι-
κή τεχνική θα θεραπευθούν πλή-
ρως από την αιμορροϊδοπάθεια. 
Η τεχνική έχει ελάχιστες επιπλοκές 
και θεωρείται η καλύτερη θεραπεία 
για την αιμορροϊδική νόσο από όλες 
τις επίσημες επιστημονικές εταιρεί-
ες. Απαιτεί μία ημέρα νοσηλείας και 
συνήθως γίνεται γενική νάρκωση. 
Το μόνο πρόβλημα της επέμβασης 
είναι η κακή φήμη που τη συνοδεύει, 
λόγω του μετεγχειρητικού πόνου και 
της αργής επούλωσης της περιοχής. 
Σήμερα η επέμβαση αυτή εκτελείται 
με σύγχρονα εργαλεία (αιμορροϊδε-
κτομή με ραδιοσυχνότητα Ligasure-
ΤΜ), που επιταχύνουν σημαντικά την 
επούλωση και μειώνουν τον μετεγ-
χειρητικό πόνο. 

Η τεχνική Hal-Rar
Στην προσπάθεια για πιο ανώδυνες 
τεχνικές αναπτύχθηκε και η τεχνική 
της απολίνωσης των αιμορροϊδι-
κών αρτηριών. Πρόκειται για μια 
ενδοσκοπική τεχνική, όπου όλες οι 
παρεμβάσεις γίνονται εντός του 
εντέρου και αποφεύγεται το πλέον 
επώδυνο σημείο που είναι το δέρμα 
του πρωκτού. Με τη βοήθεια υπερή-
χων, αναγνωρίζονται οι αρτηρίες 
που αιματώνουν τους αιμορροϊδι-
κούς όζους και το κάθε αγγείο απο-
λινώνεται (ράβεται) ξεχωριστά, 
ώστε να μειωθεί η παροχή αίματος 
στις αιμορροϊδικές φλέβες. Αποτέ-
λεσμα είναι η μείωση του όγκου των 
αιμορροΐδων σε διάστημα λίγων 
εβδομάδων. Η τεχνική αυτή απαιτεί 
γενική νάρκωση και έχει ποσοστά 
επιτυχίας 65%-85% σε αιμορροΐ-
δες μέχρι και 3ου βαθμού. Όμως η 
παρουσία δερματικών ρακών «skin 
tags» ή η πρόπτωση του ορθού 

μπορεί να απαιτήσει τη χρήση και 
άλλων εργαλείων, όπως διαθερ-
μίας, ραδιοσυχνότητας, ακόμα και 
νυστέρι ή Laser. Σημειωτέον ότι τα 
δερματικά ράκη του πρωκτού είναι 
υπερτροφικά κομμάτια δέρματος 
που συνοδεύουν συχνά τις μεγάλες 
αιμορροΐδες και αποτελούν συνή-
θως μόνο αισθητικό πρόβλημα.

Η τεχνική Longo
Η τεχνική Longo και οι τροποποι-
ήσεις της χρησιμοποιούν έναν κυ-
κλικό αναστομωτήρα, δηλαδή ένα 
μηχάνημα που κόβει και ράβει έναν 
κύλινδρο από το βλεννογόνο του 
εντέρου. Η τεχνική έχει το πλεονέ-
κτημα ότι πονάει ελάχιστα, αλλά 
-σύμφωνα με την American Society 
of Colon and Rectal Surgeons- έχει 
δύο σοβαρά μειονεκτήματα: Πρώ-
τον, οι επιπλοκές της (όταν συμβούν) 
μπορεί να είναι καταστροφικές και, 
δεύτερον, η μέθοδος δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε περιπτώσεις μεγά-
λων αιμορροΐδων που προπίπτουν 
από τον πρωκτό. Η τεχνική Longo 
σιγά σιγά εγκαταλείπεται από τους 
χειρουργούς παχέος εντέρου.

Τι ειναι η διαστολή  
του πρωκτικού δακτυλίου;
Η διαστολή του πρωκτικού δακτυλί-
ου για την αντιμετώπιση των αιμορ-
ροΐδων (Lord, 1968) είναι μια τεχνι-
κή που εγκαταλείφτηκε λόγω των 
επιπλοκών της ήδη από τη δεκαετία 
του 1980, αλλά, δυστυχώς, εξακο-
λουθεί να εφαρμόζεται στη χώρα 
μας από κάποιους χειρουργούς. Η 
τεχνική αυτή δεν θεραπεύει τη νόσο, 
αλλά απλώς ανακουφίζει προσωρι-
νά τα συμπτώματα, χαλαρώνοντας 
τον πρωκτικό σφικτήρα με μεγάλη 
διαστολή υπό γενική αναισθησία. 
Η επέμβαση Lord είναι απαράδεκτη 
και επικίνδυνη διότι καταστρέφει 
τον έσω σφικτήρα του πρωκτού, με 
αποτέλεσμα τη σταδιακή πρόπτωση 
του ορθού και ακράτεια αερίων ή κο-
πράνων σε βάθος χρόνου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΛΓΟΡΥΘΜΟΣ  
ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΟΐΔΩΝ

  1ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 2ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

  3ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ  4ΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Συντηρητική (διατροφή, 
ενδοσκοπική απολίνωση 
- φωτοπηξία κ.λπ.)

Χειρουργική (Longo, 
HAL, αιμορροϊδεκτομή 
Ligasure TM)

Συντηρητική ή χειρουργική 
(Longo, HAL), αναλόγως 
των συμπτωμάτων

Χειρουργική (αιμορροϊδε-
κτομή Ligasure TM)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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Η κυφοπλαστική με μπαλονάκι 
είναι μια ελάχιστα επεμβατική 
μέθοδος, σχεδιασμένη να στα-

θεροποιεί το κάταγμα και να διορθώ-
νει την παραμόρφωση του σπονδυλι-
κού σώματος.

Η κυφοπλαστική είναι μέθοδος που 
αποκαθιστά την παραμόρφωση και 
εξαλείφει τον πόνο που προέρχονται 
από το κάταγμα.

Η οστεοπόρωση προσβάλλει εκα-
τομμύρια ανθρώπους σε όλο τον 
κόσμο. Στα αρχικά στάδια είναι μια 
«σιωπηλή» νόσος, χωρίς ιδιαίτερα 
σημεία ή συμπτώματα. Δυστυχώς για 
πολλούς (κυρίως γυναίκες) ασθενείς 
το πρώτο σημάδι της νόσου είναι ένα 
επώδυνο κάταγμα, εντοπιζόμενο στα 
ισχία, στους καρπούς, στις πλευρές ή 
συνηθέστερα στους σπονδύλους. Τα 
κατάγματα αυτά μπορεί να προκύ-
ψουν έπειτα από ελάχιστο ή και κα-
θόλου απευθείας τραυματισμό. Είναι 
πολύ επώδυνα και απαιτούν ακινη-
τοποίηση ή και χειρουργική αποκα-
τάσταση. Τα συμπιεστικά κατάγματα 

των σπονδυλικών σωμάτων είναι τα 
πιο συχνά οστεοπορωτικά κατάγματα 
(εικόνα 1).

Προκαλούν έντονο πόνο που απαι-
τεί χορήγηση ισχυρών αναλγητικών 
(ενίοτε ναρκωτικών) και συχνά μακρά 
νοσηλεία σε νοσοκομείο. Η ελάττωση 
του ύψους του σώματος του σπον-
δύλου προκαλεί παραμόρφωση της 
σπονδυλικής στήλης (κύφωση) στο 
σημείο αυτό. Αυτή η παραμόρφωση 
προδιαθέτει σε κατάγματα και των 
γειτονικών σπονδύλων. Πολλαπλά κα-
τάγματα οδηγούν σε χειρότερη παρα-
μόρφωση και σημαντικό περιορισμό 
των δραστηριοτήτων του πάσχοντος, 
που με τη σειρά της προκαλεί επιδεί-
νωση-επιτάχυνση της απώλειας οστι-
κής μάζας, νέα κατάγματα κ.ά. Αυξη-
μένη κυφωτική παραμόρφωση της 
σπονδυλικής στήλης προκαλεί σημα-
ντική αναπνευστική δυσλειτουργία, 
με θνησιμότητα περίπου 30%.

Μέχρι πρόσφατα πολύ λίγα μπο-
ρούσαν να γίνουν για τα οστεοπο-
ρωτικά κατάγματα των σπονδύλων. 

Μόνη  θεραπε ία 
ήταν ο επί μακρόν 
κλινοστατισμός και 
ενίοτε η σπονδυλο-
δεσία. 

Σήμερα μετα-
ξύ των χειρουρ-
γών σπονδυλικής 
στήλης θεωρείται 
δεδομένο ότι τέτοια 
κατάγματα απαιτούν 
γρήγορη (άμεση) στα-
θεροποίηση των καταγ-
μάτων και άμεση κινητο-
ποίηση.

Η κυφοπλαστική είναι η πιο δι-
αδεδομένη και αποδεκτή τέτοια τε-
χνική, μετά δε την ευρεία εφαρμογή 
της έχει βελτιώσει την ποιότητα ζωής 
σε χιλιάδες ασθενείς με πρώιμη δι-
άγνωση συμπιεστικού κατάγματος 
σπονδύλου.

Κατά την εφαρμογή της γίνονται 
μία ή δύο μικρές οπές στο δέρμα στα 
πλάγια του πάσχοντος σπονδύλου. 
Ένας καθετήρας εισέρχεται στο σώμα 

Γράφει ο:

Χρίστος Δρόσος
Νευροχειρουργός.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Πειραιά

Κυφοπλαστική  
με μπαλονάκι
Για θεραπεία οστεοπορωτικών συμπιεστικών 
καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης
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του σπονδύλου υπό ακτινοσκοπική 
καθοδήγηση (εικόνα 2) και μέσω του 
καθετήρα εισάγεται ένα «μπαλόνι», 
που, καθώς φουσκώνεται, ανατάσσει 
το κάταγμα, αποκαθιστώντας το αρ-
χικό σχήμα του σπονδύλου (εικόνα 3).

Όπως είναι εύκολα κατανοητό όσο 
πιο πρώιμη είναι η αντιμετώπιση 
τόσο καλύτερη είναι και η αποκατά-
σταση (ανάταξη) του κατάγματος.

Στη συνέχεια, η δημιουργηθείσα 
κοιλότητα του σπονδυλικού σώμα-
τος πληρούται με ένα συνθετικό υλι-
κό (bone cement) που καταλαμβάνει 
κάθε κανό χώρο και σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα (μερικά λεπτά) σταθε-
ροποιείται (εικόνα 4).

Έτσι επιτυγχάνονται άμεση σταθε-
ροποίηση του κατάγματος και απο-
κατάσταση της παραμόρφωσης της 
σπονδυλικής στήλης και -κατά το δυ-
νατόν- φυσιολογικές συνθήκες για τις 
πέριξ ανατομικές δομές (εικόνα 5).

Η μετεγχειρητική ανάρρωση εί-
ναι συνήθως γρήγορη. Ο ασθενής 
κινητοποιείται έπειτα από μερικές 
ώρες και εξέρχεται του νοσοκομείου 
έπειτα από 24 ώρες. Η ανακούφιση 
από τον πόνο του κατάγματος είναι 
άμεση και σημαντική, με ελάχιστα με-
τεγχειρητικά ενοχλήματα. Δεν απαι-
τείται χρήση νάρθηκα ή ζώνης και η 
επάνοδο στις συνήθεις δραστηριό-
τητες είναι πολύ γρήγορη.

Συμπερασματικά: Άτομα με οστε-
οπόρωση γνωστή ή όχι (αλλά σε 
ηλικία συμβατή με αυτήν), που εμ-
φανίζουν αιφνίδιο έντονο πόνο από 
τη σπονδυλική στήλη, πρέπει άμεσα 
να ελεγχθούν για οστεοπορωτικό 
κάταγμα. Αν κάτι τέτοιο διαγνωσθεί, 
καλό είναι να ερευνηθεί η δυνατότη-
τα εφαρμογής της κυφοπλαστικής.

Άλλες ενδείξεις εφαρμογής της 
μεθόδου είναι οστεολυτικές βλά-
βες που προκλήθηκαν από οστικές 
μεταστάσεις ή πολλαπλό μυέλωμα, 
καθώς και, υπό ορισμένες προϋπο-
θέσεις, από τραυματικά μη οστεο-
πορωτικά κατάγματα σπονδυλικών 
σωμάτων.

εικ. 1. Συμπιεστικό 
κάταγμα

εικ. 2. Εισαγωγή 
καθετήρα

εικ. 3. Εισαγωγή 
«μπαλονιού»

εικ. 4. Συνθετικό 
υλικό
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 Εξατομικευμένη ολική 

Γράφει ο:

Ρήγας Σαντάς 
Ορθοπαιδικός  
Χειρουργός.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής  
Θεσσαλονίκης

αρθροπλαστική 
γόνατος 
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H οστεοαρθρίτιδα του γόνατος 
είναι μία χρόνια εκφυλιστική 
πάθηση που χαρακτηρίζεται 

από τη φθορά του αρθρικού χόν-
δρου, τμημάτων, δηλαδή, του οστού 
που βρίσκονται μέσα στην άρθρω-
ση. Το γόνατο είναι η άρθρωση που 
καταπονείται και εκφυλίζεται πιο συ-
χνά μετά τη σπονδυλική στήλη, λόγω 
φορτίων που δέχεται καθημερινά.

Η οστεοαρθρίτιδα του γόνατος 
είναι μια επιδεινούμενη πάθηση 
που εξελίσσεται με την πάροδο των 
ετών. Τα αρχικά στάδια δηλώνονται 
με πόνο, κυρίως έπειτα από έντονη 
δραστηριότητα. Ο πόνος εμφανίζε-
ται στις καθημερινές δραστηριότη-
τες, αλλά όσο εξελίσσεται η πάθηση 
και κατά την ανάπαυση ή τον ύπνο. 
Άλλα συμπτώματα είναι η δυσκαμ-
ψία, ο κριγμός, τα οιδήματα και τελι-
κά η παραμόρφωση της άρθρωσης. 
Η διάγνωση γίνεται με την κλινική 
εξέταση και τις απλές ακτινογραφί-
ες. Σε σπάνιες περιπτώσεις θα χρει-
αστούμε μαγνητική τομογραφία. 
Όταν η συντηρητική αγωγή, που πε-
ριλαμβάνει φυσικοθεραπείες, απώ-
λεια βάρους, λήψη φαρμακευτικής 
αγωγής, ενδαρθρικές εγχύσεις, δεν 
έχει αποτελέσματα, τότε έχει ένδει-
ξη η ολική αρθροπλαστική του γόνα-
τος, η αντικατάσταση, δηλαδή, των 
κατεστραμμένων αρθρικών επιφα-
νειών με τεχνητές. 

Η επαναστατική εξέλιξη στον το-
μέα της επανορθωτικής χειρουργι-
κής ενηλίκων (ολική αρθροπλαστική) 
ακούει στο όνομα «εξατομικευμένη 
ολική αρθροπλαστική γόνατος», 
σε συνδυασμό με ελάχιστα παρεμ-
βατική τεχνική. Η ορθοπαιδική μας 
ομάδα έχει δει τα τελευταία χρόνια 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση 
με την κλασική επέμβαση αντικατά-
στασης γόνατος. Αφενός η ελάχιστα 
παρεμβατική μέθοδος μειώνει τη με-
τεγχειρητική αιμορραγία και καθώς 
δεν έχουμε μεγάλες αποκολλήσεις 
και τομές ισχυρών μυϊκών ομάδων 
και τενόντων ελαχιστοποιούνται ο 

μετεγχειρητικός πόνος και ο χρόνος 
γενικότερης αποθεραπείας. Αφετέ-
ρου με χρόνο νοσηλείας δύο με τέσ-
σερις ημέρες η «κατά παραγγελία» 
άρθρωση του γόνατος, δηλαδή το 
μοναδικό αυτό καλούπι που απευθύ-
νεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της ανατομίας του ασθενούς, μειώ-
νει σημαντικά τον χρόνο της επέμβα-
σης και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 
αναθεώρησής της.  

Συμπερασματικά, 
 η μείωση του χρόνου νοσηλείας 
  η σχεδόν άμεση φόρτιση και κινη-
τοποίηση
 η μείωση της αιμορραγίας
  η εξατομίκευση του προθετικού 
υλικού (βάσει 3D αξονικής τομο-
γραφίας προεγχειρητικά, χρησιμο-
ποιούμε κατά παραγγελία προθετι-
κό υλικό από το εξωτερικό)
 η μείωση τα χρόνου της επέμβασης 
  η σημαντική μείωση του χρόνου 
αποκατάστασης 
  και, τέλος, η ταχύτερη επαναφορά 
του ασθενούς στις καθημερινές 
του δραστηριότητες έχουν κατα-
στήσει μια «μεγάλη» ορθοπαιδική 
επέμβαση στις μέρες μας να γίνε-
ται «μικρή». 

Παράγοντες  
που ευνοούν  
την εμφάνιση της 
οστεοαρθρίτιδας 
στο γόνατο είναι:

  η παχυσαρκία
  η κληρονομικότητα 
  τραυματισμοί στο γόνατο 
   συνδεσμικές βλάβες  
στους μηνίσκους

  ρευματικά νοσήματα 
   καθώς και η καταπόνηση 
που συμβαίνει σε ορισμέ-
νες ομάδες επαγγελματι-
ών και αθλητών
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Πού οφείλεται, πώς εμφανίζεται,  
τι μπορούμε να κάνουμε για  
να αποφύγουμε τα συμπτώματα 
και να την αντιμετωπίσουμε;
Η 0ρθοστατική υπόταση είναι το κλι-
νικό αποτέλεσμα της αποτυχίας των 
ρυθμιστικών-προσαρμοστικών μη-
χανισμών ελέγχου της αρτηριακής 
πίεσης σε όρθια θέση (ορθοστατική 
πίεση). Στους υπεύθυνους ρυθμιστι-
κούς παράγοντες περιλαμβάνονται 
οι τασεοϋποδοχείς της καρδιάς, ο 
φυσιολογικός όγκος αίματος και οι 
μηχανισμοί άμυνας κατά του λιμνάζο-
ντος αίματος στα φλεβικά αγγεία. Η 
ορθοστατική υπόταση είναι συχνότε-
ρη ανάμεσα στα άτομα της τρίτης ηλι-
κίας, σχετίζεται με αύξηση του δείκτη 
θνησιμότητας και νοσηρότητας, ενώ 
πολλές είναι οι αιτίες και οι παράγο-
ντες κινδύνου για την εμφάνισή της. 

Η γήρανση συνοδευόμενη από χρό-
νιες ασθένειες, όπως ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η νόσος Πάρκινσον, 
επικρατεί στο 10%-30% των ηλικι-
ωμένων ασθενών, επισπεύδοντας 
και προκαλώντας τη δυσλειτουργία 
των τασεοϋποδοχέων, με αποτέλε-
σμα έναν συνδυασμό ορθοστατικής 
υπότασης και αρτηριακή υπέρτασης. 
Στη θεραπεία της ορθοστατικής υπό-
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τασης συμμετέχουν φάρμακα, όπως 
η φθοριοκορτιζόνη, αγγειοσυσπα-
στικοί παράγοντες, συνδυασμένοι με 
παράγοντες αντιμετώπισης των ορ-
θοστατικών ελλειμμάτων, όπως θε-
ραπεία με ώσεις (ποσότητες) υγρών 
και φυσικών χειρισμών, ειδικά σε πε-
ριόδους αυξημένου στρες συμβάλ-
λουν στην επίτευξη ρύθμισής της. Το 
παρακάτω άρθρο ευελπιστεί να απο-
τελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό 
οδηγό για τους ασθενείς σχετικά με 
τη διαχείριση της ορθοστατικής υπό-
τασης μέσα από την πρόληψη και την 
αντιμετώπισή της.

Συμπτώματα - πώς εμφανίζεται, 
πώς γίνεται αντιληπτή;
Εμφανίζεται με συμπτώματα ζά-
λης, αστάθειας και θολώσεως της 
όρασης με την αλλαγή θέσης ενός 
ατόμου από την κατακεκλιμένη στην 
όρθια θέση. Άλλα συμπτώματα περι-
λαμβάνουν την κόπωση, τον ίλιγγο, 
τη σύγχυση, την κεφαλαλγία και την 
αυχεναλγία (πόνος στον αυχένα).
Η πιο συχνή αιτία ορθοστατικής δυ-
σανεξίας είναι το λιποθυμικό επεισό-
διο, το αιφνίδιο, δηλαδή, επεισόδιο 
υπότασης και απώλειας συνείδησης 
σε ένα κατά τα άλλα υγιές άτομο 
με φυσιολογική λειτουργία τασε-
οϋποδοχέων. Αιτίες που μπορούν 
να οδηγήσουν στην εμφάνιση ενός 
λιποθυμικού επεισοδίου αποτελούν 
συνήθως ο οφειλόμενος, π.χ., φό-
βος, η δυσφορία σε θεραπεία με ενέ-
σεις ή αιμοληψία. Ακόμη μία αιτία με 
κοινή συχνότητα εμφάνισης όσο και 
η ορθοστατική υπόταση αποτελεί το 

Σύνδρομο Ορθοστατικής Ταχυκαρδί-
ας (ΣΟΤ), χαρακτηριζόμενο από ορ-
θοστατική δυσανεξία επιπλεγμένη με 
ορθοστατική ταχυκαρδία.

Σχετίζεται η εμφάνισή της  
με την ηλικία;
Η εμφάνιση της ορθοστατικής υπότα-
σης σχετίζεται με την αύξηση της ηλικί-
ας και τη γήρανση και εντοπίζεται στο 
20%-30% των ηλικιωμένων ατόμων. 
Ο έλεγχος της αρτηριακής πίεσης προ-
οδευτικά με την πάροδο της ηλικίας 
δεν είναι εύκολος, εξαιτίας πολλών 
παραγόντων, όπως η διαταραγμένη 
ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων της 
καρδιάς, του κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος και του αγγειοκινητικού τό-
νου. Παράλληλα νοσήματα, όπως ο 
σακχαρώδης διαβήτης και η νόσος 
του Πάρκινσον, αλλά και η επίδραση 
αντιϋπερτασικών, διουρητικών και 
αντιπαρκινσονικών φαρμάκων συμ-
βάλλουν στη δυσκολία ρύθμισης και 
ελέγχου της αρτηριακής πίεσης. Η ορ-
θοστατική υπόταση σχετίζεται σημα-
ντικά με αύξηση των δεικτών θνησιμό-
τητας και θνητότητας, καθώς άτομα 
με ορθοστατική υπόταση κινδυνεύουν 
από επαναλαμβανόμενες πτώσεις, 
που έχουν ως συνέπειες κατάγματα, 
εγκεφαλικές κακώσεις και άλλες επι-
πλοκές. Γι’ αυτόν τον λόγο η διαχείρισή 
της με τη φροντίδα του γιατρού μας 
και τη δική μας συμμόρφωση στις 
θεραπευτικές κατευθύνσεις του είναι 
σημαντική. 

Σημαντική παράμετρος για τη 
αντιμετώπιση της ορθοστατικής 
υπότασης είναι η διατ;hρηση της 

ορθοστατικής αρτηριακής πίεσης. 
Φυσιολογικά, η αρτηριακή πίεση πα-
ραμένει αμετάβλητη τόσο στην κα-
τακεκλιμένη-ύπτια θέση όσο και στην 
ορθοστατική-όρθια θέση. Ασθενείς 
με προδιάθεση ορθοστατικής υπό-
τασης. και στους οποίους το αίμα λι-
μνάζει στο φλεβικό αγγειακό δίκτυο 
θα εμφανίσουν ορθοστατική υπότα-
ση λόγω αυτού. Στην ίδια κατηγορία 
ασθενών συναντάμε και την αντιδρα-
στική μεταγευματική ορθοστατική 
υπόταση, που αφορά την πτώση της 
αρτηριακής  πίεσης έπειτα από γεύ-
μα. Η κατανάλωση ενός γεύματος 
θα αυξήσει κατά 200%-300% τον 
όγκο του λιμνάζοντος μεσεντέριου 
φλεβικού αίματος κι έτσι η φλεβική 
χωρητικότητα θα προκαλέσει στάση 
του αίματος, με αποτέλεσμα την ορ-
θοστατική υπόταση. Σε φυσιολογικά 
άτομα θα προκαλέσει την πτώση της 
αρτηριακής πίεσης και της καρδιακής 
συχνότητας. Οι οδηγίες του γιατρού 
μας για τα βήματα που θα ακολου-
θήσουμε μετά την ολοκλήρωση ενός 
γεύματος είναι σημαντικές για την 
προληπτική αντιμετώπισή της.

Πού οφείλεται; 
Οι παράγοντες κινδύνου που οδη-
γούν στην εμφάνιση της ορθοστα-
τικής υπότασης χωρίζονται σε 2 
κατηγορίες με βάση τη συμμετοχή ή 
όχι του Κεντρικού Νευρικού Συστή-
ματος (ΚΝΣ).

Ορθοστατική υπόταση με συμμε-
τοχή του ΚΝΣ: Μπορεί να είναι απο-
τέλεσμα εγκεφαλικής νόσου ή νόσου 
του νωτιαίου μυελού.

Ορθοστατική υπόταση  
ορίζουμε την πτώση της  
διαστολικής αρτηριακής 
πίεσης < 10 mm Hg στα 
πρώτα 3 λεπτά από την 
έγερση ή και πτώση κατά 
20 mm Hg της συστολικής 

Η εμφάνιση της 
ορθοστατικής υπότασης 
σχετίζεται με την αύξηση 
της ηλικίας και τη γήρανση 
και εντοπίζεται στο  
20%-30% των 
ηλικιωμένων ατόμων

Για την αντιμετώπιση  
της ορθοστατικής 
υπότασης πρέπει  
να καθοριστεί  
το υπόβαθρο  
από το οποίο αυτή 
προέρχεται
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 Ασθενείς με χρόνια ορθοστατική 
υπόταση χωρίς συμμετοχή του ΚΝΣ 
μπορεί να έχουν ως υποκείμενη νόσο 
σακχαρώδη διαβήτη ή και πιο σπάνια 
αμυλοείδωση ή κληρονομική, αυτο-
άνοση ή παρανεοπλασματική νόσο. 
Ασθενείς μπορεί, επίσης, να εμφανί-
σουν ιδιοπαθή ορθοστατική υπόταση.
Οι χρόνιες αιτίες της ορθοστατικής 
υπότασης είναι πιο συνήθεις από τις 
οξείες. Ήπια ορθοστατική υπόταση 
επέρχεται με την αύξηση της ηλικίας. 
Επίσης, ασθενείς με νόσο Πάρκινσον 
εμφανίζουν ήπια ορθοστατική υπότα-
ση σε ποσοστό 20%-40%. Σοβαρού 
βαθμού ορθοστατική υπόταση πα-
ρουσιάζεται σε ασθενείς με ατροφία 
πολλαπλών συστημάτων ή άνοια με 
σωμάτια Lewy, επίκτητη ανεπάρκεια 
των τασεοϋποδοχέων. 

Αντιμετώπιση της ορθοστατικής 
υπότασης - Τι πρέπει να κάνω;
Για την αντιμετώπιση της ορθοστα-
τικής υπότασης αρχικά πρέπει να κα-
θοριστεί το υπόβαθρο από το οποίο 
αυτή προέρχεται, δηλαδή αν η αιτία 
είναι νευρολογικής φύσης ή πρόκειται 
για φλεβική στάση ή συνθήκες υπο-
γκαιμίας. Μια σειρά διαγνωστικών 
διαδικασιών συμβάλλουν στη σωστή 
αξιολόγηση και περιλαμβάνουν τον 
έλεγχο αυτόνομων αντανακλαστικών, 
τον θερμορυθμιστικό έλεγχο ιδρώτα, 
τη μέτρηση ούρων 24ώρου, την πα-
ρουσία νοραδρεναλίνης στο πλάσμα 
σε ύπτια και όρθια θέση. Ο γιατρός 
γνωρίζει το σύνολο των εξετάσεων 
και των παραγόντων που θέλει να 
αποκλείσει ή να προσδιορίσει προκει-
μένου να δώσει την κατάλληλη λύση. 
Ο ασθενής συμμετέχει και συμμορφώ-
νεται με στόχο τη μεγιστοποίηση του 
θεραπευτικού οφέλους. 

  ΩΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΕΦΑ-
ΛΗΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ - Μπορεί να βοη-
θηθώ καταναλώνοντας υγρά έπει-
τα από υπόδειξη του γιατρού μου;

 Ναι, η ώση (κατανάλωση σε συγκε-
κριμένες ποσότητες και συχνότητα 

κατά τη διάρκεια της ημέρας) υγρών 
περιλαμβάνει την κατανάλωση από 
τον ασθενή 8 ποτηριών νερού 2 φο-
ρές την ημέρα σε γρήγορη διαδοχή, 
ώστε να αυξηθεί η ορθοστατική ΣΑΠ 
περίπου 20 mm Hg για 1-2 h. 

Οι ασθενείς πρέπει να μπορούν 
να ρυθμίζουν την κατανάλωση των 
ώσεων υγρών-νερού στις περιόδους 
που βιώνουν αυξημένο ορθοστατικό 
στρες, όπως, για παράδειγμα, ένα 
άτομο μπορεί να κάνει θεραπεία με 
ώση νερού πριν από την έγερση, πριν 
από κάποια καθημερινή δραστηριό-
τητα ρουτίνας, πριν από την άσκηση. 

Σε ασθενείς με σημαντικό βαθμό 
υπέρτασης σε κατακεκλιμένη θέση 
είναι καλό να προστατεύσουμε τα 
εγκεφαλικά αγγεία. Έτσι, προτείνου-
με την κατάκλιση με ανυψωμένη την 
κεφαλή του κρεβατιού κατά 10-12 cm 
και όταν ξεκουράζονται, επίσης κατά 
τη διάρκεια της ημέρας, τη θέση του 
κεφαλιού σε 30 μοίρες γωνία από 
την ύπτια θέση.Ανάλογα το προφίλ 
του κάθε ασθενούς μπορεί στοχευ-
μένα στο MEDFAMILY να εφαρμόσου-
με ασκήσεις νευρομυϊκού χειρισμού. 
Στην πράξη, ο ασθενής εξασκεί συ-
γκεκριμένη μυϊκή ομάδα για 3 δευ-
τερόλεπτα, χαλαρώνει και επανα-
λαμβάνει τη διαδικασία. Πιο απλές 
ασκήσεις-χειρισμοί περιλαμβάνουν 
την όρθια στάση στις μύτες των πο-
διών ή σταυρώνοντας τα πόδια τους 
και ασκώντας πίεση. 

  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ  
ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΑΛΑΤΙ)

Η απαιτούμενη πρόσληψη 1,25-2,5 lt 
την ημέρα παραμελείται στους ηλικι-
ωμένους, ενώ και η συμπληρωματική 
χορήγηση αλατιού είναι σημαντική.

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ 
ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ - Προληπτικά μπο-
ρώ να κάνω κάτι να αποφύγω την 
εμφάνιση της υπέρτασης σε ύπτια 
θέση;
Η παρουσία υπέρτασης σε ύπτια 

θέση είναι κοινή σε ασθενείς με ορ-

θοστατική υπόταση και ο ιδανικός 
τρόπος αντιμετώπισης αυτής είναι 
η πρόληψη. Στους τρόπους αντιμε-
τώπισης περιλαμβάνονται αρχικά η 
χορήγηση ενός φαρμακευτικού πα-
ράγοντα, σε συνδυασμό με την εκ-
παίδευση των ασθενών, όπως έχει 
ήδη αναφερθεί, με σκοπό τον έλεγχο 
της ορθοστατικής υπότασης, κατά 
την έγερση. Στη συνέχεια, η αποφυ-
γή της ύπτιας θέσης σε ηρεμία με την 
υιοθέτηση της καθιστής θέσης ή την 
ανύψωση της κεφαλής υπό γωνία 30 
μοιρών κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και κατά 20 πόντους κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Σε κάποιες περιπτώσεις, 
ασθενείς θα αναπτύξουν ήπια υπέρ-
ταση με ΣΑΠ σε καθιστή θέση >180 
mm Hg. Η αντιμετώπιση εξαρτάται 
από το πόσο μια τέτοια τιμή αρτηρια-
κής πίεσης εμμένει και τι ανταπόκριση 
έχει σε απλούς χειρισμούς. Για παρά-
δειγμα, κάποιοι ασθενείς αναπτύσ-
σουν αντανακλαστικά μια μεταβατι-
κή αύξηση της αρτηριακής πίεσης με 
διάρκεια < 1/2 h και η οποία υποχωρεί 
χωρίς να απαιτεί φαρμακευτική αντι-
μετώπιση, γι’ αυτόν τον λόγο η συ-
νολική καταγραφής σε 24 βάση των 
τιμών της αρτηριακής πίεσης μέσω 
ειδικών μηχανημάτων (Holter αρτη-
ριακής πίεσης) κρίνεται απαραίτητη.

Η επιλογή και η δράση των φαρ-
μάκων βασίζονται στο προφίλ και τη 
συνολική εικόνα του κάθε ασθενούς, 
δεν είναι εύκολή η ρύθμιση χωρίς τη 
σφαιρική αντιμετώπιση του θεράπο-
ντα γιατρού και τη συμμόρφωση του 
ασθενούς σε αυτό.

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ - Πόσο 
σημαντικό είναι να ακούσω τον 
γιατρό μου και να ακολουθήσω 
όλες τις οδηγίες; 
Η εκπαίδευση του ασθενούς είναι 

ζωτικής σημασίας, καθώς περιλαμ-
βάνει τόσο την ενημέρωσή του για 
τον υπεύθυνο αιτιολογικό παράγοντα 
όσο και τον τρόπο αντιμετώπισης της 
ορθοστατικής υπότασης. Για παρά-
δειγμα, ο ασθενής με σακχαρώδη 

φάκελοs υγεία
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διαβήτη πρέπει να έχει ως στόχο τον 
καλύτερο δυνατό έλεγχο της γλυκό-
ζης στο αίμα. Κάθε ασθενής πρέπει 
να κατανοήσει την έννοια και τη λει-
τουργία των τασεοϋποδοχέων, που 
-κατά κανόνα- με την πάροδο της 
ηλικίας εκπίπτει, καθώς και την άμεση 
συνέπεια που αυτό γεννά, δηλαδή την 
ορθοστατική υπόταση, την υπέρταση 
ύπτιας - κατακεκλιμένης θέσης, την 
απώλεια της ημερήσιας διακύμανσης 
της αρτηριακής πίεσης σε όρθια και 
ύπτια θέση. Σημαντικό να ακούσει και 
να αφιερώσει χρόνο ο ασθενής στο 
να διαβάσει τα ειδικά έντυπα υποστή-
ριξης και εκπαίδευσης του ασθενούς 
που επιμελείται το MEDFAMILY, με στό-
χο τη μεγιστοποίηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος προς όφελος πάντα 
του ασθενούς. Π.χ., η αρτηριακή πίε-
ση κατά την έγερση μπορεί να διατη-
ρηθεί στα φυσιολογικά επίπεδα με τη 
χορήγηση αγγειοσυσπαστικών παρα-
γόντων, όπως η μιδροδίνη, ή άλλης 
φαρμακευτικής αγωγής που θα έχει 
κάθε ασθενής σε προσωπική βάση 
από τον εξειδικευμένο παθολόγο. 

Οι τυπικές τιμές ορθοστατικής 
ΣΑΠ ορίζονται > 90 mm Hg και κατα-
κεκλιμένης < 180 mm Hg.

 Ο ασθενής πρέπει να είναι γνώστης 
της συνθήκης ότι η ορθοστατική υπό-
ταση καθορίζεται από παραμέτρους 
που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν 
την ένδεια κυκλοφορούντος όγκου 
αίματος, γεγονός που μπορεί να προ-

καλέσει μια παροδική αλλά απότομη 
πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Επιπρόσθετα, είναι σημαντική η 
ενημέρωση σχετικά με την μετα-
γευματική ορθοστατική υπόταση, 
η οποία προέρχεται έπειτα από την 
κατανάλωση γεύματος, λόγω αύξη-
σης του κυκλοφορούντος όγκου του 
αίματος κατά 300% στο σύστημα 
μεσεντέριων αγγείων, προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν η επεξεργασία 
και η απορρόφηση των τροφών (χώ-
νευση), με κατ’ επέκταση λίμναση 
του αίματος στο αγγειακό φλεβικό 
μεσεντέριο δίκτυο και τη σχετική μεί-
ωση του ωφέλιμου κυκλοφορούντος 
όγκου αίματος. Επιπλέον, η έκθεση 
σε πολύ θερμό περιβάλλον ή σε πολύ 
ζεστό μπάνιο δρουν αγγειοδιασταλτι-
κά, επιδεινώνοντας προοδευτικά την 
ορθοστατική υπόταση.

Συνοπτικά, ο γιατρός αποσκοπεί τη 
σφαιρική, προσωπική και εξατομικευ-
μένη για τον κάθε ασθενή ρύθμιση 
των κύριων παραγόντων σε τρία επί-
πεδα για τον έλεγχο της αρτηριακής 
πίεσης:

  Βελτίωση κυκλοφορούντος  
όγκου αίματος.
  Αποφυγή αυξημένης  
φλεβική στάσης.
  Βελτιστοποίηση αγγειοκινητικού 
τόνου.
 Οι παραπάνω παράγοντες πρέπει 

να είναι ξεκάθαρα γνωστοί σε κάθε 
ασθενή με ορθοστατική υπόταση και 
να λαμβάνονται υπ’ όψιν από τον θε-
ράποντα και -όπως στο MEDFAMILY ο 
Dr Σπύρος Μπάρμπας- να εκπαιδεύει 
και να δίνει στον κάθε ασθενή ειδι-
κό-προσωπικό πρόγραμμα ελέγχου 
της αρτηριακής πίεσης.

Η αντιμετώπιση της ορθοστατικής 
υπότασης βλέπουμε, λοιπόν, πως εί-
ναι πολύ σημαντική και παίζει μεγάλο 
ρόλο στην ποιότητα ζωής των ασθε-
νών. Απαιτούνται διαφοροδιαγνωστι-
κή ικανότητα από μέρους του ειδικού 
ιατρού και γνώση των συνθηκών δι-
αβίωσης, προκειμένου να επιτύχουμε 
το καλύτερο αποτέλεσμα. 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΑΣΗΣ 

Kαταναλώση υγρών
1,25-2,5 lt / ημέρα

Συμπληρωματική 
χορήγηση αλατιού

Χορήγηση ενός 
φαρμακευτικού  
παράγοντα

Aνύψωση της κεφαλής υπό γωνία 30 
μοιρών κατά τη διάρκεια της ημέρας 
και κατά 20 τη νύχτα

Εκπαίδευση του ασθενούς 
για την τήρηση του προγράμ-
ματος αντιμετώπισης  
της ορθοστατικής υπότασης

Συνολική καταγραφής 
σε 24 βάση των τιμών 
της αρτηριακής πίεσης

24h



Τ ο σύνδρομο επιγονατιδομη-
ριαίου πόνου είναι μία από τις 
πιο συχνές νοσολογικές οντό-

τητες στην Ορθοπαιδική. Περίπου το 
30% των ατόμων στην εφηβική ηλικία 
τους έχουν βιώσει αυτό το πρόβλημα, 
με άλλοτε άλλη βαρύτητα.

Όσο αφορά την παθογένεση του 
συνδρόμου αποτελεί ένα αίνιγμα και 
οι πολλές θεραπευτικές μέθοδοι αντι-
κατοπτρίζουν την έλλειψη ακριβούς 
γνώσεως όσο αναφορά τους αιτιογό-
νους μηχανισμούς.

Υπάρχουν και άλλες παθολογίες 
με παρόμοια συμπτωματολογία που 
πρέπει να μη συγχέονται με τον επι-
γονατιδομηριαίο πόνο, όπως η απο-
φυσίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος, 
η αποφυσίτιδα του κάτω πόλου της 
επιγονατίδος, η τενοντίτιδα του επι-
γονατιδικού τένοντα και το σύνδρομο 
υμενικής πτυχής.

Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου 
πόνου περιγράφεται και ως χονδρο-
μαλάκυνση επιγονατίδος, όπως κυρί-
ως κυριάρχησε ως όρος στις αρχές 
του 20ού αιώνα μέχρι τα τέλη της 
δεκαετίας του ’60.

Έκτοτε άρχισε να εγκαταλείπεται, 
γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν 
αποδείχτηκε άμεση σύνδεση μεταξύ 
του πρόσθιου πόνου της επιγονατί-
δος και της χονδρομαλάκυνσης της 
επιγονατίδος.

Τη δεκαετία του ’70 εισήχθη η έν-
νοια του κακώς ευθυγραμμισμένου 
εκτατικού μηχανισμού (αυξημένη 

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

Γράφει ο:

Σύνδρομο

επιγονατιδομηριαίου
 πόνου
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επιγονατιδομηριαίου
γωνία Q , πλάγια μετατόπιση της επι-
γονατίδος, έξω στροφή της επιγονα-
τίδος), με αποτέλεσμα τη μηχανική 
υπερφόρτωση της επιγονατίδος ή 
της μηριαίας τροχιλίας. Η κατάστα-
ση αυτή  αποδόθηκε ως σύνδρομο 
αυξημένης εξωτερικής πιέσεως.

Για αρκετά χρόνια το σύνδρομο της 
κακής ευθυγράμμισης του εκτατικού 
μηχανισμού θεωρήθηκε ως η κύρια 
αιτία του επιγονατιδομηριαίου πόνου 
και πολλές χειρουργικές τεχνικές ανα-
πτύχθηκαν για την αποκατάσταση της 
ανατομικής αυτής διαταραχής.

Σήμερα η μηχανική αυτή θεωρία 
δέχθηκε σοβαρές κριτικές και μειώ-
θηκε σημαντικά ο αριθμός των περί-
πλοκων χειρουργικών επεμβάσεων 
για την αιτία αυτή.

Στη δεκαετία του 1990 παρατη-
ρήθηκε ότι το σύνδρομο επιγονατι-
δομηριαίου πόνου εμφανίζεται συ-
χνότερα σε φυσιολογικά ανατομικά 
γόνατα και ότι ο πόνος οφείλεται σε 
υπερβολική φόρτιση των μαλακών 
ιστών ή της οστικής επιφάνειας. 

Επίσης, με την πρόοδο της επιστή-
μης και την περαιτέρω μελέτη της 
παθολογίας εμφανίστηκαν και άλλες 
έννοιες σε μικροσκοπικό και βιοχημι-
κό επίπεδο που στηρίχθηκαν σε ιστο-
λογικές και ιστοχημικές μεθόδους.

Ενοχοποιήθηκαν τοπική ισχαιμία 
και υποξία στην περιοχή των καθε-
κτικών συνδέσμων, στην οποία απο-
δόθηκαν εκφύλιση των νευριδίων, 
πλουσιότερο δίκτυο μικρών αγγεί-

ων και παρουσία βιοχημικών παρα-
γόντων, που προκαλούν πόνο και 
φλεγμονή (προσταγλανδίνη Ε2, βρα-
δυκινίνη, ισταμίνη κ.ά.). Οι καινούρ-
γιες αυτές ιδέες είναι πεδίο εντατικής 
έρευνας και πάνω σε αυτές πιθανόν 
να προκύψουν στο μέλλον νέες και-
νοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Την τελευταία εικοσαετία και με 
την είσοδο και την εξέλιξη της αρ-
θροσκόπησης, διαπιστώνεται όλο και 
περισσότερο ότι στο σύνδρομο επι-
γονατιδομηριαίου πόνου συμμετέχει 
ουσιαστικά και η ύπαρξη υμενικών 
πτυχών. Οι υμενικές πτυχές είναι εμ-
βρυολογικά υπολείμματα μέσα στην 
άρθρωση του γόνατος, οι οποίες 
μπορεί να αποτελούν το αποκλειστι-
κό αίτιο του πόνου στο γόνατο.

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου 
επιγονατιδομηριαίου πόνου μπορεί 
να εμπεριέχει πολλά σκέλη. Αρχικά 
με διαμόρφωση της καθημερινότη-
τας του ασθενούς, με φυσιοθεραπεί-
ες, ειδικές ασκήσεις ενδυνάμωσης 
μυών κάτω άκρου και φαρμακευτική 
αγωγή. Σε περίπτωση αποτυχίας των 
συντηρητικών μέσων, η αρθροσκό-
πηση είναι η ενδεδειγμένη μέθοδος 
αντιμετώπισης, μόνη ή σε συνδυα-
σμό και με άλλη επέμβαση, για να 
διορθωθεί διεγνωσμένη υπάρχουσα 
ανατομική διαταραχή.

Στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης λει-
τουργεί εξειδικευμένο Εξωτερικό 
Ιατρείο για τον επιγονατιδομηριαίο 
πόνο.

Η αντιμετώπιση 
του συνδρόμου 
επιγονατιδομηριαίου  
πόνου μπορεί να 
εμπεριέχει πολλά σκέλη.  
Στη Βιοκλινική 
Θεσσαλονίκης λειτουργεί 
εξειδικευμένο Εξωτερικό 
Ιατρείο για τον 
επιγονατιδομηριαίο πόνο



Η λαπαροσκοπική χειρουργική 
αποτέλεσε επανάσταση στη 
χειρουργική, η οποία άλλαξε 

τον τρόπο εκτέλεσης πολλών χει-
ρουργικών επεμβάσεων. Η πρώτη 
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 
πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία από 
τον Erich Muhe το 1985. Ακολούθησε 
μια περίοδος έντονου σκεπτικισμού 
σχετικά με τη νέα μέθοδο, η οποία, 
ωστόσο, επικράτησε και διαδόθηκε 
ταχύτατα σε όλο τον κόσμο.

Ποιες επεμβάσεις μπορούν να πραγ-
ματοποιηθούν λαπαροσκοπικά;
 Η πιο συχνά εκτελούμενη σήμερα 
λαπαροσκοπική επέμβαση είναι η 
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, 
η οποία αποτελεί σήμερα τη μόνη 
μέθοδο για την αντιμετώπιση της 
χολολιθίασης (πέτρα ή πέτρες στη 
χολή). Άλλες επεμβάσεις που μπο-
ρούν να εκτελεστούν λαπαροσκοπι-
κά σήμερα είναι η λαπαροσκοπική 
πλαστική διάφορων τύπων κηλών 
(βουβωνοκήλης, μηροκήλης, ομ-

φαλοκήλης, μετεγχειρητικής κοιλι-
οκήλης), η λαπαροσκοπική θολο-
πτύχωση για την αντιμετώπιση της 
γαστροοισοφαγικής παλινδρόμη-
σης, η λαπαροσκοπική σκωληκοει-
δεκτομή κ.ά. 

Επιπλέον, η λαπαροσκοπική χει-
ρουργική βρίσκει μεγάλη εφαρμο-
γή στην αντιμετώπιση διάφορων 
παθήσεων των έσω γεννητικών 
οργάνων της γυναίκας (λαπαρο-
σκοπική αφαίρεση κύστεων ωοθή-
κης, λαπαροσκοπική ή αφαίρεση 
ινομυωμάτων μήτρας κ.ά.). Επίσης, 
η λαπαροσκοπική χειρουργική έχει 
εφαρμοστεί με επιτυχία σε καλοή-
θεις αλλά και κακοήθεις παθήσεις 
του γαστρεντερικού σωλήνα (στο-
μάχι, παχύ έντερο), σε παθήσεις του 
ήπατος και του σπλήνος, καθώς και 
σε ουρολογικές επεμβάσεις (νεφρε-
κτομή, επινεφριδεκτομή, ριζική προ-
στατεκτομή). Πρακτικά δεν υπάρχει 
επέμβαση της ανοικτής χειρουργι-
κής η οποία να μην έχει πραγματο-
ποιηθεί λαπαροσκοπικά.
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Γράφει ο:

Βασίλειος Θ. Οικονόμου
Χειρουργός Υπ. Διάκτωρ ΑΠΘ -  
Ανοικτή - Λαπαροσκοπική  
χειρουργική.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής  
Θεσσαλονίκης

• Ενδείξεις • Πλεονεκτήματα 
• Μελλοντικές προοπτικές

Λαπαροσκοπική  
χειρουργική
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Ποια είναι τα πλεονεκτήματα σε  
σχέση με την ανοικτή χειρουργική;
Η επικράτηση της λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής απέναντι στην ανοικτή 
χειρουργική οφείλεται στα πολλά 
συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Ο με-
τεγχειρητικός πόνος, το εγχειρητικό 
στρες, καθώς και η επιβάρυνση του 
καρδιοαναπνευστικού συστήματος 
του ασθενούς μετεγχειρητικά είναι 
σημαντικά μικρότερα. Η κινητοποίη-
ση του ασθενούς μετά την επέμβαση 
είναι ταχύτατη, ενώ ο χρόνος μετεγ-
χειρητικής νοσηλείας, καθώς και ο 
χρόνος επανόδου στην καθημερινή 
δραστηριότητα είναι πολύ συντομό-
τερος. Οι επιπλοκές του χειρουργι-
κού τραύματος (λοίμωξη, μετεγχει-
ρητική κήλη) είναι πολύ σπανιότερες, 
ενώ προφανώς και το αισθητικό 
αποτέλεσμα είναι σαφώς ανώτερο. 
Τέλος, ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα 
της λαπαροσκοπικής χειρουργικής 
είναι η αποφυγή δημιουργίας μετεγ-
χειρητικών συμφύσεων, οι οποίες 
συχνά προκαλούν ειλεό σε ασθενείς 

έπειτα από ανοικτές χειρουργικές 
επεμβάσεις.

Ποιες είναι οι αντενδείξεις;
Κύριες αντενδείξεις της λαπαροσκοπι-
κής χειρουργικής αποτελούν η ύπαρξη 
βαρείας διαταραχής της πηκτικότητας 
του αίματος, το ιστορικό πολλαπλών 
ενδοκοιλιακών επεμβάσεων, καθώς 
και η βαρεία καρδιοαναπνευστική 
ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να επι-
δεινωθεί κατά το πνευμοπεριτόναιο 
(είσοδος αέρα εντός της κοιλιάς).

Ποιες είναι οι μελλοντικές προοπτικές;
Δύο είναι οι κατευθύνσεις στις οποί-
ες συντελείται τα τελευταία χρόνια η 
εξέλιξη της λαπαροσκοπικής χειρουρ-
γικής με σκοπό την ακόμη μεγαλύτερη 
μείωση του εγχειρητικού τραύματος, 
η ρομποτική χειρουργική και η ενδο-
σκοπική χειρουργική μέσω «οπών». 
Στη ρομποτική χειρουργική, ο χει-
ρουργός ελέγχει τις κινήσεις των λα-
παροσκοπικών εργαλείων βρισκόμε-
νος σε απόσταση από το εγχειρητικό 

πεδίο. Οι κινήσεις του «φιλτράρονται» 
από ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τρό-
πο ώστε να περιορίζεται ο φυσικός 
τρόμος των χεριών και οι κινήσεις να 
γίνονται πιο ακριβείς. Τα λαπαροσκο-
πικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 
φέρουν αρθρώσεις στα άκρα τους 
που τους επιτρέπουν πολύ περισσό-
τερες κινήσεις εντός του σώματος 
του ασθενούς. Τέλος, η τρισδιάστατη 
όραση που παρέχεται στον χειρουργό 
του επιτρέπει να έχει καλύτερη οπτική 
αντίληψη του εγχειρητικού πεδίου. Η 
χειρουργική μέσω «φυσικών οπών» 
συνίσταται στην πραγματοποίηση 
λαπαροσκοπικών επεμβάσεων χωρίς 
καθόλου εξωτερικές τομές, κατά τις 
οποίες η είσοδος εντός της περιτοναϊ-
κής κοιλότητας γίνεται μέσω φυσικών 
κοιλοτήτων του σώματος, όπως ο 
κόλπος, ο στόμαχος ή το παχύ έντερο. 
Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν έχει τύ-
χει ακόμη ευρείας αποδοχής, καθώς 
η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων 
έως σήμερα εργαλείων αναμένεται 
να βελτιωθεί τα επόμενα χρόνια. 

Τι είναι λαπαροσκοπική χειρουργική;

Η λαπαροσκοπική χειρουργική είναι μια μέθοδος ενδοσκοπικής χειρουρ-
γικής, η οποία πραγματοποιείται χωρίς να είναι απαραίτητο να ανοίξει η 
κοιλιά του ασθενούς. Για να καταστεί δυνατόν αυτό είναι απαραίτητο να 
«γεμίσει» η περιτοναϊκή κοιλότητα με αέριο (πνευμοπεριτόναιο) και να 

εισέλθει μέσα σε αυτή ένα ενδοσκόπιο (λαπαροσκόπιο), το οποίο 
μεταφέρει την εικόνα από το εσωτερικό της κοιλιάς στο μόνιτορ, 

καθοδηγώντας τον χειρουργό στις κινήσεις του. Τα εργα-
λεία εισέρχονται στην κοιλιά μέσα από μικρές οπές 

(0,5-1 εκ.), πραγματοποιώντας την ίδια χειρουργι-
κή επέμβαση η οποία θα γινόταν και με «ανοι-

κτή» την κοιλιά του ασθενούς. Τα εργα-
λεία ακολουθούν τα πρότυπα των 

αντίστοιχων εργαλείων της 
ανοικτής χειρουργικής, εί-

ναι όμως λεπτότερα 
και μακρύτερα.



H λαπαροσκοπική κάθετη 
sleeve γαστρεκτομή (Laparo-
scopic vertical sleeve gastrec-

tomy - LVSG), από τις πιο δημοφιλείς 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παχυ-
σαρκίας τελευταία, αρχικά εφαρμό-
στηκε το 1993 από τον Dr Jamieson 
στην Αυστραλία (Obesity Surgery 
1993). Το 2001 ο Dr Gagner στη Νέα 
Υόρκη τελειοποίησε τη μέθοδο στη 
μορφή που την εφαρμόζουμε σήμε-
ρα. Πολλοί χειρουργοί παχυσαρκίας 
ακολούθως, σε όλο τον κόσμο, υιοθέ-
τησαν και έγιναν ένθερμοι υποστηρι-
κτές της μεθόδου.

 Αυτή η λαπαροσκοπική επέμβαση 
παχυσαρκίας επιτυγχάνει την απώ-
λεια βάρους με τη μείωση της τρο-
φής που μπορεί να καταναλώσει ο 
ασθενής.  Είναι μια περιοριστική, δη-
λαδή, επέμβαση παχυσαρκίας. Αυτό 
γίνεται με την αφαίρεση ενός τμήμα-
τος του στομάχου (του μείζονος τό-
ξου) και κάνοντας το στομάχι έναν 
λεπτό σωλήνα σαν μανίκι, χωρίς 
όμως να διαταράσσεται η φυσιολο-
γική δίοδος της τροφής και χωρίς να 
προκαλείται δυσαπορρόφηση θρε-

πτικών στοιχείων. Τα νεύρα του στο-
μάχου και του πυλωρού παραμένουν 
άθικτα, εξασφαλίζοντας τη φυσιολο-
γική λειτουργικότητα του στομάχου. 
Το μόνο που συμβαίνει είναι η μείωση 
της χωρητικότητας του στομάχου και 
δεν αλλάζει καθόλου η φυσιολογία 
του.Στη συγκεκριμένη λαπαροσκοπι-
κή επέμβαση παχυσαρκίας δεν γίνε-
ται καμία παράκαμψη στο στομάχι και 
έτσι αποφεύγουμε απώτερες επιπλο-
κές, όπως τα αναστομωτικά έλκη, οι 
ελλείψεις βιταμινών και η απόφραξη 
του εντέρου (μετεγχειρητικός ειλεός).

Πλεονεκτήματα
Η λαπαροσκοπική κάθετη sleeve γα-
στρεκτομή έχει σημαντικά πλεονεκτή-
ματα για τη μέτρια, βαριά νοσογόνο 
και υπερνοσογόνο παχυσαρκία, ένα-
ντι των παλαιότερων τύπων κάθετων 
γαστροπλαστικών:

1Αντί να χρησιμοποιούνται ξένα 
σώματα (συνθετικοί δακτύλιοι, 

πλέγματα πολυπροπυλενίου κ.λπ.), 
μειώνεται η δραστική χωρητικότητα 
του στομάχου, χωρίς να αφήνεται 
κανένα ξένο σώμα στον οργανισμό.

2Το τμήμα του στομάχου που αφαι-
ρείται είναι υπεύθυνο για την πα-

ραγωγή της γρελίνης (Grehlin). Η 
γρελίνη (Grehlin) είναι μια ορμόνη 
που προκαλεί έντονη πείνα, λαιμαρ-
γία και βουλιμία. Μετά την επέμβαση, 
τα επίπεδα αυτής της ορμόνης στο 
αίμα μειώνονται δραστικά, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της όρεξης και τη 
δραστική μείωση του βάρους.

3Το τμήμα του στομάχου που αφαι-
ρείται είναι αυτό που μπορεί να 

διαταθεί περισσότερο. Το στομάχι 
που μένει, το οποίο έχει το σχήμα σω-
λήνα, διατείνεται πολύ λιγότερο στο 
πέρασμα των ετών, με αποτέλεσμα 
η επέμβαση να διατηρεί τα πλεονε-
κτήματά της έπειτα από χρόνια και η 
μείωση του βάρους να διατηρείται. Ο 
πρώην παχύσαρκος διατηρεί το χα-
μηλό σωματικό βάρος που κέρδισε 
χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

4Τέλος, με το να μην αφήνονται 
ξένα σώματα στον οργανισμό 

αποφεύγονται επιπλοκές, όπως οι 
διαπυήσεις, οι μετεγχειρητικές λοι-
μώξεις, η εντερική απόφραξη, η διά-
βρωση και η διάτρηση του στομάχου.  

φάκελοs υγεία
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Πλεονεκτήματα και συχνές ερωτήσεις
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Λαπαροσκοπικό  
γαστρικό μανίκι
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Πόσο μέγεθος θα έχει το στομάχι μου 
μετά την επέμβαση;
Αυτό εξαρτάται από τον χειρουργό που κάνει την 
επέμβαση. Ανάλογα με το πόσο στενό θα κάνει το 
γαστρικό μανίκι, η χωρητικότητα μπορεί να είναι από 
50 έως 250 ml. Το ιδανικό μέγεθος έχει βρεθεί πως είναι 
τα 80-120 ml, ανάλογα με το βάρος που πρέπει να χάσει ο παχύσαρκος. 
Η χωρητικότητα αυτή είναι η καλύτερα ανεκτή από τον ασθενή, χωρίς 
να διακινδυνεύουμε την αποτελεσματικότητα της επέμβασης στη μείωση 
των κιλών.

Είναι ασφαλής η αφαίρεση του τμήματος του στομάχου;
Η συρραφή του στομάχου (τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες μέχρι να 
επουλωθεί) ενέχει τον κίνδυνο της διαρροής, κίνδυνος ο οποίος δεν υπάρχει 
στην τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου ή στην επιμήκη γαστρική πτύχωση. 
Η συρραφή, που γίνεται με ειδικά συρραπτικά μηχανήματα σε τρεις σειρές 
συρραφής, η καλή γνώση της τεχνικής και η εμπειρία του χειρουργού μειώ-
νουν τον κίνδυνο κάτω από 1%.

Θα χρειάζομαι βιταμίνες ή συμπληρώματα διατροφής 
μετά την επέμβαση;
Οι ανεπάρκειες βιταμινών είναι σπανιότατες με αυτή την επέμβαση, καθώς 
δεν υπάρχει εντερική παράκαμψη και δυσαπορρόφηση. Εφόσον η διατρο-
φή είναι ισορροπημένη, δεν χρειάζονται συμπληρώματα κανενός είδους.

Τι θα τρώω μετά την επέμβαση;
Την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμβαση η δίαιτα περιλαμβάνει υδαρείς 
τροφές, όπως σούπες, γάλα και άλλα υγρά, και ακολούθως μαλακές τρο-
φές για ακόμα έναν μήνα.

Έπειτα από αυτή την περίοδο, η διατροφή απελευθερώνεται, όμως τα 
ιδανικά και ταχύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με δίαιτα υψηλή σε 
πρωτεΐνες και χαμηλή σε λιπαρά και σε υδατάνθρακες υψηλού γλυκαιμι-
κού δείκτη.

Πόσα κιλά θα χάσω και σε πόσο χρόνο;
Η sleeve γαστρεκτομή επιτυγχάνει έως 85% απώλεια του πλεονάζοντος 
σωματικού βάρους. Το βάρος αυτό χάνεται σε μεγάλο ποσοστό τον πρώτο 
χρόνο από την επέμβαση, ενώ ο παχύσαρκος συνεχίζει να χάνει βάρος 
μέχρι τα τρία χρόνια, οπότε και επιτυγχάνεται ο στόχος του επιθυμητού 
βάρους, το οποίο και σταθεροποιείται. 

Πώς θα διατηρήσω τα αποτελέσματα της επέμβασης για πολλά χρόνια;
Η διατήρηση του βάρους επιτυγχάνεται με την παράλληλη εκπαίδευση 
του ασθενούς να ακολουθεί υγιείς διατροφικές συνήθειες. Η μεσογειακή 
διατροφή είναι ο «χρυσός» κανόνας για να διατηρηθεί το φυσιολογικό 
σωματικό βάρος επί μακρόν.
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Όπως ακριβώς προσδιορίζει 
και το όνομά της, η μετεγ-
χειρητική κήλη (ή κοιλιο-

κήλη) είναι η δημιουργία μιας οπής 
στα μυϊκά τοιχώματα της κοιλιάς, 
σε κάποιο σημείο ενός παλαιού χει-
ρουργικού τραύματος. Μέσα από 
αυτή γλιστρά και βγαίνει προς τα 
έξω ένα τμήμα από το λίπος της κοι-
λιάς ή και κάποιο τμήμα εντέρου, το 
οποιο προεξέχει σαν ένα εξόγκωμα 
στην κοιλιά, ακριβώς κάτω από την 
παλαιά χειρουργική τομή. 

Έπειτα από κάθε χειρουργείο, το 
ανοικτό κοιλιακό τραύμα συρρά-
βεται στρώμα στρώμα με ειδικά 
ράμματα. Προοδευτικά και σε ένα 
χρονικό διάστημα περίπου 60-90 

ημερών πάνω στα ράμματα αυτά 
αναπτύσσεται μια ανθεκτική ουλή, 
η οποία εξασφαλίζει την ακεραι-
ότητα του κοιλιακού τοιχώματος. 
Η ουλή όμως αυτή για διάφορους 
λόγους ενδέχεται να μην αποκτή-
σει ποτέ την επιθυμητή αντοχή και 
να αποτελεί πάντα αδύναμο σημείο 
στα κοιλιακά τοιχώματα. Αυτό θα 
έχει ως αποτέλεσμα οι δυνάμεις 
που ασκούνται με τις διάφορες κι-
νήσεις του ασθενούς να προκαλέ-
σουν τη χαλάρωση κάποιου τμήμα-
τος ή και ολόκληρης της ουλής, με 
συνέπεια τη δημιουργία της κήλης. 
Περίπου το 35% των ασθενών που 
έχουν χειρουργηθεί στην κοιλιά θα 
εμφανίσουν μετεγχειρητικές κήλες 

μέσα στα πρώτα 4-5 χρόνια από το 
χειρουργείο.

Ποιοι είναι οι παράγοντες  
κινδύνου για την εμφάνιση  
μετεγχειρητικής κήλης;
Οι αναγνωρισμένοι παράγοντες 
κινδύνου που αυξάνουν την πιθα-
νότητα εμφάνισης μιας μετεγχει-
ρητικής κήλης είναι η κακή τεχνική 
συρραφής του τραύματος, η χρήση 
ακατάλληλων ραμμάτων, η μόλυνση 
του τραύματος μετά το χειρουργείο, 
η μη συμμόρφωση του ασθενούς 
στις μετεγχειρητικές οδηγίες ανάρ-
ρωσης σχετικά με τα βάρη, η παχυ-
σαρκία, η παραγωγή «κακής ποιό-
τητας» (ανώριμου) κολλαγόνου από 

Γράφει ο:

Κωνσταντίνος Αυγερινός MD, Ph.D
Γενικός Χειρουργός.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Μετεγχειρητική
κοιλιοκήλη

Τι είναι, πώς δημιουργείται και πώς θεραπεύεται
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τον οργανισμό κάποιων ανθρώπων 
και άλλοι σπανιότεροι.

Ποια είναι τα συμπτώματα της  
νόσου και τι εξετάσεις  
χρειάζονται για τη διάγνωση;
Οι περισσότεροι άνθρωποι με μετεγ-
χειρητική κήλη παρατηρούν ένα ελα-
φρύ πρήξιμο ή εξόγκωμα στην κοιλιά 
τους, στη θέση ενός παλαιού χειρουρ-
γικού τραύματος, το οποίο είναι πιο 
ορατό όταν βρίσκονται σε όρθια 
θέση. Οι μετεγχειρητικές κήλες συχνά 
δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και 
οι ασθενείς αντιλαμβάνονται την πα-
ρουσία τους από την παραμόρφω-
ση που παρατηρούν στο σχήμα της 
κοιλιάς τους. Άλλες φορές, βέβαια, 

οι κήλες αυτές προκαλούν μια ήπια 
ενόχληση ή τοπικό πόνο στη θέση που 
βρίσκονται ή ακόμα και διάχυτο πόνο 
στην κοιλιά. Σπανιότερα και σε χρόνι-
ες ή παραμελημένες περιπτώσεις μια 
μετεγχειρητική κήλη μπορεί να αποτε-
λέσει αιτία ειλεού (εγκλωβισμού και 
απόφραξης τμήματος εντέρου) και 
να απαιτείται επείγουσα χειρουργική 
αντιμετώπιση. 

Η διάγνωση της μετεγχειρητικής 
κοιλιοκήλης γίνεται εύκολα, μόνο με 
την κλινική εξέταση από τον γιατρό, 
χωρίς να είναι απαραίτητη καμία άλλη 
αιματολογική ή ακτινολογική εξέταση. 
Στις λίγες περιπτώσεις που η διάγνω-
ση δεν είναι ξεκάθαρη, κυρίως λόγω 
των προηγούμενων χειρουργείων 

στην κοιλιά, η αξονική τομογραφία 
αποτελεί την καλύτερη διαγνωστική 
εξέταση και παρέχει όλες τις απαραί-
τητες πληροφορίες για το μέγεθος 
και το περιεχόμενο της κήλης. 

Τι κινδύνους εγκυμονεί μια μετεγ-
χειρητική κοιλιοκήλη; Τι προβλήμα-
τα μπορεί να μου προκαλέσει;
Όπως οι περισσότερες κήλες, έτσι και 
η μετεγχειρητική κήλη εγκυμονεί τον 
κίνδυνο της περίσφιξης του περιεχο-
μένου της. Αυτή η επείγουσα κατά-
σταση-επιπλοκή μπορεί να προκληθεί 
αιφνιδίως έπειτα από μια απότομη κί-
νηση του ασθενούς, από μια έντονη 
δραστηριότητά του ή αν προσπαθή-
σει να σηκώσει ασυνήθιστα μεγάλο 
βάρος. Στην περίπτωση αυτή, μέσα 
από το στόμιό της διέρχεται βίαια και 
παγιδεύεται κάποιο τμήμα λίπους ή 
εντέρου, το οποίο προοδευτικά θα 
στραγγαλιστεί, θα ισχαιμίσει και θα 
νεκρωθεί. Η πιθανότητα περίσφιξης 
μιας μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης δεν 
μπορεί εύκολα να υπολογιστεί και 
σίγουρα έχει μεγάλη σημασία τόσο 
η διάμετρος του χάσματός της όσο 
και η ευκολία με την οποία ανατάσ-
σεται το περιεχόμενό της στη φυσική 
του θέση, δηλαδή στην κοιλιά. Όσο 
μικρότερη η διάμετρος και όσο με-
γαλύτερη η δυσκολία ανάταξης τόσο 
μεγαλύτερος ο κίνδυνος της περί-
σφιξης. Η περισφιγμένη μετεγχειρη-
τική κοιλιοκήλη αποτελεί επείγουσα 
χειρουργική κατάσταση και απαιτεί 
άμεση αντιμετώπιση.

Λαπαροσκοπική αποκατάσταση της 
μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης;
Η χειρουργική αποκατάστασή της και 
η τοποθέτηση πλέγματος είναι η μο-
ναδική θεραπεία της μετεγχειρητικής 
κήλης. Για πολλές δεκαετίες αυτό γι-
νόταν με «ανοικτή» τεχνική, με τομή 
στο δέρμα πάνω στην προηγούμενη 
ουλή. Τα τελευταία χρόνια εφαρμό-
ζεται η λαπαροσκοπική τεχνική, μια 
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 
τεχνική. Στη λαπαροσκοπική μέθοδο, 

Ποιοι είναι οι παράγοντες 
κινδύνου για την εμφάνιση 
μετεγχειρητικής κήλης;

 Η κακή τεχνική συρραφής του τραύματος
 Η χρήση ακατάλληλων ραμμάτων
 Η μόλυνση του τραύματος μετά το χειρουργείο
  Η μη συμμόρφωση του ασθενούς στις μετεγχειρητικές 
οδηγίες ανάρρωσης σχετικά με τα βάρη 
 Η παχυσαρκία
  Η παραγωγή «κακής ποιότητας» (ανώριμου) 
 κολλαγόνου από τον οργανισμό κάποιων ανθρώπων
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αντίθετα, η ανάταξη της κήλης και η 
τοποθέτηση του πλέγματος πραγμα-
τοποιούνται από την εσωτερική με-
ριά της κοιλίας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσα από μικρές οπές (5-10 mm) στο 
αριστερό πλάγιο της κοιλιάς, χωρίς 
να ανοιχθεί εκ νέου η παλαιά τομή. 
Η λαπαροσκοπική τεχνική υπερέχει 
έναντι της ανοικτής σε πολλούς το-
μείς. Το χειρουργικό τραύμα που 
προκαλείται είναι πολύ μικρότερο, 
με αποτέλεσμα λιγότερο αριθμό 
επιπλοκών (όπως, π.χ., η διαπύηση 
των χειρουργικών τραυμάτων). Επί-
σης, οι ασθενείς που χειρουργούνται 
λαπαροσκοπικά έχουν βραχύτερη 
νοσηλεία, ταχύτερη κινητοποίηση, 
λιγότερο πόνο και γρηγορότερη 
επάνοδο στις ατομικές και τις επαγ-
γελματικές τους δραστηριότητες. 
Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι 
τα αποτελέσματα των δύο τεχνικών 
είναι απολύτως συγκρίσιμα ως προς 
τα ποσοστά υποτροπής των κηλών. 

Γιατί η λαπαροσκοπική τεχνική  
είναι ανώδυνη;
Οι λόγοι είναι τρεις. Στη λαπαροσκο-
πική τεχνική δεν έχουμε μεγάλη χει-
ρουργική τομή. Όλο το χειρουργείο 
γίνεται μέσα από δύο μικρές οπές 
(5-10 mm) στα κοιλιακά τοιχώματα. 
Επίσης, δεν χρειάζεται να «κλείσου-
με» με ράμματα το χάσμα της κήλης 
και έτσι δεν προκαλούμε τάση στα 
κοιλιακά τοιχώματα. Τέλος, ενώ 
στην ανοικτή μέθοδο για να τοπο-
θετηθεί και να στερεωθεί το πλέγμα 
στη σωστή του θέση πρέπει να γίνουν 
μεγάλες κινητοποιήσεις ιστών και να 
ανοίξουν διάφοροι ανατομικοί χώροι 
ανάμεσα στα κοιλιακά τοιχώματα, 
κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο στη 
λαπαροσκοπική τεχνική, με αποτέλε-
σμα να είναι πολύ λιγότερο τραυμα-
τική μέθοδος. 

Τι είναι το «πλέγμα», πού τοποθε-
τείται και πόσο ασφαλές είναι  
για τον οργανισμό μου; 
Τα «πλέγματα» που χρησιμοποιούνται 

στη λαπαροσκοπική χειρουργική θε-
ραπεία της μετεγχειρητικής κοιλιο-
κήλης είναι λεπτά κομμάτια συνθε-
τικού υλικού, διάφορων διαστάσεων 
σε επίπεδη μορφή. Τοποθετούνται 
απλωμένα κάτω από τα μυϊκά στρώ-
ματα της κοιλιάς και καθηλώνονται 
στη θέση τους με διάφορους τρό-
πους (ράμματα, clips, tacks). Ο βα-
σικός ρόλος των πλεγμάτων είναι να 
αναγνωρίζονται από τον ανθρώπινο 
οργανισμό ως ξένα σώματα και να 
προκαλούν τον σχηματισμό μιας ισχυ-
ρής εσωτερικής ουλής γύρω τους, η 
οποία θα ισχυροποιήσει τα αδύναμα 
κοιλιακά τοιχώματα, «σφραγίζοντας» 
το στόμιο της κήλης. Το μέγεθος των 
πλεγμάτων είναι πάντα αρκετά μεγα-
λύτερο από το στόμιο της κήλης που 
πρέπει να καλύψουν.

Τα πλέγματα στη λαπαροσκοπική 
τεχνική έρχονται σε άμεση επαφή 
με τα σπλάχνα και πρέπει, σε αντίθε-
ση με τα απλά, να είναι πλήρως κα-
λυμμένα με ειδικές αντισυμφυτικές 
μεμβράνες τουλάχιστον από τη μία 
τους επιφάνεια. Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγονται οι συμφύσεις και τα 
συρίγγια που μπορεί να δημιουργη-
θούν μεταξύ του πλέγματος και των 
εντερικών ελίκων. 

Έπειτα από 25 χρόνια εμπειρίας με 
την τεχνική και την τοποθέτηση πλεγ-
μάτων σε εκατομμύρια ανθρώπους 
σε όλο τον κόσμο η απάντηση είναι 
ξεκάθαρη: Τα πλέγματα που χρησιμο-
ποιούνται για τη θεραπεία όλων των 
κηλών είναι απολύτως ασφαλή για 
τον οργανισμό σας και το υλικό από 
το οποίο είναι φτιαγμένα δεν προκα-
λεί ούτε άμεσες ούτε απώτερες παρε-
νέργειες ή άλλα προβλήματα υγείας. 

Πώς είναι η ανάρρωση έπειτα  
από το χειρουργείο;
Λίγες μόνο ώρες μετά το χειρουργείο 
θα μπορείτε να κινητοποιηθείτε -έστω 
και μερικώς- και θα είστε σε θέση να 
πιείτε νερό ή τσάι με φρυγανιές το 
βράδυ της ίδιας ημέρας. Από την 
επομένη του χειρουργείου μπορείτε 
να αρχίσετε με ελαφριά γεύματα. 
Συνήθως σας χορηγείται μία δόση 
ενδοφλέβιας αντιβίωσης στο χει-
ρουργείο και άλλες δύο στον θάλα-
μο την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. 
Από την επομένη του χειρουργείου 
μπορείτε να περπατάτε όσο θέλετε 
και γενικά αυτοεξυπηρετείσθε πλή-
ρως. Έπειτα από 48 ώρες από το χει-
ρουργείο μπορείτε να κάνετε μπάνιο 
ελεύθερα με νερό και σαπούνι. Οι 
περισσότεροι ασθενείς παραμένουν 
μόνο ένα βράδυ στο νοσοκομείο και 
εξέρχονται την επόμενη μέρα. 

Αν κάνετε δουλειά γραφείου ή άλλη 
που δεν απαιτεί σωματική καταπόνη-
ση ή στην οποία δεν σηκώνετε βάρη, 
μπορείτε να επανέλθετε σ’ αυτήν σε 
δύο εβδομάδες μετά το χειρουργείο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να 
απέχετε από την εργασία σας για 
τουλάχιστον έναν μήνα. Στις τρεις 
εβδομάδες μπορείτε να αρχίσετε 
κάποιο ελαφρύ πρόγραμμα γυμνα-
στικής χωρίς βάρη, ενώ μπορείτε να 
μπείτε σε πλήρες πρόγραμμα στις 6 
βδομάδες Τέλος, για τις πρώτες 6 
εβδομάδες μετεγχειρητικά δεν πρέ-
πει να σηκώνετε πάνω από 5-7 κιλά. 
Έπειτα από αυτό το διάστημα, μπορεί-
τε να σηκώσετε ό,τι θέλετε. 

Λαπαροσκοπική  
αποκατάσταση 

φάκελοs υγεία



Γράφουν οι:

Νικόλαος Μπαρμπουνάκης MD, M.Sc.
Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Επιστ. 
Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά

Γεώργιος Αθ.  Σκάρπας 
Ορθοπαιδικός Χειρουργός. Επιστ. 
Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά
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Η αρθροσκόπηση είναι μία ελά-
χιστα επεμβατική χειρουργι-
κή τεχνική η οποία εφαρμό-

ζεται με μεγάλη επιτυχία εδώ και 
αρκετά χρόνια σε όλες τις μεγάλες 
αρθρώσεις.

Οι αρθρώσεις που αρθροσκο-
πούνται συχνότερα είναι του γόνα-
τος και του ώμου, ενώ τα τελευταία 
χρόνια οι αρθροσκοπήσεις του ισχί-
ου, της ποδοκνημικής, του αγκώνα 
και της πηχεοκαρπικής λαμβάνουν 
χώρα όλο και πιο συχνά. 

Μέσω πολύ μικρών τομών εισά-
γεται πρώτα το αρθροσκόπιο στην 
άρθρωση, το οποίο μας επιτρέπει 
μέσω της μεγέθυνσης και της άμε-
σης πρόσβασης να ελέγξουμε τις 
διάφορες δομές και να διαπιστώ-

σουμε τις βλάβες. Στη συνέχεια ακο-
λουθεί η εισαγωγή των κατάλληλων 
εργαλείων για την αποκατάσταση 
της βλάβης.

Οι πολύ μικρές τομές, ο ελάχι-
στος μετεγχειρητικός πόνος και η 
μηδαμινή απώλεια αίματος καθι-
στούν την αρθροσκόπηση ως την 
ιδανική μέθοδο αντιμετώπισης των 
ενδαρθρικών βλαβών. Η νοσηλεία 
μίας ημέρας καθίσταται δυνατή στις 
περισσότερες περιπτώσεις με ταχύ-
τατη ανάρρωση κι επιστροφή στις 
καθημερινές δραστηριότητες, στην 
εργασία και την άθληση, καθώς 
ακολουθούνται σύγχρονα προγράμ-
ματα θεραπευτικών πρωτοκόλλων 
αποκατάστασης προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες του ασθενούς.
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Αρθροσκόπηση 
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O ανθρώπινος οργανισμός 

διαθέτει μηχανισμούς επού-
λωσης και αναγέννησης 

των ιστών που με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας και της ιατρικής κατέστη 
δυνατό να κατανοηθούν. Η κατανόη-
ση των μηχανισμών αυτών οδήγησε 
στις αυτόλογες κυτταρικές θεραπεί-
ες (βλαστοκύτταρα, πλάσμα πλούσιο 
σε αιμοπετάλια PRPs). Οι θεραπείες 
με βλαστοκύτταρα και πλάσμα πλού-
σιο σε αιμοπετάλια στοχεύουν στην 
αποκατάσταση των βλαβών, σε αντί-
θεση με τα αντιφλεγμονώδη και τις 
υπόλοιπες φαρμακευτικές μεθόδους 
που η κύρια δράση τους αφορά τη 
μείωση του πόνου.

Με τη χρήση των βιολογικών θε-
ραπειών παρατηρείται ταχύτερη 
επούλωση των τραυματισμένων 
ιστών και κατά συνέπεια ταχύτερη 
επάνοδο στην καθημερινότητα και 
στις αθλητικές δραστηριότητες, κα-
θώς αξιοποιούνται στο μέγιστο οι 
δυνατότητες θεραπείας του ίδιου 
του οργανισμού.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών 
σύγχρονων θεραπειών, της αρ-
θροσκόπησης και των αυτόλογων 
κυτταρικών θεραπειών, προσφέ-
ρει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα 
στην επούλωση και στην αποκατά-
σταση των ενδαρθρικών βλαβών.

Η ομάδα μας χρησιμοποιεί κυρίως 

τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης, η 
οποία προσφέρει ικανό αριθμό βλα-
στοκυττάρων, που με ειδική τεχνική 
θα καλλιεργηθούν στο εργαστήριο, 
όπου και θα αποθηκευτούν σε ιδα-
νικές συνθήκες μέχρι τη χρησιμο-
ποίησή τους. Η λήψη διενεργείται 
σε αποστειρωμένο πεδίο με τομή 
ελάχιστων χιλιοστών στο δέρμα και 
τη χρήση ειδικού εργαλείου (trocar) 
για τη συλλογή των λιποκυττάρων. 
Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγονται 
μία ακόμη αρθροσκόπηση για τη 
λήψη χονδροκυττάρων καθώς και η 
λήψη μυελού των οστών, που είναι 
μια αρκετά τραυματική διαδικασία 
για τον ασθενή. 

Αυτόλογες 
        θεραπείες

κυτταρικές

Η εναπόθεση των βλαστοκυττά-
ρων γίνεται με τη μορφή gel και 
εναποτίθεται στο σημείο της βλά-
βης υπό αρθροσκοπική καθοδήγη-
ση, προσφέροντας ακόμη καλύτερα 
αποτελέσματα. Στις περιπτώσεις 
όπου αυτό απαιτείται ακολουθούν 

συνεδρίες με εγχύσεις PRPs για την 
ενίσχυση της δράσης των βλαστο-
κυττάρων και την επιτάχυνση των 
αποτελεσμάτων της θεραπείας.

Μετά την έγχυση των βλαστο-
κυττάρων ακολουθείται ειδικό 
πρόγραμμα αποκατάστασης για 

μερικές ημέρες και ο ασθενής επι-
στρέφει προοδευτικά στην καθημε-
ρινότητά του, καθώς στις περισσό-
τερες περιπτώσεις παρατηρείται 
άμεση βελτίωση, αν και το μέγιστο 
επίπεδο επιτυγχάνεται έπειτα από 
6-8 εβδομάδες.
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του βλαισού μεγάλου δάκτυλου (κότσι)

Γράφει ο:

Καραγιάννης Ιωάννης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός.  
Επιστ. Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά

Διαδερμική χειρουργική 

Ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος 
(κότσι) είναι διαταραχή του 
άξονα του μεγάλου δακτύ-

λου του ποδιού, που συνοδεύεται 
από διόγκωση της κεφαλής του 
πρώτου μεταταρσίου και του ορο-
γόνου θυλάκου που καλύπτει την 
πρώτη μεταταρσιοφαλαγγική άρ-

θρωση. Το κότσι είναι η πιο συχνή 
πάθηση του ποδιού, προκαλώντας 
παραμόρφωση με κλίση και στρο-
φή του δακτύλου προς τα έξω, ενώ 
προς τα μέσα παρουσιάζει επώδυ-
νη διόγκωση, φλεγμονώδεις και 
οιδηματώδεις, που δυσκολεύει το 
περπάτημα. Ψηλά τακούνια, στενά 

παπούτσια, ρευματολογικά νοσή-
ματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα), 
νευρολογικά νοσήματα, παθήσεις 
του οπίσθιου πόδα είναι οι συνήθεις 
κύριες αιτίες του βλαισού μεγάλου 
δακτύλου (κότσι), ενός προβλήμα-
τος από το οποίο υποφέρουν κυρί-
ως οι γυναίκες. 

φάκελοs υγεία
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Κλινικές συνέπειες

   Πόνος στην εξόστωση (κότσι)
   Εκφύλιση της άρθρωσης και συχνή 
παρουσία έλκους του δέρματος
   Παρουσία τύλων στην κάτω επι-
φάνεια του πέλματος επί  
των κεφαλών των μεταταρσίων
   Μεταταρσαλ
   Παραμόρφωση και εξάρθρημα 
των δακτύλων
   Λειτουργικές και αισθητικές  
διαταραχές
   Ορθοστατικές συνέπειες (άλγος 
γονάτων, οσφυαλγία κ.λπ.). 
Ο βλαισός μεγάλος δάκτυλος 

επιδεινώνεται με την πάροδο των 
ετών και γίνεται όλο και πιο επώδυ-
νος αλλάζοντας την ποιότητα της 
ζωής της γυναίκας. Σήμερα όμως 
είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το πρόβλημα και να το λύσου-
με από νωρίς με τη χειρουργική σε 
πολύ λίγο χρόνο και τελείως δια-
φορετικά από εκείνο που υπήρχε 
παλαιότερα. Για τον βλαισό με-
γάλο δάκτυλο (κότσι) υπάρχει μια 
καινούργια τεχνική ελαχίστης επεμ-
βατικότητας, διαδερμική, που δεν 
είναι επώδυνη και έχει πολύ σύντο-
μο χρόνο αποκατάστασης. 

Το χειρουργείο, εκτός από τη 
διόρθωση του βλαισού μεγάλου 
δακτύλου, αποκαθιστά τη φυσιο-
λογική γραμμή του ποδιού και τη 
γεωμετρία του σώματος που έχει 
μεταβληθεί. Η σωστή τοποθέτηση 
του ποδιού στο έδαφος μπορεί, 
πράγματι, να υποστήριξη σωστά 
ολόκληρο το σώμα, ωφελώντας 
έτσι όλες τις αρθρώσεις από το 
πόδι και επάνω. Ο βλαισός μεγά-
λος δάκτυλος μπορεί να μεταβάλει 
τον τρόπο βάδισης, επηρεάζοντας 
τη στάση του σώματος και προκα-
λώντας πόνο στα γόνατα, καθώς 
επίσης και στη σπονδυλική στήλη.

Τεχνική διαδερμικής χειρουργικής
Σήμερα η τάση στη χειρουργική του 
ποδιού είναι εκείνη του να χρησι-
μοποιούνται τεχνικές καινοτόμες 

και ελάχιστα επεμβατικές, που επι-
τρέπουν λύση στη χειρουργική του 
ποδιού ελαχιστοποιώντας τις επι-
πλοκές στην ανοικτή χειρουργική, 
βελτιώνοντας τη μετεγχειρητική 
πορεία της ασθενούς. 

Σε αυτήν τη νέα χειρουργική τε-
χνική, δεν υπάρχουν οι τομές της 
μέχρι σήμερα χειρουργικής τεχνι-
κής, αλλά μόνο τρεις μικρές τρύ-
πες στο δέρμα, οι οποίες γίνονται 
έπειτα από τοπική ή ραχιαία αναι-
σθησία. Έπειτα από αυτές τις μι-
κρές τρύπες, ο χειρουργός εισάγει 
μικρά εργαλεία και με ακτινοσκοπι-
κό έλεγχο και μικρές κινήσεις ανα-
μορφώνει και επαναπροσδιορίζει 
τις δομές του ποδιού. Στην αρχή 
αφαιρείται η εξόστωση (κότσι) και 
στη συνεχεία γίνεται οστεοτομία, 
διορθώνοντας με αυτόν τον τρό-
πο τα οστά και επαναφέροντάς τα 
στην αρχική ανατομική θέση τους. 
Εάν είναι απαραίτητο την ίδια στιγ-
μή και με τον ίδιο τρόπο μπορούν 
να διορθωθούν ανωμαλίες του πο-
διού, όπως σφυροδακτυλία, γαμ-
ψοδακτυλία, επώδυνα μετατάρσια, 
εφίππευση των δακτύλων. Στο τέ-
λος τοποθετείται βίδα για σταθε-
ροποίηση των οστικών τμημάτων 
ή γίνεται απλή επίδεση. 

  Με αυτόν τον τύπο χειρουργείου, η 
επέμβαση γίνεται ΜΟΝΟ με τοπική 
αναισθησία στο πόδι ή και με ρα-
χιαία, εάν το ζητήσει ο ασθενής. 
   Ο χειρουργικός χρόνος που απαι-
τείται είναι από 20 έως 30 λεπτά. 
   Ο ασθενής περπατά αμέσως με 
ειδικό υπόδημα. 
   Δεν χρειάζεται νοσηλεία. 
   Δεν μένει ουλή. 
   Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός  
πόνος. 
   Δεν χρειάζονται πατερίτσες.
   Το μέγεθος των τομών είναι στα 
3-4 χιλ.
   Τοποθετείται βίδα τιτανίου για τη 
σταθεροποίηση της οστεοτομίας, 
αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο 
υποτροπές.

Πότε χρειάζεται 
η διαθερμική τεχνική;
Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε 
ότι δεν μπορούν να πραγματοποιη-
θούν όλα τα χειρουργεία στο πόδι 
με τη διαθερμική χειρουργική. Έχει 
ενδείξεις πολύ ακριβείς, στις οποίες 
η χειρουργική πρέπει να ακολουθή-
σει για να έχει πολύ καλά αποτελέ-
σματα. Η επιλογή γίνεται από τον 
θεράποντα ιατρό, ο οποίος γνωρί-
ζει τις τεχνικές της ανοικτής και της 
διαθερμικής χειρουργικής, λαμβά-
νοντας υπ’ όψιν τα κλινικά και τα 
εργαστηριακά ευρήματα.

Πότε είναι απαραίτητο 
το χειρουργείο;
Όταν ο βλαισός δάκτυλος δεν δη-
μιουργεί πόνο και δεν επηρεάζει τη 
βάδιση δεν είναι απαραίτητη η χει-
ρουργική αποκατάσταση. Σε αυτήν 
την περίπτωση φτάνει η τοποθέτη-
ση πάτoυ μέσα στα υποδήματα για 
τη διόρθωση της στήριξης ή φαρ-
διά παπούτσια, άνετα, με τακούνι 
όχι πάνω από 5 cm. Ένα χειρουρ-
γείο για τις παθήσεις του πρόσθιου 
πόδα είναι απαραίτητο μόνο στην 
περίπτωση που υπάρχει πόνος στο 
πόδι, εμποδίζοντας τη βάδιση ή 
όταν η κλίση του δακτύλου είναι 
μικρή αλλά σπρώχνει τα άλλα δά-
κτυλα προς τα επάνω.

Μετεγχειρητική πορεία
Μετά την επίδεση και την τοποθέτη-
ση ειδικού υποδήματος, ο ασθενής 
μπορεί να γυρίσει στο σπίτι περ-
πατώντας κανονικά χωρίς πόνο. Η 
επανεξέταση του ασθενούς γίνεται 
την 1η και την 3η εβδομάδα μετά το 
χειρουργείο. Αφαιρείται η πρώτη 
επίδεση και γίνεται νέα ειδική επί-
δεση για άλλες δύο εβδομάδες. Τα 
ειδικά υποδήματα παραμένουν του-
λάχιστον μέχρι την 35η - 40ή ημέρα 
και στη συνεχεία μαλακό η αθλητικό 
υπόδημα. Οι αθλητικές δραστηριό-
τητες μπορούν να γίνουν μετά τον 
δεύτερο μήνα.
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Τι είναι
Η μύτη είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
χαρακτηριστικά του προσώπου, κα-
θώς το σχήμα της παίζει καθοριστικό 
ρόλο στη συνολική εικόνα του. Η ρινο-
πλαστική έχει στόχο τη βελτίωση του 
σχήματος της μύτης, η οποία μπορεί 
να συνδυαστεί με διαφραγματοπλα-
στική, που διορθώνει τυχόν ανωμα-
λίες του ρινικού διαφράγματος. Θε-
ωρείται επιτυχημένη όταν διορθώνει 
τόσο το ανατομικό όσο και το λειτουρ-
γικό πρόβλημα του ασθενούς.
 
 Διαδικασία
Η επέμβαση γίνεται με γενική αναι-
σθησία. Συνήθως, πραγματοποιείται 
με τη μέθοδο της κλειστής ρινοπλα-
στικής, μέσα από εσωτερικές τομές 

που γίνονται στα ρουθούνια, ώστε να 
αναδιαμορφωθούν τα ρινικά οστά, οι 
χόνδροι και οι ιστοί. Σε πιο δύσκολες 
περιπτώσεις, εφαρμόζεται η ανοιχτή 
ρινοπλαστική, κατά την οποία γίνεται 
μια μικρή εξωτερική τομή, αποκολλά-
ται το δέρμα από τον σκελετό της μύ-
της και αναδιαμορφώνονται τα ρινικά 
οστά και οι χόνδροι. Στη συνέχεια, το 
δέρμα συρράπτεται, τοποθετούνται 
λεπτές αυτοκόλλητες ταινίες και ένας 
νάρθηκας, που παραμένει περίπου 
μια εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της 
ρινοπλαστικής είναι μόνιμο και βελτι-
ώνει την εικόνα του ασθενούς, καθώς 
έχει γίνει από την αρχή σχεδιασμός, 
ώστε η μύτη να εναρμονίζεται πλή-
ρως με το σχήμα και τα άλλα χαρα-
κτηριστικά του προσώπου.

 Πιθανές παρενέργειες
 Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ανε-
κτός και αντιμετωπίζεται με παυσίπο-
να. Τις πρώτες ημέρες παρατηρείται 
σχετική δυσκολία στην αναπνοή, που 
όμως αποκαθίσταται μετά την αφαί-
ρεση των εσωτερικών σπόγγων αιμό-
στασης και την επούλωση των ιστών. 
Οι μώλωπες εξαφανίζονται 7-10 
ημέρες μετά την επέμβαση, ενώ το 
οίδημα που δημιουργείται, υποχωρεί 
σταδιακά στους επόμενους μήνες.

 
Διάρκεια
Η επέμβαση διαρκεί δύο ώρες, ανά-
λογα την περίπτωση. Τυχόν υπολειπό-
μενες ανωμαλίες μπορούν να διορ-
θωθούν με πολύ μικρότερης έκτασης 
χειρουργείο με τοπική αναισθησία.

Ρινοπλαστική
Θεοδόσιος Ρούσσος
Πλαστικός Χειρουργός. 
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Πειραιά

Γράφει o:

Τι είναι • Διαδικασία • Αποτελέσματα • Παρενέργειες
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Δημήτρης Χριστίδης
Ορθοπαιδικός.  
Επιστ. Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

T ο γόνατο αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη άρθρωση του ανθρώ-
πινου σώματος. H πολύπλο-

κη ανατομία του επιτρέπει μεγάλο 
εύρος κινήσεων, ενώ ταυτόχρονα 
επωμίζεται σημαντικό μέρος του 
σωματικού βάρους. Ως εκ τούτου, 
είναι επιρρεπές σε τραυματισμούς 
ανεξάρτητα της φυσικής δραστη-
ριότητας του καθενός. Οι κακώσεις 
του γόνατος αποτελούν έναν από 
τους κύριους λόγους αναζήτησης 

ιατρικής βοήθειας, καθώς επιδρούν 
αρνητικά στην ποιότητα ζωής και η 
παραμέλησή τους μπορεί να οδη-
γήσει σε χρόνια ορθοπαιδικά προ-
βλήματα, που τελικά θα απαιτήσουν 
χειρουργική αντιμετώπιση.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των 
συνδεσμικών κακώσεων του γόνα-
τος μπορεί να είναι συντηρητική ή 
επεμβατική ανάλογα με τη φύση και 
το στάδιο της υποκείμενης πάθησης. 
Σίγουρα η θεραπεία οφείλει να εί-

ναι εξατομικευμένη και να συμφωνεί 
με τις επιθυμίες και τις ανάγκες του 
ασθενούς με στόχο την καλύτερη και 
ταχύτερη επαναφορά του στις προη-
γούμενες δραστηριότητές του.

Λίγα λόγια για την ανατομία  
της άρθρωσης του γόνατος
Η άρθρωση του γόνατος βρίσκε-
ται μεταξύ του μηριαίου οστού, της 
κνήμης και της επιγονατίδας. Υπο-
στηρίζεται από πλήθος συνδέσμων 

Συνδεσμικές
παθήσεις γόνατος
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(ταινίες συνδετικού ιστού), που συ-
γκρατούν στη θέση τους τα οστά, 
παρέχουν στήριξη, διευκολύνουν 
την κίνηση και προστατεύουν από 
τραυματισμούς. 

Οι κυριότεροι σύνδεσμοι του γό-
νατος είναι τέσσερις και χωρίζο-
νται σε ενδαρθρικούς (μέσα στην 
άρθρωση) και σε εξαρθρικούς (έξω 
από την άρθρωση). Οι κυριότεροι 
ενδαρθρικοί είναι ο πρόσθιος και 
ο οπίσθιος χιαστός, ενώ οι κυριότε-
ροι εξαρθρικοί είναι ο έξω και έσω 
πλάγιος. 

Οι τραυματισμοί των συνδέσμων 
του γόνατος αποτελούν τη συχνό-
τερη αιτία πόνου στην άρθρωση και 
γι’ αυτό το παρόν άρθρο εστιάζει 
σ’ αυτούς.

Τέλος, στην άρθρωση του γόνα-
τος βρίσκονται οι δύο μηνίσκοι που 
φροντίζουν για την καλύτερη επα-
φή μεταξύ των οστών, οι αρθρικοί 
χόνδροι που επιτρέπουν στις οστι-
κές επιφάνειες να «γλιστρούν» η 
μία πάνω στην άλλη και οι τένοντες 
των γειτονικών μυών.

Αντιμετώπιση των συνδεσμικών 
κακώσεων
Ένας τραυματισμός στην περιοχή 
του γόνατος, αν και τρομακτικός ή 
επώδυνος, στα αρχικά στάδια μπο-
ρεί να ανακουφιστεί εύκολα από τον 
οποιοδήποτε χωρίς να απαιτούνται 
ειδικές γνώσεις. 

Το γόνατο πρέπει να ξεκουραστεί 
άμεσα, σταματώντας κάθε δραστη-
ριότητα, να τοποθετηθεί πάγος, 
να επιδεθεί και να ανυψωθεί. Στη 
διεθνή βιβλιογραφία η σειρά αυ-
τών των απλών οδηγιών έχει μείνει 
με το ακρωνύμιο RICE (Rest, Ice, 
Compression, Elevation). 

Πότε πρέπει να ανησυχήσω;
Η προαναφερθείσα αρχική αντιμε-
τώπιση οφείλει να ανακουφίσει και 
να βελτιώσει την εικόνα του ασθε-
νούς μετά την πάροδο μερικών ημε-
ρών. Στις περιπτώσεις, όμως, που 

αυτό δεν συμβεί και επιπλέον εμφα-
νιστεί κάποιο από τα παρακάτω:

  ακουστεί ήχος, σαν κάτι να έσπασε 
στην άρθρωση
  το γόνατο δεν μπορεί να υποστη-
ρίξει το βάρος του σώματος πλέον
  ο ασθενής αρχίσει να κουτσαίνει 
χωρίς να βελτιώνεται προοδευτικά
  υπάρχει σοβαρός πόνος  
και πρήξιμο
  αίσθημα ότι το γόνατο «φεύγει» 
και δεν έχει σταθερότητα
  τότε επιβάλλεται να αναζητηθεί 
εξειδικευμένη βοήθεια. Η επίσκε-
ψη σε έναν ορθοπαιδικό χειρουργό 
με εξοικείωση στις συγκεκριμένες 
κακώσεις αποτελεί την καλύτερη 
λύση.

Τι πρέπει να περιμένω  
από μια επίσκεψη στον ιατρό;
Ο γιατρός θα ενδιαφερθεί να ακού-
σει για τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες συνέβη ο τραυματισμός. «Τι 
είδους φυσική δραστηριότητα είχες; 
Πώς έγινε; Τι ένιωσες;», είναι μερι-
κές από τις ερωτήσεις που μπορεί 
να γίνουν. Σκοπός είναι η εξεύρεση 
χρήσιμων πληροφοριών που μπο-
ρούν να τον κατατοπίσουν για την 
τοπογραφία της κάκωσης. 

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιη-
θεί η απαραίτητη κλινική εξέταση 
που θα επιβεβαιώσει τις υποψίες 
του γιατρού για το είδος της βλά-
βης και τη σοβαρότητας αυτής και 
θα ελεγχθεί το εύρος κινήσεων της 
άρθρωσης. Τέλος, θα απαιτείται 
κάποιου είδους απεικονιστική εξέ-
ταση, που θα θέσει και την οριστική 
διάγνωση. Η καλύτερη μέθοδος για 
την απεικόνιση μιας συνδεσμικής 
κάκωσης είναι η μαγνητική τομο-
γραφία (MRI).

Τι περιλαμβάνει η θεραπεία;
Η θεραπεία των συνδεσμικών κα-
κώσεων του γόνατος μπορεί να εί-
ναι συντηρητική ή χειρουργική. Ο 
ορθοπαιδικός μετά την ενδελεχή 
κλινική εξέταση του ασθενούς και 
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την αξιολόγηση των απεικονιστικών 
ευρημάτων είναι σε θέση να προτεί-
νει την καταλληλότερη θεραπεία. 
Πολλές φορές παράγοντες όπως η 
ηλικία του ασθενούς και τα συνοδά 
του νοσήματα δεν επιτρέπουν τη χει-
ρουργική επέμβαση και θα πρέπει να 
αναζητηθούν άλλα μέσα ανακούφι-
σης των συμπτωμάτων. Σίγουρα η 
τελική απόφαση οφείλει να είναι 
κοινή ανάμεσα στον ασθενή και τον 
ιατρό, καθώς ο ασθενής γνωρίζει 
καλύτερα τις ανάγκες και τις απαι-
τήσεις του. 

Η μη χειρουργική θεραπεία είναι 
ικανή να αντιμετωπίσει ένα μεγάλο 
μέρος των τραυματισμών και περι-
λαμβάνει τα εξής:

  Ακινητοποίηση και παύση μορφών 
δραστηριότητας που αναπαρά-
γουν τον πόνο και καταστρέφουν 
περαιτέρω την άρθρωση. Πολλές 
φορές η χρήση νάρθηκα είναι 
απαραίτητη για να επιτευχθεί 
επαρκής ακινητοποίηση.
  Φαρμακευτική αγωγή με μη Στε-

ροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμα-
κα (ΜΣΑΦ), όπως η ασπιρίνη, που 
βοηθούν στη μείωση του πόνου και 
στον περιορισμό του οιδήματος.
  Φυσικοθεραπεία που θα στοχεύ-
σει στην ενδυνάμωση των γύρω 
μυών και των τραυματισμένων 
συνδέσμων, καθιστώντας τελικά 
το άτομο ικανό να επιστρέψει τα-
χύτερα στις προηγούμενες δρα-
στηριότητες του. 
Η χειρουργική θεραπεία περιλαμ-

βάνει ως επί το πλείστον την αρθρο-
σκοπική επιδιόρθωση των τραυμα-
τισμένων συνδέσμων. Αποτελεί μια 
ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 
επέμβαση που πραγματοποιείται 
μέσα από τομές χιλιοστών με τη βο-
ήθεια μικροσκοπικών εργαλείων. 
Είναι σημαντικό, ωστόσο, η επέμβα-
ση να μην καθυστερήσει, ώστε να 
αποφευχθεί η δημιουργία μόνιμων 
βλαβών στην άρθρωση και η απο-
κατάσταση τελικά να είναι πλήρης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:
  Δεν απαιτείται ολική αναισθησία.

  Το λειτουργικό όπως και το αισθη-
τικό αποτέλεσμα είναι άριστο.
  Ο ασθενής είναι σε θέση να επι-
στρέψει σπίτι του μόλις έπειτα 
από 24 ώρες.
  Η επιστροφή στις δραστηριότητές 
του αναμένεται άμεσα. 
  Η μετεγχειρητική περίοδος είναι 
ανώδυνη, καθώς υπάρχει ελά-
χιστος τραυματισμός των γύρω 
ιστών.
  Οι επιπλοκές είναι εξαιρετικά 
σπάνιες.
 Τα προαναφερθέντα πλεονεκτή-

ματα της χειρουργικής επέμβασης 
και τα εξαιρετικά και άμεσα αποτε-
λέσματά της την έχουν καθιερώσει 
ως θεραπεία εκλογής στην ιατρική 
κοινότητα. 

Η έγκαιρη πραγματοποίησή της 
μπορεί να αποτρέψει τη συνεχή 
καταστροφή του γόνατος, που συ-
νήθως επέρχεται έπειτα από έναν 
τραυματισμό, και, κατά συνέπεια, να 
μειωθεί η ανάγκη για πολυπλοκότε-
ρες επεμβάσεις στο μέλλον.

Η φυσικοθεραπεία στοχεύει στην ενδυνάμωση των γύρω μυών και των τραυματισμένων 
συνδέσμων, καθιστώντας το άτομο ικανό να επιστρέψει ταχύτερα στις δραστηριότητες του.
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και η σύγχρονη χειρουργική 
θεραπεία του με CO2 Laser 

Γράφει ο:

Δημήτριος Πανταζής 
Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου
Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Χειρουργικής με ακτίνες Laser 
Μέλος της Γερμανικής ΩΡΛ Εταιρείας. Μέλος της European Laser Association
T. Συντοντιστής Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής Θρίασιου Νοσοκομείου Ελευσίνας.  
Επιστ. Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

Καρκίνος του λάρυγγα

Γενικά για τον καρκίνο  
του λάρυγγα
Ο καρκίνος του λάρυγγα αποτελεί τον 
πιο συχνό καρκίνο κεφαλής και τρα-
χήλου παγκοσμίως και αντιστοιχεί 
στο 3,5% όλων των καρκίνων γενικώς. 
Στον ευρωπαϊκό χώρο η μεγαλύτερη 
επίπτωση της νόσου παρατηρείται 
στις μεσογειακές χώρες και την Ανα-
τολική Ευρώπη, ενώ η μικρότερη στις 
σκανδιναβικές χώρες.

Μελέτες του 2010 στο Ηνωμένο Βα-
σίλειο δείχνουν επιπτώσεις της νόσου 
3,6 ανά 100.000 κατοίκους, θνησιμό-
τητα 1,3 ανά 100.000 και πενταετής 
επιβίωση περίπου στο 60% γενικώς. Οι 
ηλικίες από 45 έως 70 ετών προσβάλ-
λονται πιο συχνά με τη μέγιση επίπτω-
ση στα 65 έτη, συναντάται όμως και 
σε πολύ νεότερες ή και μεγαλύτερες 
ηλικίες. Το ανδρικό φύλο υπερέχει, πα-
ρουσιάζοντας ποσοστά νόσησης περί-
που στο 90% έναντι 10% των γυναικών.

Η ανάπτυξη του καρκίνου είναι συ-
νήθως μια αργή διεργασία διάρκειας 
πολλών ετών - δεκαετιών και εξαρ-
τάται από δύο βασικές παραμέτρους:

1. Τη γενετική προδιάθεση.
2. Τους εξωγενείς παράγοντες.
Αρχικά κάποια γονίδια φυσιολογι-

κά μεν αλλά ευαίσθητα σε βλαβερές 

ουσίες μετατρέπονται σε καρκινικά 
από χρόνια επίδραση εξωγενών πα-
ραγόντων.

Παράγοντες κινδύνου  
 Κάπνισμα: Αποτελεί τον κύριο αιτι-

ολογικό παράγοντα εμφάνισης καρ-
κίνου του λάρυγγα. Σημαντικό ρόλο 
παίζουν η γενετική προδιάθεση, ο 
χρόνος, η ποσότητα και το είδος κα-
πνού (τσιγάρα, πούρα κ.λπ.).

 Ποτό: Η βλάβη που προκαλεί το αλ-
κοολ εξαρτάται από τη συνολική πο-
σότητα που καταναλώθηκε ανεξάρ-
τητα από το χρονικό διάστηματ που 
αυτό διήρκεσε. 

 Ο συνδυασμός ποτού και καπνί-
σματος πολλαπλασιάζει την πιθανότη-
τα εμφάνισης καρκίνου του λάρυγγα.

 Η υπερβολική κατανάλωση κρέα-
τος αυξάνει κατά 36% την πιθανότητα 
έναντι των μη καταναλωτών.

 Γαστροοισοφαγική παλινδρόμη-
ση: Αυξημένη πιθανότητα 2,2% έναντι 
των μη πασχόντων.

 Προσβολή από τον ιό HPV, στέλε-
χος 16: Ο συγκεκριμένος τύπος είναι 
υπεύθυνος για το 11% των καρκίνων 
του λάρυγγα, κυρίως όμως ο HPV ιός 
προσβάλλει τον οροφάρυγγα (αμυ-
γδαλές - ρίζα γλώσσας).

3,5%
To ποσοστό του καρκίνου  
του λάρυγγα παγκοσμίως  
σε σχέση με  όλους  
τους καρκίνους γενικά 

Ποσοστά νόσησης στα δύο φύλα

90%

10%

φάκελοs υγεία
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 Λοίμωξη από τον ιό HPV: Οι πάσχο-
ντες έχουν πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου του λάρυγγα 50%-70%.

 Οικογενειακό ιστορικό: Όταν στο οι-
κογενειακό ιστορικό υπάρχει καρκινο-
παθής, η πιθανότητα αυξάνει κατά 27%.

Συμπτώματα 
 Βράγχος φωνής: Αποτελεί το συ-

νηθέστερο σύμπτωμα. Η βραχνάδα 
που διαρκεί πέραν των τριών εβδο-
μάδων πρέπει πάντα να ελέγχεται 
από τον ειδικό ιατρό. Αφορά είτε 
καρκινώματα των φωνητικών χορ-
δών (πρώιμα ή προχωρημένα) είτε 
καρκινώματα άλλων περιοχών του 
λάρυγγα, π.χ. υπεργλωτιτιδικά, που 
έχουν επεκταθεί στην ή στις φωνη-
τικές χορδές (πάντα προχωρημένου 
σταδίου καρκινώματα). Βεβαίως και 
άλλες παθολογικές καλοήθεις κατα-
στάσεις προκαλούν βράγχος φωνής, 
όπως π.χ. πολύποδες, οζίδια, θηλώ-
ματα, προκαρκινικές βλάβες κ.λπ., 
που η διάγνωσή τους πρέπει να γίνει 
από τον ειδικό ιατρό.

 Δυσφαγία: Οι ασθενείς παραπο-
νιούνται για ακαθόριστα ενοχλήματα 
κατά την κατάποση, χωρίς συνήθως 
πόνο που μπορούν να υποκρύπτουν 
ένα καρκίνο της υπεργλωττιδικής 
μοίρας ή άλλων περιοχών εκτός των 
φωνητικών χορδών.

 Αντανακλαστική ωταλγία: Ο ασθε-
νής νιώθει κατά την κατάποση έναν 
οξύ, σαν το τσίμπημα βελόνας, πόνο 
στο αυτί. Πρέπει πάντα να αξιολογεί-
ται από τον ιατρό, γιατί ενδέχεται να 
υποκρύπτει κάποιο καρκίνωμα του 
υπεργλωττιδικού λάρυγγα, του υπο-
φάρυγγα ή της ρίζας της γλώσσας.

 Δύσπνοια: Μόνο σε εκτεταμένα 
καρκινώματα.

 Αιμοραγίες: Σπανιότατα.
 Πόνος: Σπάνια.

Κλινική εξέταση
 Λεπτομερές ιστορικό
  Video - λαρυγγοσκόπηση με άκα-

μπτα ή εύκαμπτα φαρυγγο-λαρυγγο-
σκόπια που σήμερα η τεχνολογία μας 

τα προσφέρει σε πολύ υψηλό τεχνο-
λογικό επίπεδο. Από έναν έμπειρο και 
εξειδικευμένο ιατρό είναι πολύ δύ-
σκολο να διαφύγει της προσοχής του 
ένα καρκίνωμα της περιοχής.

  Ψηλάφηση του τραχήλου: Είναι 
αναγκαία για την ανεύρεση διογκω-
μένων λεμφαδένων.

Εργαστηριακός έλεγχος
  Απεικόνιση

1. Υπολογιστική τομογραφία (C-T scan)
2. Μαγνητική τομογραφία (MRI)
3. Υπέρηχος τραχήλου

Βοηθούν στην πλήρη χαρτογρά-
φηση του όγκου (έκταση, προσβολή 
συγκεκριμμένων και σημαντικών 
ανατομικών περιοχών)

 Κυτταρολογική εξέταση (FNA)
 Ιστολογική εξέταση

 Η κυτταρολογική και η ιστολογική 
εξέταση μας δίνουν πολύ χρήσιμα 
στοιχεία όσον αφορά την ταυτοποί-
ηση του συγκεκριμμένου όγκου αλλά 
και πολύ σημαντικές πληροφορίες 
για τον περαιτέρω θεραπευτικό προ-
γραμματισμό του ασθενούς.

Θεραπεία του καρκίνου  
του λάρυγγα
1. Χειρουργική θεραπεία
2. Ακτινοθεραπεία

3. Χημειοθεραπεία
4. Συνδυασμός όλων

Χερουργική θεραπεία
Η άσκηση της χειρουργικής σήμερα 
απαιτεί minimal invasive ελάχιστα 
επεμβατικές τεχνικές, μειωμένους 
χρόνους νοσηλείας, ελάχιστη νοση-
ρότητα και κυρίως μικρότερο κόστος 
τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρείες 
όσο και για τους ασθενείς. Σε αυτό 
το πλαίσιο η χειρουργική τεχνική 
με ακτίνες Laser (Transoral Laser 
Microsurgery-TLM) είναι ίσως η πιο 
αντιπροσωπευτική στη χειρουργική 
του καρκίνου του λάρυγγα, που είναι 
και αυτός που συναντάται συχνότερα 
στην κεφαλή και στον τράχηλο. Στόχος 
της χειρουργικής αυτής τεχνικής είναι 
η ίαση του ασθενούς με ταυτόχρονη 
διατήρηση του οργάνου του λάρυγγα, 
στόχος που επιτυγχάνεται σήμερα σε 
πολύ υψηλά ποσοστά σε ειδικά κέντρα 
με έμπειρους χειρουργούς, αποτρέπο-
ντας έτσι την ολική λαρυγγεκτομή, μια 
ακρωτηριαστική επέμβαση με πολλές 
δυσάρεστες συνέπειες κυρίως στην 
ψυχολογία του ασθενούς. Η κλασική 
χειρουργική έχει πια σχεδόν εγκαταλη-
φθεί στον δυτικό κόσμο λόγω των πολ-
λών και επώδυνων μειονεκτημάτων 
της. Η αντιμετώπιση των πρώιμων 

Πρώϊμα καρκινώματα των φωνητικών χορδών

ΣΎΓΚΡΙΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΏΝ
Σύγχρονη χειρουργική  
θεραπεία με CO2 Laser

Ακτινοθεραπεία

Νοσηλεία μίας ημέρας
Μακρός χρόνος νοσηλείας  
(6 εβδομάδες)

Πλήρης απουσία πόνου
Εντονος πόνος στην κατάποση  
λόγω βλεννογονίτιδος

Ελάχιστο κόστος νοσηλείας
Συχνές λοιμώξεις συνήθως  
από μύκητες

Βέβαιη αφαίρεση του όγκου  
με παθολογοανατομική  
επιβεβαίωση

Μη αποδείξιμη ίαση του όγκου 
 άμεσα μετά τη θεραπεία

Εύκολη παρακολούθηση  
(follow up) λόγω έλλειψης  
οιδήματος και φλεγμονής

Μακροπρόθεσμες συνέπειες  
της ακτινοθεραπείας

φάκελοs υγεία
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καρκινωμάτων των φωνητικών χορ-
δών γίνεται σήμερα είτε με Laser είτε 
με ακτινοθεραπεία. Όμως τα πλεονε-
κτήματα της Laser μικροχειρουργικής 
είναι αδιαμφισβήτητα και παρατίθε-
νται στον πίνακα. 

Προχωρημένα 
καρκινώματα του λάρυγγα 
-Πλεονεκτήματα της Laser 
χειρουργικής τεχνικής

  Δεν απαιτείται τραχειοτομή, παρά 
μόνον σε σπάνιες περιπτώσεις.

  Η αφαίρεση του όγκου είναι μικρο-
σκοπικά ελεγχόμενη, αφαιρώντας τό-
σους υγιείς ιστούς όσους απαιτούνται.

   Φυσικά υπάρχουν και οι αντενδείξεις, 
που όμως είναι λίγες και εκφεύγουν του 
παρόντος. Στη συντριπτική πλειονότητα 
των ασθενών είναι εφικτή η επί υγιών 
ορίων εκτομή, παραμένοντας λειτουρ-
γικός λάρυγγας. Σε πολλές περιπτώσεις 
υπεργλωττιδικών καρκινωμάτων, κατό-
πιν προληπτικού λειτουργικού λεμφαδε-
νικού καθαρισμού με αρνητικούς λεμ-
φαδένες, δεν απαιτείται μετεγχειρητική 
ακτινοθεραπεία, που αυτό αποτελεί τε-
ράστιο όφελος για τον ασθενή. Ο ογκο-
λογικός σχεδιασμός δεν αλλάζει, που 
σημαίνει ότι η αφαίρεση των λεμφαδέ-
νων, όταν απαιτείται, θα γίνει κανονικά 
και η μετεγχειρητική ακτινο-χημειοθε-
ραπεία θα γίνει και αυτή επίσης.

Όμως τεράστια σημασία έχουν η 
επί υγιών ορίων αφαίρεση της πρω-
τοπαθούς εστίας και η διαχείριση 
των λεμφαδένων για την περαιτέρω 
εξέλιξη της ογκολογικής πορείας του 
ασθενούς. Τέλος, ένας σημαντικός 
αριθμός μη θεραπευθέντων με την 
ακτινοθεραπεία καρκινωμάτων αντι-
μετωπίζεται με CO2 Laser με υψηλά 
ποσοστά ίασης και διατήρηση του 
λάρυγγα (περίπου στο 70%).

Προϋποθέσεις της 
διαστοματικής Laser 
μικροχειρουργικής

   Άριστος τεχνολογικός εξοπλισμός.
   Άριστη γνώση και εμπειρία 
του χειρουργού.

   Άριστη έκθεση του χειρουργικού 
πεδίου.

   Άριστη συνεργασία με  
τον παθολογοανατόμο.

   Άριστα οργανωμένο τμήμα  
γενικότερα.

Συμπερασματικά
Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι απόλυ-
τα διαχειρίσιμος όγκος με υψηλά πο-
σοστά επιβίωσης και διατήρηση του 
οργάνου του λάρυγγα. Προϋπόθεση 
γι’ αυτό είναι: Η πρόληψη, που προ-
έρχεται από τη σωστή ενημέρωση και 
γνώση των παραγόντων που τον προ-
καλούν, ο προληπτικός έλεγχος των 
υψηλού ρίσκου ασθενών, η πρώιμη 
διάγνωσή του και η αντιμετώπισή του 
από εξειδικευμένους χειρουργούς σε 
εξειδικευμένα και άριστα οργανωμέ-
να κέντρα.

Η Βιοκλινική, έχοντας πάντα σαν 
στόχο τον άνθρωπο και την υψηλού 
επιπέδου παροχή υπηρεσιών υγείας, 
ίδρυσε ειδικό κέντρο μικροχειρουργι-
κής με ακτίνες Laser στην Ωτορινολα-
ρυγγολογία, με υψηλού επιπέδου τε-
χνολογικό εξοπλισμό και οργάνωση. 
Η χρήση του τεχνολογικού αυτού εξο-
πλισμού από ειδικά εξειδικευμένους 
και έμπειρους χειρουργούς, έχοντας 
στο ενεργητικό τους ένα ιδιαίτερα με-
γάλο αριθμό επιτυχημένων χειρουρ-
γικών επεμβάσεων, εγγυώνται τα κα-
λύτερα δυνατά αποτελέσματα στον 
ασθενή που πάσχει από τον καρκίνο 
του λάρυγγα.

Σύγχρονη χειρουργική θεραπεία 
 με CO2 Laser

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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H λαπαροενδοσκοπική τε-
χνική της μονήρους τομής 
(Laparoendoscopic Singe-Site 

Surgery - LESS, Single Port Surgery) 
αποτελεί την τελευταία καινοτομία 
στην ελάχιστα επεμβατική χειρουρ-
γική.  Αυτή είναι μια γενικότερη τάση 
της χειρουργικής τα τελευταία 30 
χρόνια που συνίσταται στην ελαχιστο-
ποίηση του χειρουργικού τραύματος. 
Σκοπός είναι η ολοκλήρωση της χει-
ρουργικής πράξης ελαχιστοποιώντας 
τη βλάβη σε φυσιολογικούς ιστούς.

Το παρελθόν: Ανοικτή χειρουργική
Στην ανοιχτή χειρουργική η πρόσβα-
ση στο χειρουργικό πεδίο γίνεται με 
μία μεγάλη τομή στο δέρμα και το 
κοιλιακό τοίχωμα προκειμένου ο χει-
ρουργός να έχει οπτική επαφή και 
πρόσβαση με τα χέρια του στο περι-
εχόμενο της κοιλιάς. Με τον τρόπο 
αυτό, που σήμερα εφαρμόζεται όλο 
και λιγότερο, χρειάζεται μια τομή πε-
ρίπου 20 εκατοστών για να αφαιρεθεί 
η μήτρα ή μία κύστη ωοθήκης, όπως 
και για τα περισσότερα γυναικολογι-
κά χειρουργεία. Αντίστοιχα, η αφαί-
ρεση της χοληδόχου κύστεως απαιτεί 
μια τομή 10-15 εκατοστών, η σκωλη-
κοειδεκτομή 7-10 εκατοστών κ.λπ.

Το παρόν: Λαπαροσκοπική  
χειρουργική 
Σήμερα θεωρείται ότι τέτοιου μεγέ-
θους τομές, και κατά συνέπεια βλά-
βες, σε υγιείς ιστούς δεν είναι απα-
ραίτητες, εφόσον η ίδια επέμβαση 
μπορεί να πραγματοποιηθεί λαπα-
ροσκοπικά με 3-7 οπές, μία για κάθε 
εργαλείο που χρησιμοποιείται. Αυτή 
η ελαχιστοποίηση του τραύματος με 
τη μετάβαση από τη μεγάλη τομή της 
ανοικτής επέμβασης στις μικρές οπές 
της λαπαροσκόπησης ήταν το πρώτο 
σημαντικό βήμα της ελάχιστα επεμ-
βατικής χειρουργικής.

Το μέλλον… σήμερα  
Έπειτα από χρόνια συσσωρευμένης 
εμπειρίας στην κλασική λαπαροσκό-

πηση, έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 
και υπάρχουν πλέον ο απαραίτητος 
εξοπλισμός και η χειρουργική εμπειρία 
για την ευρεία εφαρμογή της χειρουρ-
γικής μονήρους τομής. Η ιδέα είναι 
απλή: Μπορούμε πλέον να πραγματο-
ποιήσουμε την πλειονότητα των λαπα-
ροσκοπικών επεμβάσεων χρησιμοποι-
ώντας μία μόνο τομή στην κοιλιά.

Πώς γίνεται
Η όλη επέμβαση πραγματοποιείται δι-
αμέσου μιας τομής 2-2,5 εκατοστών 
στην περιοχή του ομφαλού. Τοποθε-
τείται στη μοναδική αυτή τομή ένα 
ειδικό τροκάρ πολλαπλών θέσεων. 
Από αυτό μπορούν να εισάγονται ταυ-
τόχρονα στην κοιλιά όλα τα απαιτού-
μενα εργαλεία κατά τη διάρκεια της 
επέμβασης. Τα εργαλεία αυτά είναι 
ειδικά σχεδιασμένα, έτσι ώστε να επι-
τρέπουν το αναγκαίο εύρος. Μεταξύ 
των εργαλείων αυτών περιλαμβάνο-
νται αρθρωτές ή και καμπυλόμορφες 
λαβίδες, ψαλίδια, πηγές ενέργειας ως 
και λαπαροσκοπικές κάμερες. Η επέμ-
βαση πραγματοποιείται τηρώντας με 
ακρίβεια τους χρόνους και επιτυγχά-
νοντας ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα 
με την λαπαροσκοπική ή ανοικτή χει-
ρουργική πράξη. Η τεράστια διαφορά 
της χειρουργικής μονής τομής είναι η 
μοναδική τομή που υπάρχει μετά την 
επέμβαση και η οποία αναπόφευκτα 
θα οδηγήσει στη δημιουργία ουλής 
κατά την επούλωση, αλλά σε συγκε-
κριμένη θέση, στον ομφαλό. Αυτός, 
ως γνωστόν, αποτελεί «φυσιολογι-
κή ουλή» του κοιλιακού τοιχώματος, 
προερχόμενη από την επούλωση της 
φυσιολογικής απόπτωσης του ομφα-
λίου λώρου. Έτσι κατά την επούλω-
ση, μετά τη χειρουργική επέμβαση, 
ουσιαστικά δεν δημιουργείται νέο 
«σημάδι» στην κοιλιά, αλλά απλώς 
αναδιαμορφώνεται το προϋπάρχον, 
εξ ου και οι ευφημισμοί «χειρουργική 
χωρίς ουλή», «αόρατη χειρουργική» 
και άλλοι που έχουν χρησιμοποιηθεί 
κατά καιρούς για να περιγράψουν τη 
χειρουργική τεχνική της μονής τομής.

Πλεονεκτήματα
  Άριστο αισθητικό αποτέλεσμα: Μία 

μοναδική ουλή στη θέση του ήδη προ-
ϋπάρχοντος ομφαλού. 

  Ταχύτατη ανάρρωση: Σχεδόν πά-
ντοτε την επομένη του χειρουργείου 
οι ασθενείς λαμβάνουν εξιτήριο.

  Ελάχιστος έως ανύπαρκτος πόνος: 
Συνήθως δεν χρειάζονται προηγμένα 
παυσίπονα κατά τη μετεγχειρητική πε-
ρίοδο καθώς επαρκούν τα απλά. 

  Απόλυτη ένδειξη σε ασθενείς που κά-
νουν χηλοειδή ή υπερτροφικές ουλές.
 
Μειονεκτήματα

  Περιορισμένη διαθεσιμότητα: Η 
μέθοδος αυτή, εξαιτίας της ιδιαιτερό-
τητας της πρόσβασης και των χειρι-
σμών στο χειρουργικό πεδίο, απαιτεί 
ιδιαίτερη εξειδίκευση από πλευράς 
χειρουργού. Μόνον έμπειροι λαπα-
ροσκόποι χειρουργοί, έπειτα από κα-
τάλληλη εκπαίδευση, μπορούν να την 
εφαρμόσουν επιτυχώς και με ασφά-
λεια. Επιπροσθέτως, απαιτούνται εξει-
δικευμένα εργαλεία και υπερσύγχρο-
νος εξοπλισμός. Επειδή ο συνδυασμός 
των παραπάνω δεν απαντάται συχνά 
τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά 
θεραπευτήρια στη χώρα μας, η διε-
νέργεια τέτοιων επεμβάσεων, δυστυ-
χώς, δεν είναι μαζική.

  Κόστος: Αν και το κόστος δεν δια-
φέρει πλέον σημαντικά από το αντί-
στοιχο της κλασικής λαπαροσκό-
πησης, οι επεμβάσεις μονής τομής 
κοστίζουν περισσότερο.

Συμπεράσματα
Η χειρουργική μονήρους τομής απο-
τελεί τη μετεξέλιξη της λαπαροσκό-
πησης προς την κατεύθυνση της ελά-
χιστα επεμβατικής χειρουργικής. Με 
νέα εργαλεία και τρόπους είναι πλέον 
εφικτές επεμβάσεις αποκλειστικά και 
μόνο διά τομής του ομφαλού. Αν και 
τεχνικά πιο απαιτητική από την κλα-
σική λαπαροσκόπηση, η νέα μέθοδος 
πλεονεκτεί τόσο ως προς το αισθητι-
κό αποτέλεσμα όσο και ως προς την 
ανάρρωση. 
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ουλίτιδας και 
περιοδοντίτιδας 
με την εγκυμοσύνη

ΣΥΣΧΈΤΙΣΗ

γυναίκα
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Αρετή Τζάνου
Χειρουργός Οδοντίατρος,  
DDS, Βιο-οδοντιατρείο Κηφισιάς

Aπό τη δεκαετία του 1960 ανα-
φέρεται αύξηση της εμφάνι-
σης αλλά και της σοβαρότη-

τας της φλεγμονής των ούλων στις 
εγκυμονούσες γυναίκες, το οποίο 
έχει αποδοθεί στις στεροειδείς εν-
δογενείς ορμόνες. Η συχνότητα της 
ουλίτιδας στην εγκυμοσύνη μετρή-
θηκε σε διάφορες χώρες και βρέ-
θηκε ότι κυμαίνεται από 30% έως 
και 100%. Υπάρχει κι ένας μικρός 
αριθμός μελετών που δεν έχει δείξει 
στατιστικά σημαντική διαφορά στην 
εμφάνιση ουλίτιδας σε γυναίκες 
έγκυες σε σχέση με τις μη έγκυες.

Ευρήματα σε έγκυες
Οι γυναίκες που είχαν ενεργή ουλί-
τιδα ή περιοδοντίτιδα εμφάνισαν 
δραματική επιδείνωση αυτών των 
νόσων κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης. Το βάθος των περιοδο-
ντικών θυλάκων παρουσιάστηκε 

αυξημένο κι επίσης παρατηρήθηκε 
αυξημένη αιμορραγία από τους 
περιοδοντικούς ιστούς. Οι δείκτες 
πλάκας και φλεγμονής των ούλων 
παρουσιάστηκαν αυξημένοι κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης σε πάρα 
πολλές μελέτες, ενώ έδειξαν μείωση 
αμέσως μετά τον τοκετό, ακόμη και 
χωρίς τη μεσολάβηση περιοδοντι-
κής θεραπείας. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι 
μελετώντας την πρόσφυση των ού-
λων στις έγκυες γυναίκες παρατη-
ρήθηκε ότι η αυξημένη φλεγμονή 
υπάρχει κυρίως στην αυλική περι-
οχή και όχι στο υπόλοιπο περιοδό-
ντιο, επομένως το πρόβλημα θεω-
ρείται αναστρέψιμο, εφόσον δεν 
αυξάνεται η απώλεια της περιοδο-
ντικής πρόσφυσης. Για να συμβεί 
μια τέτοια εκτεταμένη καταστροφή 
φαίνεται πως χρειάζεται συνεχής 
ύπαρξη φλεγμονής στο περιοδόντιο 

για διάστημα περισσότερο από όσο 
διαρκεί μια εγκυμοσύνη, ωστόσο 
αυτό δεν έχει αποδειχτεί ακόμη. 

Λήψη αντισυλληπτικών
Παρόμοιες μελέτες που προσπάθη-
σαν να συσχετίσουν τα επίπεδα των 
οιστρογόνων στο αίμα και την πε-
ριοδοντική νόσο έχουν γίνει σε γυ-
ναίκες που λαμβάνουν από του στό-
ματος αντισυλληπτικά. Σε κάποιες 
μελέτες οι γυναίκες που χρησιμο-
ποιούσαν από του στόματος προγε-
στερόνη και οιστραδιόλη βρέθηκαν 
με μεγαλύτερη απώλεια πρόσφυσης 
σε σχέση με τις μη χρήστριες, ενώ 
σε άλλες μελέτες δεν παρατηρήθη-
κε κάποια διαφορά.

Η οδοντική πλάκα 
Γενικά, όλες οι πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η ουλίτιδα που σχε-
τίζεται με την εγκυμοσύνη εξαρτά-
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ται μεν αλλά δεν συσχετίζεται με το 
ποσό της οδοντικής πλάκας και ότι 
η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να 
εξουδετερώσει εν μέρει τη δράση 
των ορμονών. Έχουν γίνει έρευνες 
προσπαθώντας να απαντηθεί το αν 
η εγκυμοσύνη μπορεί να προκαλέ-
σει νέα ουλίτιδα σε έδαφος υγιών 
ουλικών ιστών που δείχνουν αύξηση 
των δεικτών φλεγμονής των ούλων 
σε γυναίκες χωρίς ουλίτιδα κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά όχι 
των δεικτών φλεγμονής του περιο-
δοντίου, εξάγοντας το συμπέρασμα 
ότι οι φλεγμονώδεις αλλαγές των 
ούλων οφείλονται στην εγκυμοσύ-
νη, ενώ επηρεάζονται από το ποσο-
στό της οδοντικής πλάκας. 

Μηχανισμοί δράσης των ορμονών
Σαφής περιγραφή των μηχανισμών 
που επιδρούν κατά την εγκυμοσύνη 
στον βαθμό της ουλικής φλεγμονής 
δεν υπάρχει. Η οιστραδιόλη και η 
προγεστερόνη είναι ορμόνες που 
παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάν-
σεις αναλόγως το τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης που διανύεται, ενώ κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορούν 
να φτάσουν επίπεδα ως και 30 φο-
ρές περισσότερο από τα αντίστοιχά 
τους κατά την έμμηνο ρύση.

Οι έρευνες δείχνουν πως πολύ 
υψηλά ή πολύ χαμηλά επίπεδα οι-
στρογόνων μπορούν να συσχετί-
ζονται με κυτταρικές λειτουργίες, 
όπως ο πολλαπλασιασμός και η δι-
αφοροποίηση, επηρεάζοντας έτσι 
τους ουλικούς ιστούς. Στο περιο-
δόντιο υπάρχουν υποδοχείς τόσο 
για τα οιστρογόνα όσο και για την 
προγεστερόνη, καθιστώντας τον 
ιστο-στόχο για τις συγκεκριμένες 
ορμόνες. Ωστόσο, περισσότερο 
έχει μελετηθεί η επίδραση των ορ-
μονών στα μαλακά στοιχεία του 
περιοδοντίου και όχι στα σκληρά 
ανόργανα στοιχεία (οστεΐνη και 
φατνιακό οστό). 

Η ουλίτιδα της κύησης  
μπορεί να αρχίσει  
το δεύτερο μήνα  

και να ενταθεί έως  
τον όγδοο μήνα, ενώ σύμφωνα  

με πρόσφατη μελέτη που  
δημοσιεύθηκε στο  

Journal of Periodontology,  
μπορεί να οδηγήσει  

σε πρόωρο τοκετό και  
χαμηλό βάρος του μωρού

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Η μικροβιακή χλωρίδα
Είναι γνωστό πλέον ότι οι αλλαγές 
στη μικροβιακή χλωρίδα της περιο-
χής των ούλων είναι από τις πρώτες 
αλλαγές που επισυμβαίνουν στην πε-
ρίπτωση έναρξης ουλικής ή περιοδο-
ντικής βλάβης. Έπειτα ακολουθεί η 
ιστική φλεγμονώδης αντίδραση στη 
νέα αυτή κατάσταση, στα μικρόβια, 
δηλαδή, και στα τοξικά μεταβολικά 
προϊόντα τους. Οι αλλαγές αυτές 
θεωρούνται από τις πρώτες που επι-
συμβαίνουν κατά τη διάρκεια μιας 
εγκυμοσύνης. Συγκεκριμένα, το 
βακτήριο bacteroides intermedium 
βρέθηκε ότι αυξάνει σημαντικά τα 
επίπεδά του κατά τη διάρκεια του 
δεύτερου τριμήνου της εγκυμοσύ-
νης, ενώ μειώνεται στο τρίτο τρίμη-
νο και μετά τον τοκετό. Η αυξημένη 
προγεστερόνη και τα οιστρογόνα του 
ορού φαίνεται ότι καλύπτουν τη δι-
ατροφική απαίτηση των βακτηρίων 
σε ναφθακινόνη, επομένως δρουν 
ως παράγοντας αύξησής τους, ενώ 
σε ερευνητικές εργασίες in vitro φαί-
νεται επίσης ότι μπορούν να επηρεά-
ζουν τις μεταβολικές οδούς τους. Σε 
μια έρευνα ωστόσο, η οποία όμως 
είχε πολύ μικρό στατιστικό δείγμα, 
δεν παρατηρήθηκε αύξηση των επι-
πέδων του συγκεκριμένοι βακτηρίου 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

Μετρήσεις σε δείγματα σάλιου 
εγκύων έδειξαν, επίσης, μεγαλύ-
τερες συγκεντρώσεις των περιο-
δοντοπαθογόνων campylobacter 
rectus και prevotella intermedia, 
γεγονός που συσχετίστηκε με την 
παρουσία οιστραδιόλη στο αίμα. 
Ωστόσο, η prevotella intermedia δεν 
μπόρεσε να συσχετιστεί με παρου-
σία οιστραδιόλης στο σάλιο, ούτε 
με φλεγμονή των ούλων. 

Ειδική προσοχή έχει στραφεί 
προς τη μελέτη του Fusobacterium 
nucleatum, ενός ευκαιριακού παθο-
γόνου του στόματος, το οποίο, εκτός 
από περιοδοντοπαθογόνο, μπορεί να 
μπει στην κυκλοφορία και να περάσει 
τον φραγμό του πλακούντα, προκα-
λώντας προβλήματα στο έμβρυο.

Οι ανοσολογικές μεταβολές 
Οι ανοσολογικές μεταβολές είναι ο 
δεύτερος παράγοντας μετά τη με-
ταβολή της μικροβιακής χλωρίδας 
που σχετίζεται με την ουλίτιδα. Τον 
πιο σημαντικό ρόλο παίζουν τα πο-
λυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα, τα 
οποία θεωρείται ότι προστατεύουν 
από την περιοδοντική νόσο. Αμέσως 
μετά τη διέγερση των κυττάρων από 
τα παθογόνα, απελευθερώνονται 
κυτοκίνες και άλλοι διαμεσολαβη-
τές της φλεγμονής των ούλων. Στις 

έγκυες γυναίκες παρατηρείται μια 
μικρού βαθμού ανοσοκαταστολή, 
που μπορεί να εξηγήσει την ευπά-
θεια όσον αφορά την ουλίτιδα, 
καθώς, επίσης, και τη ρύθμιση της 
δραστηριότητας και της λειτουργί-
ας των πολυμορφοπύρηνων από τις 
κυκλοφορούσες ορμόνες. 

Συγκεκριμένα, η προγεστερόνη 
βρέθηκε ότι ενισχύει σημαντικά τη 
χημειοταξία των πολυμορφοπύ-
ρηνων σε χαμηλές συγκεντρώσεις 
οιστραδιόλης. Η προγεστερόνη σε 
χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρα-
διόλης, επίσης, φαίνεται να ενισχύ-
ει την παραγωγή προσταγλαδινών, 
ενώ η παραγωγή τους αναστέλλε-
ται όταν ανεβαίνουν τα επίπεδα της 
οιστραδιόλης, με την αναστολή να 
εξαρτάται από τη δοσολογία των 
δύο ορμονών. Η παραγωγή ιντερ-
λευκινών, επίσης, παρουσιάστηκε 
αυξημένη σε υψηλές συγκεντρώ-
σεις οιστραδιόλης και προγεστερό-
νης, ανάλογες αυτών που υπάρχουν 
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισ-
σότερες μελέτες που έχουν γίνει 
για την επίδραση των ορμονών της 
εγκυμοσύνης στην έκλυση κυτοκι-
νών αποτελούν in vitro έρευνες και 
αυτές που έχουν γίνει σε έγκυες εί-
ναι πολύ λίγες σε αριθμό.

30-100%

2-8μήνα 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΈΙΑ ΛΥΣΗ

Η συχνότητα της ουλίτιδας  
στην εγκυμοσύνη 

Αύξηση των νόσων

Μείωση των κινδύνων στην γέννα 
με τη σωστή οδοντιατρική  
φροντίδα κατά τη διάρκεια  
της εγκυμοσύντης

28%

Aπό τη δεκαετία του 1960 αναφέρεται αύξηση της εμφάνισης αλλά και της σοβαρότητας της φλεγμονής 
των ούλων στις εγκυμονούσες γυναίκες, το οποίο έχει αποδοθεί στις στεροειδείς ενδογενείς ορμόνες.
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Πόσο συχνή είναι η καλοήθης  
διόγκωση του προάτη και ποια  
συμπτώματα προκαλεί;
Η καλοήθης διόγκωση του προστάτη 
αφορά το 50% των ανδρών στην 6η 
δεκαετία της ζωής και το 90% στην 
ηλικία των 80-89 ετών. Το 40% αυ-
τών των ασθενών θα παρουσιάσει 
κλινικά σημαντική νόσο. Η έναρξη 
της διόγκωσης λαμβάνει χώρα από 
την 4η δεκαετία της ζωής.

Τα κυριότερα συμπτώματα σε 
ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία 
προστάτη είναι τα ακόλουθα:

  Συχνή ούρηση.
  Νυκτουρία (έγερση τη νύχτα λόγω 
έντονης επιθυμίας για ούρηση).
  Επιτακτική ούρηση (αιφνίδια, ισχυ-
ρή επιθυμία για ούρηση που είναι 
δύσκολο να ανασταλεί).
  Μειωμένη ακτίνα ούρησης.
  Καθυστέρηση στην έναρξη της 
ούρησης (ανήκει στα πρώιμα συ-
μπτώματα της διόγκωσης του προ-
στάτη).
  Σταγονοειδής ούρηση ή σταγονο-

ειδής απώλεια ούρων μετά την 
ούρηση.
  Παράταση του χρόνου της ούρησης.
  Αίσθημα ατελούς κένωσης της 
κύστης.

Τι είναι η μέθοδος TURis;
TURis σημαίνει  TransUrethral 
Resection in saline, δηλαδή διουρη-
θρική (= μέσω της ουρήθρας, χωρίς 
τομή) επέμβαση σε φυσιολογικό ορό 
(= αλατούχο νερό).

Αποτελεί πλέον τη μέθοδο εκλο-
γής για τη χειρουργική αντιμετώπι-
ση της καλοήθους διόγκωσης του 
προστάτη.

Χρησιμοποιείται ένα σύγχρονο δι-
πολικό σύστημα με τη χρήση φυσιο-
λογικού ορού. Πρόκειται για εφαρ-
μογή της τεχνολογίας πλάσματος.

Στο ηλεκτρόδιο, το οποίο εισά-
γεται μέσω της ουρήθρας στον 
προστάτη, εφαρμόζεται ηλεκτρική 
ενέργεια, με αποτέλεσμα την εξά-
τμιση του υγρού πλύσεων και τη δη-
μιουργία ενός λεπτού στρώματος 

Γράφει ο:

Πως αντιμετωπίζεται οριστικά η δυσκολία  
στην ούρηση όταν ο προστάτης διογκώνεται;

Η μέθοδος TURis προστάτη 
και τα αδιαμφιλονίκητα 
πλεονεκτήματα αυτής

άνδρας
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ιονισμένου αερίου = ψυχρού πλά-
σματος γύρω από το ηλεκτρόδιο, 
το οποίο γλιστράει πάνω από τον 
ιστό, δίχως να έρχεται σε επαφή με 
αυτόν. Η ενέργεια μεταφέρεται στον 
προστατικό ιστό, προκαλώντας εξά-
χνωση αυτού, με ελάχιστο ωστόσο 
βάθος θερμικής διείσδυσης (0,2 
mm) συγκριτικά με τις συμβατικές 
μεθόδους χειρουργείου στον προ-
στάτη μέσω της ουρήθρας.

Πότε συνιστάται η μεθοδος TURis;
Η μέθοδος TURis (διουρηθρική εκτο-
μή σε φυσιολογικό ορό, δηλαδή σε 
αλατούχο διάλυμα) συνιστάται στις 
εξής περιπτώσεις:

  Δυσανεξία ή αναποτελεσματικότη-
τα της συντηρητικής φαρμακοθε-
ραπείας, ήτοι όταν οι α - αναστο-
λείς (Xatral, Alcinin, Silodyx, Omnic 
tocas, Duodart, Alfural κ.ά.) είτε 
προκαλούν παρενέργειες είτε δεν 
επαρκούν για την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων.
  Επίσχεση ούρων (=πλήρης αδυνα-

μία ούρησης) περισσότερες της 
μίας φοράς.
  Πέτρες στην ουροδόχο κύστη ή εκ-
κολπώματα αυτής [εκκόλπωμα εί-
ναι ένας σάκος που επικοινωνεί με 
την ουροδόχο κύστη και αποτελεί 
ένα δεύτερο ρεζερβουάρ ούρων το 
οποίο μετά την ούρηση δεν αδειά-
ζει, όπως το πρώτο ρεζερβουάρ 
(=ουροδόχος κύστη), με επακόλουθο 
την ύπαρξη υπολείμματος ούρων].
  Μεγάλο υπόλειμμα ούρων (>100 
ml), το οποίο μπορεί να προκαλέ-
σει ουρολοιμώξεις και νεφρική 
ανεπάρκεια.
  Αίμα στα ούρα χωρίς ανταπόκριση 
στη φαρμακευτική θεραπεία.
  Ακράτεια ούρων.
  Επαναλαμβανόμενες  
ουρολοιμώξεις.
  Έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας.

Σε τι πλεονεκτεί η μέθοδος TURis  
σε σύγκριση με τις συμβατικές 
μεθόδους;
Τα πλεονεκτήματα της προειρημένης 

μεθόδου είναι τα ακόλουθα:
  Η εξάχνωση πλεονεκτεί της συμβα-
τικής μονοπολικής μεθόδου διου-
ρηθρικής προστατεκτομής, καθώς 
προσφέρει καλύτερη αιμόσταση, 
καθιστώντας την επέμβαση ασφα-
λή για ασθενείς οι οποίοι λαμβά-
νουν αντιπηκτική αγωγή.
  Λόγω του αιμοστατικού χειρουργι-
κού πεδίου, ο χειρουργός έχει κα-
λύτερο οπτικό πεδίo.
  Σε σχέση με τη συμβατική διου-
ρηθρική προστατεκτομή, στην τε-
χνική TURis η διαρροή ηλεκτρικού 
ρεύματος μειώνεται σε μεγάλο 
βαθμό (μέχρι 70%), με αποτέλε-
σμα τη συνακόλουθη μείωση του 
κινδύνου εμφάνισης στενωμάτων 
στην ουρήθρα ή στον αυχένα της 
κύστης.
  Ο κίνδυνος συνδρόμου TUR εξαλεί-
φεται λόγω της χρήσης χλωριού-
χου νατρίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει χρονικός περιορισμός στη 
διάρκεια της επέμβασης, εν αντι-
θέσει με τη συμβατική μέθοδο.

Σχηματική αναπαράσταση  
της μεθόδου TURis
Το ειδικό εργαλείο (ρεζεκτοσκόπιο) εισάγεται 
στην ουρήθρα και προωθείται μέχρι  
την προστατική μοίρα αυτής, όπου μέσω 
ψυχρού πλάσματος η ενέργεια μεταφέρεται 
στον προστατικό ιστό, με ελάχιστο βάθος 
θερμικής διείσδυσης, άρα και κατά πολύ 
μειωμένο κίνδυνο κάκωσης των πέριξ ιστών



Γράφει ο:

Πέτρος Θάνος,
Χειρουργός Ουρολόγος  
& Ανδρολόγος. Επιστ. Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Συχνά

άνδρας

ανδρολογικά
προβλήματα
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Η ανδρολογία ως υποειδι-
κότητα της ουρολογίας 
ασχολείται με την υγεία 

του άντρα, ειδικά με τις παθήσεις 
του αναπαραγωγικού αλλά και του 
ουρολογικού συστήματος. Οι κυρι-
ότερες κατηγορίες παθήσεων με 
τις οποίες ασχολείται η ανδρολογία 
είναι η στυτική δυσλειτουργία, η 
ανδρική υπογονιμότητα καθώς και 
λοιπές παθήσεις των γεννητικών 
οργάνων του άντρα λειτουργικού 
ή και αισθητικού τύπου, όπως είναι 
η φίμωση πέους, ο βραχύς χαλινός 
(κοντό πετσάκι), τα κονδυλώματα, 
οι κάμψεις του πέους και άλλα.

Στυτική δυσλειτουργία
Είναι, άραγε, ένα πρόβλημα-τα-
μπού; Πόσοι άντρες πάσχουν πα-
γκοσμίως από στυτική δυσλειτουρ-
γία; Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το 
μέλλον;

Έγκυρες επιδημιολογικές μελέ-
τες δείχνουν ότι το έτος 1995 υπήρ-
χαν περίπου 152.000.000 άνδρες 
με στυτική διαταραχή, ενώ στα 
χρόνια που διανύθηκαν ο αριθ-
μός εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 
420.000.000 το έτος 2025. Ένας 
στους είκοσι νέους άντρες ηλικί-
ας κάτω των 40 ετών παρουσιά-
ζει πρόβλημα, ενώ μεγαλώνοντας 
τα ποσοστά αυξάνονται σε τέτοιο 
βαθμό ώστε στην ηλικία των 60 και 
άνω να υπάρχει πρόβλημα στυτι-
κής δυσλειτουργίας σε έναν στους 
πέντε άντρες. Στην Ελλάδα, η εκτί-
μηση είναι πως υπάρχουν πάνω από 
400.000 άντρες που αντιμετωπί-
ζουν και βιώνουν το πρόβλημα της 
στυτικής δυσλειτουργίας. Σύμφωνα 
με κάποιες μελέτες, στο εγγύς μέλ-
λον θα υπάρξει μεγάλη αύξηση στο 
οξύ πρόβλημα της στυτικής δυσλει-
τουργίας. Κάποιοι από τους λόγους 
μπορεί να είναι η αύξηση βάρους, οι 
διατροφικές μεταβολές, το άγχος, 

το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβή-
της και άλλα.

Ως στυτική δυσλειτουργία χαρα-
κτηρίζεται η αδυναμία επίτευξης 
στύσης με αρκετή σκληρότητα και 
διάρκεια ώστε να επιτευχθεί ικα-
νοποιητική σεξουαλική επαφή. Η 
ανδρική σεξουαλική διέγερση είναι 
μία πολύπλοκη διαδικασία, που πε-
ριλαμβάνει την εγκεφαλική λειτουρ-
γία, τις ορμόνες, τα συναισθήματα, 
τα νεύρα, τους μυς και τα αιμοφό-
ρα αγγεία. Η στυτική δυσλειτουργία 
μπορεί να προκύψει αν και εφόσον 
προκληθεί κάποιο πρόβλημα σε ένα 
από τα παραπάνω θέματα.

Το άγχος καθώς και οι διάφορες 
διακυμάνσεις στην ψυχική υγεία του 
άντρα μπορεί να προκαλέσουν ή να 
επιδεινώσουν τη στυτική λειτουρ-
γία. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις 
ο συνδυασμός οργανικών - παθο-
λογικών αλλά και ψυχολογικών προ-
βλημάτων μπορεί να προκαλέσουν 
ή και να επιδεινώσουν κατά τον ίδιο 
τρόπο το πρόβλημα.

Τα αίτια της στυτικής δυσλειτουρ-
γίας μπορεί να είναι οργανικά - ια-
τρογενή, ψυχογενή ή και συνδυα-
σμός των δύο αυτών κατηγοριών. Η 
στύση είναι κατά βάση ένα αγγειακό 
φαινόμενο, γι’ αυτόν ακριβώς τον 
λόγο θα πρέπει να διενεργείται και ο 
ανάλογος έλεγχος του αγγειακού δι-
κτύου του πέους. Έτσι, λοιπόν, ο αν-
δρολόγος, και έπειτα από τον ανά-
λογο κλινικο-εργαστηριακό έλεγχο, 
θα μπορούσε να κρίνει σκόπιμο 
και να ζητήσει μία ειδική εξέταση, 
το δυναμικό triplex αγγείων πέους 
(Penile Colour Duplex Ultrasound 
Examination) 

Δείτε τον γιατρό σας εάν: 
  Έχετε ανησυχίες σχετικά με τις στύ-
σεις σας ή αντιμετωπίζετε άλλα 
σεξουαλικά προβλήματα, συμπε-
ριλαμβανομένης της δυσλειτουρ-
γίας εκσπερμάτισης, όπως είναι η 

ΑΝΔΡΑΣ
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πρόωρη ή καθυστερημένη εκσπερ-
μάτιση, η φίμωση, ο βραχύς χαλι-
νός του πέους και άλλα.
  Έχετε σακχαρώδη διαβήτη, καρ-
διακή νόσο ή κάποιο άλλο γνωστό 
σε εσάς πρόβλημα υγείας που θα 
μπορούσε να συνδέεται με στυτική 
δυσλειτουργία
  Έχετε άλλα συμπτώματα παράλ-
ληλα με τη στυτική δυσλειτουργία.
Αντιμετώπιση: Η στυτική δυσλει-

τουργία μπορεί να αντιμετωπισθεί 
και να θεραπευτεί. Η θεραπεία 
εξαρτάται από τη γενική κατάσταση 
της υγείας του άντρα και από την 
υποκείμενη αιτία που προκαλεί το 
πρόβλημα, ψυχογενή ή οργανικά αί-
τια. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της στυτικής δυσλει-
τουργίας. Έτσι, λοιπόν, υπάρχει μια 
μεγάλη κατηγορία επιλογών θερα-
πείας από τις οποίες ο ειδικός αν-
δρολόγος είναι σε θέση να επιλέξει. 

Ανδρική υπογονιμότητα
Η μη ικανότητα σύλληψης έπειτα 
από έναν ολόκληρο χρόνο ελεύθε-
ρων σεξουαλικών επαφών ενός ζευ-
γαριού χαρακτηρίζει την υπογονιμό-
τητα. Υπάρχουν αίτια γυναικείας και 
ανδρικής υπογονιμότητας, καθώς 
και αίτια που αφορούν και τα δύο 
φύλα. Μία απλή εξέταση του σπέρ-
ματος μας δίνει γρήγορα πληροφο-
ρίες για την κατάσταση του άντρα. 
Το πρόβλημα είναι εξαιρετικά συ-

χνό, υπάρχουν όμως λύσεις που τα 
τελευταία χρόνια αποδεικνύονται 
όλο και πιο αποτελεσματικές. 

Η εργαστηριακή διερεύνηση αρχί-
ζει με την εξέταση του σπέρματος. 
Η συλλογή γίνεται με αυνανισμό 
έπειτα από αποχή 3-5 ημερών, γιατί 
ο χρόνος συλλογής επηρεάζει τον 
αριθμό και την κινητικότητα του 
σπέρματος. Το σπέρμα πρέπει να 
εξετάζεται το πολύ μέσα σε μισή 
ώρα από τη συλλογή του και δίνει 
πολλές πληροφορίες για την κατά-
σταση της γονιμότητας του άντρα.

Τα συνηθέστερα αίτια υπογονιμό-
τητας, τα οποία και θεραπεύονται, 
είναι η κιρσοκήλη, η προστατίτιδα 
(φλεγμονή του προστάτη αδένα), 
η φίμωση, ο υποσπαδίας (κάποιες 
μορφές), η υπερπρολακτιναιμία, ο 
υπογοναδοτροφικός υπογοναδι-
σμός, τα αντισπερματικά αντισώ-
ματα. Βέβαια, όπως συμβαίνει με 
όλες τις παθήσεις, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε τις ιδιοπαθείς περιπτώσεις, 
που αναφέρονται στο 25%-50% των 
περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμό-
τητας, όπου δεν υπάρχει καμία ανα-
γνωρίσιμη αιτία και τα αίτια αποδί-
δονται σε άγνωστους γενετικούς και 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. 

Συχνές παθήσεις του πέους
 Φίμωση πέους είναι η κατάστα-

ση εκείνη κατά την οποία δεν είναι 
δυνατή η αποκάλυψη της βαλάνου, 
έλκοντας προς τα πίσω την ακροπο-

σθία, δηλαδή δεν αποκαλύπτεται το 
«κεφαλάκι» του πέους, λόγω στένω-
σης ή αποκαλύπτεται με δυσκολία. 
Η περιτομή αποτελεί τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο αποκατάστασης της φί-
μωσης. Με τη χρήση laser ο χρόνος 
αποκατάστασης είναι ελάχιστος, η 
διαδικασία τελείως ανώδυνη και 
αναίμακτη. Ο άντρας φεύγει και συ-
νεχίζει άμεσα τις δραστηριότητές 
του. Διάρκεια αποκατάστασης, 15 
λεπτά.

 Ο βραχύς χαλινός (κοντό πετσάκι) 
του πέους αποτελεί μία επίσης σο-
βαρή κατάσταση κατά την οποία η 
τάση που ασκείται ειδικότερα κατά 
τη στύση στην περιοχή μεταξύ βαλά-
νου και ακροποσθίας είναι μεγάλη. 
Η αποκατάσταση είναι σύντομη με 
τη χρήση laser, με άριστο αποτέλε-
σμα και άμεση ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων. Διάρκεια αποκατάστα-
σης, 5 λεπτά.

 Τα κονδυλώματα στον άντρα είναι 
μικρές διογκώσεις που αναπτύσσο-
νται στο δέρμα και αιτία αυτών είναι 
ο ιός HPV. Τα κονδυλώματα ανήκουν 
στα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα 
Νοσήματα (ΣΜΝ), δηλαδή στις πα-
θολογικές εκείνες καταστάσεις κατά 
τις οποίες μεταφέρονται και μεταδί-
δονται νοσήματα με το σεξ από τον 
έναν ερωτικό σύντροφο στον άλλον 
με τη σεξουαλική επαφή. Η αποκατά-
σταση και σε αυτές τις περιπτώσεις 
γίνεται με τη χρήση laser, με πολύ 
καλό αισθητικό αποτέλεσμα.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

Κάποιοι από τους λόγους 
μπορεί να είναι η αύξηση 
βάρους, οι διατροφικές 
μεταβολές, το άγχος,  
το κάπνισμα,  
ο σακχαρώδης  
διαβήτης

20:1 άντρες ηλικίας κάτω των 40 ετών 
παρουσιάζει στυτική δυσλειτουργία

400.000
άντρες στην Ελλάδα  

με στυτική δυσλειτουργία

άνδρας
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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
Fax: 210 6008862

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Χελμού 24 
14565, Άγιος Στέφανος
Τηλ.: 210 6215200,  
Fax: 210 6215151

ΑΙΓΑΛΕΩ
Λ. Αθηνών 429Α
12462, Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5317794
Fax: 210 5317756

ΑΛΙΜΟΣ
Λ. Βουλιαγμένης 578
16452, Αργυρούπολη
Τηλ.: 210 9937770
Fax: 210 9938114

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Λ. Κηφισίας  132 & Παπαδά
11526, Αθήνα
Τηλ.: 210 6966000
Fax: 210 6966164

ΓΛΥΦΑΔΑ
Λ. Βουλιαγμένης 187 & Άρ-

της, 16674, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8981174
Fax: 210 8943570

ΙΛΙΣΙΑ
Μιχαλακοπούλου 2-6
11528 Περιοχή Χίλτον
Τηλ.: 210 7263800
Fax: 210 7295183

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Ελ. Βενιζέλου 155-157
17672, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 9591100
Fax: 210 9591354

ΚΗΦΙΣΙΑ
Λ. Κηφισίας 227 (κτίριο 2)
14561, Ανάβρυτα
Τηλ.: 210 6124592
Fax: 210 6127802

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
Γρηγ. Λαμπράκη 106
18121, Κορυδαλλός
Τηλ.: 210 5698588
Fax: 210 5698665

ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Λ. Δημοκρατίας 73 &  
Γ’ Σεπτεμβρίου
15127, Μελίσσια

Τηλ.: 214 6870880
 Fax: 214 6870899

ΜΕΝΙΔΙ
Λ. Αθηνών 5 (επέκταση  
Λ. Δημοκρατίας) &  
Αν. Βρεττού,13674, Αχαρνές
(Πρώην ΙΚΑ)
Τηλ.: 214 6870770
Fax: 214 6870789

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
Μελίνας Μερκούρη 34
14121, Νέα Ιωνία
Τηλ.: 210 2836208
Fax: 210 2836211

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
Λ. Ελ. Βενιζέλου 231 &  
Ψαρρών 17563, Π. Φάληρο
Τηλ.: 214 6878800
Fax: 214 6878819

ΠΑΛΛΗΝΗ 
 Λ. Μαραθώνος 87-Κρήτης  
& Σαλαμίνος, 15351, Παλλήνη
Τηλ.: 210 6034414
Fax: 210 6668949

ΠΑΤΗΣΙΑ
Πατησίων 125
11251, Αθήνα

Τηλ.: 210 8237100
Fax: 210 8238008

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Ηρώων Πολυτεχνείου  
55-57, 18535, Πειραιάς
Τηλ.: 210 4297446-8
Fax: 210 4297449

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Μαγνήτης)
Φιλελλήνων 37 & Αλκιβιά-
δου 18536, Πειραιάς
Τηλ./Fax: 210 4582218

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Παναγή Τσαλδάρη 75-77
12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 5775588
Fax: 210 5775590

ΠΕΥΚΗ
Λ. Αμαρουσίου 14
14123, Hράκλειο
Τηλ.: 214 6878880, 
Fax: 214 6878899

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Λ. Πεντέλης 44 &  
Ηρακλέους 2 15234,  
Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6800991-2
Fax: 210 6800996

ΕΥΟΣΜΟΣ
Καραολή & Δημητρίου 150
56221, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 774540
Fax: 2310 774541 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
Κλεάνθους 10
54642, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 868460-1
 Fax: 2310 865535

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Εθν. Αντιστάσεως 18-20
55133, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 459660
Fax: 2310 459670

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ
Ερμού 53 
54623, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 281876-7
Fax: 2310 285262

ΝΕΑΠΟΛΗ
Α. Παπανδρέου 246
56626, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 672002
 Fax: 2310 672136

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

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 
Β. Ολγας 154
54645, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 880100-99
Fax: 2310 880101

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

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

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

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αθηνών ΘεσσαλονίκηςΠειραιά

www.bioiatriki.gr • www.bioclinic.gr
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