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EDITOR’S NOTE

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι επαγγελμα-
τίες υγείας έχουν ηθική και επαγγελματι-
κή υποχρέωση συνεχούς επιστημονικής 
ενημέρωσης, διεύρυνσης της επιστημο-
νικής γνώσης, των τεχνικών δεξιοτήτων 
τους και παρακολούθησης των εξελίξε-
ων που αφορούν την επιστήμη και την 
ειδικότητά τους. Ειδικότερα στον τομέα 
της υγείας, αυτό που δίνει ιδιαίτερη 
βαρύτητα στον προγραμματισμό της 
διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώ-
πινου δυναμικού είναι η ιδιομορφία της 
απειλής της ασθένειας σε συνδυασμό 
με τις μεταβολές στα συστήματα υγείας 
και τις συχνές διαφοροποιήσεις που συ-
νεπάγονται οι τεχνολογικές καινοτομίες. 
Ένας επιπλέον λόγος είναι ότι οι διαθέ-
σιμοι πόροι είναι σχετικά λίγοι και σπά-
νιοι, ενώ παρατηρείται συνεχής αύξηση 
του κόστους των υπηρεσιών υγείας.

Οι αλλαγές αυτές στον χώρο της υγεί-
ας, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, η εισαγωγή νέων πλη-
ροφοριών, η αυτοματοποίηση και οι νέες εξετάσεις καθιστούν 
τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση επιτακτική ανάγκη. Είναι γενικά 
παραδεκτό ότι η εκπαίδευση δεν ολοκληρώνεται κατά τη διάρ-
κεια των βασικών σπουδών κάθε επιστήμονα και δεν αρκεί από 
μόνη της να εξασφαλίσει υψηλή ποιότητα στην παρεχόμενη 
φροντίδα υγείας. Τα οφέλη από τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 
είναι πολλά. Eκτός από την καλύτερη ποιότητα στις παρεχόμε-
νες υπηρεσίες, είναι η ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η μείωση 
του εργασιακού άγχους, η μείωση της απώλειας χρόνου και 
της εμφάνισης λιγότερων ατυχημάτων στον χώρο εργασίας. 

Είναι ευθύνη της πολιτείας, των επιστημονικών εταιρειών και 
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας να εξασφαλίζουν τη 
συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εργαζομένων στο πεδίο γνώσης 
της κάθε «ειδικότητας» με άνοιγμα στις καινοτόμες τεχνικές, 
στη χρήση νέων τεχνολογιών, στη διεπιστημονική συνεργασία 
και την ανάδειξη ανθρωπιστικών αξιών, που πρέπει να διέπουν 
την άσκηση της ιατρικής και της παροχής υψηλού επιπέδου 
υπηρεσιών υγείας. 

Ο χώρος ενός βιοπαθολογικού εργαστηρίου είναι μια τυπική 
περίπτωση, όπου η συνεχιζόμενη εκπαίδευση είναι αναγκαία για 
την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Το εργαστήριο της Βιοιατρι-
κής αποτελεί υπόδειγμα για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστή-
ματος. Στη Βιοιατρική το σύστημα εκπαίδευσης στον τομέα της 
επαγγελματικής πρακτικής περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές:

 Ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων: Αφορά τον 
διαγνωστικό σκοπό κάθε εξέτασης, τις εξετάσεις που πραγ-
ματοποιούνται για διερεύνηση και παρακολούθηση μιας ασθέ-

νειας ή κατάστασης, την καταλληλότη-
τα κάθε μεθόδου για τις απαιτούμενες 
μετρήσεις, την αρχή της κάθε μεθόδου, 
τα ακολουθούμενα SOP’s για κάθε δια-
δικασία, την τεχνολογία και τις αρχές 
λειτουργίας κάθε μηχανήματος.

 Υγεία και ασφάλεια: Περιλαμβά-
νει εκπαίδευση για τη χρησιμοποίηση 
με ασφάλεια του εξοπλισμού του εργα-
στηρίου, την αξιολόγηση κινδύνου για 
μια καθορισμένη περιοχή, την εκτίμη-
ση κινδύνου σχετικά με τις ουσίες που 
χρησιμοποιούνται, την προστασία και 
τον τρόπο αντιμετώπισης κινδύνων 
στο εργαστήριο, την ασφαλή διαχεί-
ριση, αποθήκευση και απόρριψη των 
ανθρώπινων δειγμάτων και τη διάθεση 
άλλων αποβλήτων, τη λήψη ατομικών 
μέτρων πρόληψης και την αναγκαιότη-
τα των εμβολιασμών στους επαγγελμα-
τίες υγείας.

 Ποιότητα: Γνώση των εξωτερικών συστημάτων ποιότητας, 
εξοικείωση με τις διαδικασίες που αφορούν τον έλεγχο-δια-
σφάλιση της ποιότητας, γνώση των σχετικών δεικτών ποιότη-
τας σύμφωνα με το πρότυπο των εργαστηριακών διαδικασιών, 
κατανόηση της διαφοράς μεταξύ εσωτερικού ελέγχου ποιό-
τητας και εξωτερικής διασφάλισης της ποιότητας, συμμετοχή 
όλου του προσωπικού στις διαδικασίες της διαπίστευσης, που 
στη Βιοϊατρική παράγεται in house και όχι από εξωτερικές εται-
ρείες. Το γεγονός αυτό δίνει στο προσωπικό τη δυνατότητα 
πλήρους γνώσης των διαδικασιών ποιότητας.

  Έρευνα και ανάπτυξη: Συμμετοχή σε πολλές έρευνες και 
σε >100 κλινικές μελέτες βιολογικών δειγμάτων -ελληνικές 
και διεθνείς-, με συστηματική προετοιμασία και υποδειγμα-
τική εκτέλεση του κάθε προγράμματος. Τα εξαιρετικά αποτε-
λέσματα συνέβαλαν στην αναγνώριση της Βιοιατρικής ως 
εργαστήριο αναφοράς για κλινικές μελέτες.

Η εκπαίδευση του προσωπικού συμπληρώνεται με τακτικές 
συναντήσεις με τους υπευθύνους, όπου ορίζονται οι στόχοι 
της εκπαίδευσης, γίνεται επανεξέταση του έργου και επισημαί-
νονται τυχόν προβλήματα. Σημαντική είναι η συμμετοχή του 
προσωπικού σε επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνει 
ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ για επίκαιρα θέματα, καθώς, επίσης, σε 
σεμινάρια και συνέδρια συναφών επιστημονικών εταιρειών. 

Τέλος, η εμπειρία μας από τη μακρόχρονη επιτυχημένη πο-
ρεία της Βιοιατρικής δείχνει ότι το υψηλό επιστημονικό επί-
πεδο του προσωπικού και η αυτοπεποίθηση της «γνώσης» 
συμβάλλουν σημαντικά στην αξιοπιστία και την ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Καθηγήτρια  
Τζ. Κουρέα - Κρεμαστινού, MD

Σύμβουλος Βιοπαθολογικού  
Εργαστηρίου

ΕΠΕΝΔΎΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΎΣΗ

Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017   



ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΎΧΟΣ 3, ΜΑΡΤΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ 2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
ΤΖΕΝΗ ΚΟΥΡΕΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ, MD 

Ομότιμη Καθηγήτρια, Eθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, 
Σύμβουλος Βιοπαθολογικού Εργαστηρίου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΛΑΣ 
 Διευθυντής Τμήματος Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 
 Διευθύντρια Τμήματος Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΚΑΚΟΣ  
Καθηγητής Ορθοπαιδικής

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΪΔΗΣ 

Αμ. Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Καρδιολογικού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Παθολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παθολόγος-Διαβητολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΜΗΣ
Ακτινολόγος, Επιστημονικός Διευθυντής

Ύπεύθυνες έκδοσης 
Ειρήνη Παπαδάκη, Σοφία Πάλμου

Τμήμα Marketing, Διεύθυνση Ανάπτυξης Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ

Σχεδιασμός - Επιμέλεια έκδοσης:

info@ardidesign.gr

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία:
Pressious Arvanitidis A.B.E.E.

©  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Τo περιοδικό BIONEWS δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες ή ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τον προσωπικό σας ιατρό 
και την επίσκεψή σας σε αυτόν. Τυχόν πληροφορίες ή ενημερώσεις που παρέχονται από το BIONEWS δεν εκφράζουν παρά μόνο την προσωπική 

άποψη των συγγραφέων και δεν αποτελούν ιατρική γνωμάτευση.

Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν



Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η
|22 - 26|  Αυτισμός - Είναι δυνατό να διαγνωσθεί προγεννητικά?

|28 - 29| Μαγνητική Μαστογραφία. Πότε και γιατί

|30 - 32|  PET/CT. Χρηστικές Πληροφορίες για την διαδικασία  

της εξέτασης και την σωστή προετοιμασία των ασθενών

|33 - 34| ΙΟΣ ΗPV Προστασια από τώρα για το μέλλον

|36 - 38|  Πρόληψη Καρκίνου του Παχέος Εντέρου

|40 - 41| FUSION MRI-US

|42 - 43| Οδοντιατρικές Υπηρεσίες Ομίλου

| 4 - 1 9 |  T A  N E A  M A Σ

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ  Υ Γ Ε Ι Α
|46 - 48| Κύστη Κόκκυγος

|49|  Θρομβοφιλία

|50 - 53|  Λαπαροσκοπική Χειρουργική

|54 - 55|  Γαστρική Πτύχωση

|56 - 57|  Πρωτογενής Αγγειοπλαστική  - Η σύγχρονη αντιμετώπιση του Εμφράγματος

|58 - 59|  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

|60 - 62| Η θεραπεία των αγγειακών δυσπλασιών του Προσώπου

|63|  Γνωρίστε τους Νοσηλευτές της Βιοκλινικής Αθηνών

|64 - 66| Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού

|67|  Μοναδα Εντατικής Θεραπείας Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

|68 - 69| Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

|70 - 71| Οστεορθρίτιδα Ισχύου

|72 - 73|  Σκολίωση του Ρινικού Διαφράγματος

|74 - 75| Οστεονέκρωση

Γ Υ Ν Α Ι Κ Α
|78 - 79|  Βοήθεια στη γυναίκα σε προβλήματα της ευαίσθητης περιοχής

|80 - 87| Καρκίνος Μαστού 

|88 - 89|  Αυξητική Στήθους - 3D breast augmentation

|90 - 91|  Λαπαροσκοπική Υστερεκτομή  

|92 - 93| Ουρολοίμωξη 

Α Ν Δ Ρ Α Σ
|96 - 98| Καρκίνος ουροδόχου κύστης  

|99 - 100|  Νόσος La Peyronie 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
|102 - 104| Συκώτι



4 Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017          

ΣΎΝΤΟΜΗ 
ΑΝΑΔΡΟΜΗ  
ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ των υπηρεσιών υγείας έχει οριστεί από 
διάφορους μελετητές με ποικίλους τρόπους. Στον τομέα 
της υγείας, ο Avedis Donabedian εστίασε το ενδιαφέρον 
του στη μέτρηση της ποιότητας και επισήμανε ότι η ποι-
ότητα αξιολογείται με τρία κριτήρια:

Δομή: Το κριτήριο αυτό αναφέρεται στους ανθρώπινους 
και υλικούς πόρους, καθώς και στην οργάνωση-συντο-
νισμό του οργανισμού. Η δομή αποτελεί ένα κριτήριο 
όπου εύκολα μπορεί να αξιολογηθεί η διάσταση της 
ποιότητας. 

ΠΟΡΟΙ

Ανθρώπινο δυναμικό

Διαθέσιμος εξοπλισμός

Πληροφορική

Εγκαταστάσεις / Περιβάλλον

Διαδικασία: Ως διαδικασία θεωρείται το σύνολο των 
ενεργειών ιατρού και ασθενή για τη διασφάλιση της 
παροχής της περίθαλψης.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Διάγνωση

Θεραπεία

Αποκατάσταση

Ενημέρωση και εκπαίδευση του ασθενούς

Αποτέλεσμα: Το τελικό αποτέλεσμα είναι η βελτίωση της 
υγείας του ασθενούς μετά την αγωγή. Στο κριτήριο αυτό 
εντάσσεται και ο βαθμός ικανοποίησης του ασθενούς, ο 
οποίος -σύμφωνα με τον Donabedian- αποτελεί ένα από 
τα πλέον σημαντικά κριτήρια πιστοποίησης της ποιότη-
τας των υπηρεσιών υγείας. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Κατάσταση καλής υγείας του ασθενούς

Ικανοποίηση του ασθενούς

Απόδοση της χρήσης των διαθέσιμων πόρων

Κατά τον Avedis Donabedian, τα παραπάνω κριτήρια 
συντελούν στη συνεχή επιδίωξη για ποιότητα, με στόχο 
την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού οφέλους προς 
τον ασθενή με το μικρότερο κόστος (ανθρώπινων και 
υλικών πόρων). 

Η προσέγγιση του W. Edward Deming
Τη δεκαετία του 1950, ο W.E. Deming αναφέρεται στη 
σημασία του Στατιστικού Ελέγχου των Διεργασιών 
(Statistical Process Control). Σύμφωνα με τον Deming, 
«ποιότητα θεωρείται η ικανοποίηση των αναγκών του 
πελάτη». Η εφαρμογή της θεωρίας του Deming εξετάζει 
τον τρόπο υλοποίησης των διεργασιών 

Ικανοποίηση αναγκών του πελάτη
 =

Τρέχουσα απόδοση - Προσδοκώμενη απόδοση

τα νέα μας
Μαρία Γερμενή, 
M.Sc.
Διευθύντρια  
Διαχείρισης  
Ποιότητας Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει η:
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τα νέα μας

Εφαρμογή προτύπων ISO για τη διαχείριση  
και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας στις κλινικές 
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ
Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Συστήματος Διαχεί-
ρισης Ποιότητας στις κλινικές του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
αποτελούν απόφαση στρατηγικής σημασίας. Ως ένα 
μεγάλο βαθμό, η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότη-
τας είναι επιβεβλημένη, με την έννοια του συντονισμού, 
του ελέγχου των εσωτερικών διεργασιών, της διάθεσης 
των ανθρώπινων και υλικών πόρων, της ικανοποίησης 
των ασθενών προκειμένου ο οργανισμός να βρίσκεται 
σε συνεχή βελτίωση. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι η 
ποιότητα δεν σταματά στην πιστοποίηση, αλλά είναι μια 
διαδικασία που εξελίσσεται συνεχώς. Ιδανικά, ο μακρο-
πρόθεσμος στόχος που έχει τεθεί για ένα ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα διαχείρισης της ποιότητας είναι ο συνδυα-
σμός των δύο προσεγγίσεων, δηλαδή της εφαρμογής 
του προτύπου ISO 9001 και EN 15224 με την παράλληλη 
υποστήριξης των Τεχνικών Ολικής Ποιότητας. 

Στόχοι για την ποιότητα
Οι διοικήσεις των κλινικών του Ομίλου έχουν θέσει κοι-
νούς στόχους για την ποιότητα, οι οποίοι ταυτίζονται με 
την πολιτική ποιότητας, όπως έχει εκπονηθεί από την 
ανώτατη διοίκηση, και ορίζονται σε σχέση με την πα-
ροχή υψηλών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας, τον 
προσδιορισμό των αναγκών και την ικανοποίηση των 
προσδοκιών των χρηστών, τη μεγιστοποίηση του οφέ-
λους των ασθενών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-

μικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, τη μέτρηση 
και την αξιολόγηση των δεικτών ποιότητας.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για την ανάπτυξη 
του συστήματος ποιότητας εντοπίστηκαν επτά σημαντι-
κά στοιχεία, τα οποία είναι τα εξής:

1. Στρατηγική ανάπτυξης.
2. Η ποιότητα, η οποία συμπεριλαμβάνεται στον επι-

χειρηματικό σχεδιασμό.
3. Κατάρτιση και εκπαίδευση των ατόμων.
4. Ομάδες εργασίας για την ποιότητα (ανάπτυξη 

των διαδικασιών ποιότητας και τεχνικών οδηγι-
ών, νοσηλευτικών πρωτοκόλλου και εκτίμησης 
κινδύνου).

5. Υποστήριξη των ομάδων. 
6. Δημιουργία διευθύνουσας ομάδας για την ποιό-

τητα (Quality Steering Group).
7. Συμμετοχή της διοίκησης κατά τη διάρκεια της 

εξέλιξης. 

Στάδια εφαρμογής του συστήματος ποιότητας 
Το έργο άρχισε κατ’ αρχήν με τον προσδιορισμό των 
υπηρεσιών που παρέχονται από κάθε τμήμα προς τους 
ασθενείς. Για να προωθηθεί η έννοια της συμμετοχής 
στην ανάπτυξη του συστήματος ποιότητας, κάθε ομάδα 
όρισε τις δικές της προδιαγραφές και λειτουργίες, που 
είναι συνάρτηση της κουλτούρας ποιότητας. Οι προδι-
αγραφές που καθορίσθηκαν από τις ομάδες επανεξε-
τάστηκαν από τα στελέχη των τμημάτων προκειμένου 
να εξασφαλισθεί και να συμφωνηθεί η διασύνδεση των 

Σχεδιασμός 
τι-γιατί-πώς-πότε

Ενέργεις 
διορθωτικές, 
βελτιωτικές

Εφαρμογή 
- Βέλτιστη 

λύση

• Έλεγχος
• Μέτρηση αποτελεσμάτων  

σε σχέση με στόχους
• Έλεγχος αποτελεσμάτων λύσης

Εγχειρίδιο 
ποιότητας

Διαδικασίες 
ποιότητας

Οδηγίες εργασίας, Περιγραφές 
αρμοδιοτήτων, Αρχεία, 
Πρότυπα, Νοσηλευτικά 

πρωτόκολλα, Καταστάσεις 
εξουσιοδοτήσεων
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προδιαγραφών με τα τμήματα μεταξύ τους. Η τεκμηρί-
ωση του προτύπου στις κλινικές του Ομίλου συντάχθηκε 
ως ακολούθως: 

  Εγχειρίδιο Ποιότητας, το οποίο δηλώνει τον τρόπο 
προσέγγισης στην ποιότητα των υπηρεσιών. Καταγρά-
φονται όλες οι σημαντικές πληροφορίες που αφορούν 
τον οργανισμό και τα τμήματά του στα εξωτερικά ια-
τρεία και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών κ.λπ. 
  Διαδικασίες Ποιότητας του οργανισμού-εμπλεκόμε-
νων τμημάτων. 
  Οδηγίες Εργασίας, όπου αποτυπώνεται η λειτουργία 
των ειδικοτήτων των τμημάτων εξωτερικών ιατρείων, 
επειγόντων περιστατικών κ.λπ.
  Νοσηλευτικά Πρωτόκολλα ανάπτυξης κλινικών νοση-
λευτικών πρωτοκόλλων, τα οποία εφαρμόζονται σε 
όλα τα τμήματα των κλινικών και λειτουργούν για τους 
νοσηλευτές ως το μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας 
των νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
Η επικρατούσα άποψη κατά τη διάρκεια της τεκμηρί-

ωσης των διαδικασιών, των τεχνικών οδηγιών και των 
νοσηλευτικών πρωτοκόλλων είναι η συμμετοχή των ατό-
μων των εμπλεκόμενων τμημάτων, έτσι ώστε η ευθύνη 
για τη διασφάλιση και τη συνεχιζόμενη βελτίωση της 
ποιότητας να διευρυνθεί από τη διοίκηση προς την ομά-
δα εργασίας στον χώρο εργασίας και προς τον ασθενή. 

Ανάπτυξη μηχανισμών συνεχούς παρακολούθησης 
και αξιολόγησης των εσωτερικών διεργασιών 
Οι μέθοδοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγη-
ση του συστήματος ποιότητας συμφωνήθηκαν μεταξύ 
της διοίκησης και των υπευθύνων των εμπλεκόμενων 
τμημάτων. 

Αποδόθηκαν σημαντικά κύρια καθήκοντα (key tasks), 
τα οποία θα παρακολουθούνται συνεχώς, π.χ. διαθεσι-
μότητα ραντεβού.

Για την ανάλυση και την παρακολούθηση εντοπίστη-
καν διαδραστικές μέθοδοι, όπως ο κύκλος του Deming, 

και επιλογές από τις επτά μεθόδους συνεχούς βελτίω-
σης της ποιότητας (π.χ. το διάγραμμα αιτίας-αποτελέ-
σματος ή διάγραμμα Ishikawa, διάγραμμα ροής). 

Άλλες τεχνικές οι οποίες ενεργοποιούνται για την πα-
ρακολούθηση και την αξιολόγηση του συστήματος είναι 
οι Εσωτερικοί Έλεγχοι Ποιότητας, οι οποίοι προσδιορί-
ζουν τη μη συμμόρφωση, δημιουργούν Αναφορές Διορ-
θωτικής Ενέργειας για την πρόληψη επανάληψής της 
και παρακολουθούν συνεχώς το σύστημα.

Οι Διορθωτικές Ενέργειες, οι οποίες εξετάζουν τις 
αποκλίσεις, εξαλείφουν τις αιτίες που τα προκαλούν και 
καταγράφουν τις ενέργειες που γίνονται.

Η καταγραφή και η ανάλυση παραπόνων, που γίνο-
νται για τη διερεύνηση διορθωτικών ενεργειών, την 
πρόληψη επανάληψης και για τη λήψη άμεσων μέτρων 
για την ικανοποίηση των πελατών.

Μέτρηση και αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης 
των ασθενών.

Επιπροσθέτως, μέσω της Ανασκόπησης του συστήμα-
τος ποιότητας από τη Διοίκηση, η οποία παρακολουθεί 
συνεχώς το σύστημα, προκειμένου να εξαλείφει τα προ-
βλήματα ποιότητας, να προλαμβάνει την επανεμφάνισή 
τους και να επιζητεί συνεχή βελτίωση. 

Οφέλη από την εφαρμογή 
Η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας προσφέρει ση-
μαντικά πλεονεκτήματα, όπως η εσωτερική οργάνωση 
του οργανισμού, επιτυγχάνεται σταθερό επίπεδο υπηρε-
σιών λόγω τυποποίησης των διαδικασιών, επαύξηση της 
εμπιστοσύνης των ασθενών και των άλλων κοινωνικών 
εταίρων και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμι-
κού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα.

Στο πλαίσιο της διαρκούς βελτίωσης, ενισχύεται η 
ανάγκη συνεχούς προσαρμογής του οργανισμού σε δι-
εθνή πρότυπα και ετήσιες επιτηρήσεις από τον φορέα 
πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι την αναβαθμισμένη 
ποιότητα υπηρεσιών.

Εξοπλισμός

Υλικά

Διαδικασία

ΔιαχείρισηΠεριβάλλον

Απόκλιση

Κύρια αιτία

Δευτερεύουσα 
αιτία

τα νέα μας



Γ ια 10η συνεχή χρο-
νιά η RSM Ελλάδος 
βράβευσε σε μια ξε-

χωριστή εκδήλωση τους 
38 National Champions 
των European Business 
Awards 2016/2017 spon-
sored by RSM. Η εκδήλω-
ση βράβευσης πραγματο-
ποιήθηκε στην Οικία της 
Βρετανίδας Πρέσβειρας, 
Κυρίας Kate Smith την Πέ-
μπτη 19 Ιανουαρίου 2017. 

Η προσπάθεια για την 
ανάδειξη της Ελληνικής 
Επ ιχε ιρηματ ικότητας 
μέσω των European Busi-
ness Awards sponsored 
by RSM ξεκίνησε πριν 
από 10 χρόνια και πραγ-

ματοποιείται από την RSM 
Ελλάδος, η οποία είναι 
χορηγός και ενεργός υπο-
στηρικτής των βραβείων. 

Στόχος της RSM Ελλά-
δος είναι η ανάδειξη της 
Ελληνικής επιχειρημα-
τικότητας, στέλνοντας 
έτσι μαζί με τις Ελληνικές 
εταιρίες που κατάφεραν 
να διακριθούν, ένα πολύ 
δυνατό και θετικό μήνυμα 
στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Φέτος για πρώτη φορά, 
οι 38 Ελληνικές εταιρίες 
που κατάφεραν να ανα-
δειχτούν ως National 
Champions, θα εκπρο-
σωπήσουν τη χώρα μας 
και στις 10 κατηγορίες 

του διαγωνισμού, γεγο-
νός που αποδεικνύει πως 
η Ελληνική επιχειρημα-
τικότητα λειτουργεί με 
χαρακτηριστικά υψηλής 
επιχειρηματικής ποιότη-
τας σε όλους τους τομείς 
της αγοράς. 

Τα βραβεία επικεντρώ-
νονται σε εταιρίες που 
έχουν επιτύχει εξαιρετικά 
αποτελέσματα σε διάφο-
ρους κλάδους δραστηρι-
ότητας, από την περιβαλ-
λοντική ευαισθητοποίηση 
έως την εξυπηρέτηση του 
πελάτη, τα οποία και τις 
κατατάσσουν σε ηγετική 
θέση στην Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα των EBA 

επιτελεί τρεις στόχους 
για την ευρωπαϊκή επι-
χειρηματική κοινότητα:

  Προβάλλει τις καλές 
πρακτικές 
  Επιβραβεύει και ανα-
γνωρίζει τις επιχειρη-
ματικές επιτυχίες
  Παρέχει case studies και 
παραδείγματα προς μί-
μηση από τις επιχειρή-
σεις που ξεχωρίζουν.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ θα 
εκπροσωπήσει την χώρα 
μας στη πρώτη φάση 
του διαγωνισμού στην 
κατηγορία «Βραβείο για 
την Επικέντρωση στον 
Πελάτη».

Βραβείο  
του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
για την Επικέντρωση στον Πελάτη
EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2016/2017 SPONSORED BY RSM
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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16/2/2017 
έλαβε χώρα με επιτυχία 
στην αίθουσα παρουσιά-
σεων του Ομίλου ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ εκδήλωση με 
θέμα «Καρκίνος πνεύμο-
να: Καινοτομίες στη διά-
γνωση και θεραπεία». 

Εκλεκτός προσκεκλη-
μένος ομιλητής, ο κ. 
Ηλίας Αθανασιάδης, 
Ογκολόγος παθολόγος, 
όπου μαζί με τον Ομότι-
μο Καθηγητή Παθολογο-
ανατομίας  
κ. Κίττα Χρήστο ανέπτυ-
ξαν τις νέες τάσεις και 
ανάγκες που αναδύονται 
από τις τεχνολογικές και 
θεραπευτικές εξελίξεις 
στο δύσκολο πεδίο του 
καρκίνου του πνεύμονα 
και πόσο απαραίτητη 
είναι η ύπαρξη ενός 
ολοκληρωμένου και 
πολυ-τμηματικού εργα-
στηρίου ογκολογίας ως 
σημαντικό όπλο  
στη διάγνωση και αντι-
μετώπισή του. 

Συμπερασματικά, τονί-
στηκε ότι η αντιμετώπιση 
του καρκίνου του πνεύ-
μονα, αλλά και όλων των 
μορφών καρκίνου, είναι 

αποτέλεσμα πια συνδυα-
στικό, μεταξύ πολλών κλι-
νικών ιατρικών ειδικοτή-
των και εργαστηριακών 
ειδικοτήτων και όχι μόνο 

ενός θεράποντος ιατρού.
Ακολούθησε δεξίωση 
προς τιμή των προσκε-
κλημένων ομιλητών και 
ακροατών.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Καρκίνος πνεύμονα: Καινοτομίες  
στη διάγνωση και θεραπεία» 

τα νέα μας



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Καρκίνος πνεύμονα: Καινοτομίες  
στη διάγνωση και θεραπεία» 

Η ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ εκπροσω-
πήθηκε στο 30ό  Πανελλήνιο Συνέ-
δριο Χειρουργικής, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη 
χειρουργική ομάδα του κ. Στάμου. 

Ο χειρουργός Κωνσταντίνος Στά-
μου συμμετείχε ως προσκεκλημένος 
ομιλητής σε τρεις στρογγυλές τρά-
πεζες, ως ερευνητής με πέντε ελεύ-
θερες ανακοινώσεις και ως πρόε-
δρος σε μία επιστημονική συνεδρία. 

Η αρχική ομιλία είχε θέμα «Κυτ-
ταρομειωτική χειρουργική και 
HIPEC στο ψευδομύξωμα περιτο-
ναίου», σε στρογγυλή τράπεζα με 
θέμα τη χειρουργική ογκολογία. 
Αναπτύχθηκαν κυρίως αμφιλεγό-
μενα ζητήματα που αφορούν τον 
καρκίνο της σκωληκοειδούς από-
φυσης και το σύνδρομο ψευδο-
μυξώματος. Αναλύθηκε η νεότερη 
παθολογοανατομική ταξινόμηση, 
όπως προτείνεται κυρίως από τον 
Norman Carr, και ανακοινώθηκαν τα 
αποτελέσματα νεότερων μελετών. 
Στη στρογγυλή τράπεζα για τον 
καρκίνο ορθού, ο κ. Στάμου ανέ-
πτυξε το θέμα «Ολική εκτομή του 
μεσοορθού», βασιζόμενος και στην 
προσωπική του εμπειρία από την 
εκπαίδευση στο North Hampshire 
Hospital. Η επόμενη στρογγυλή 
τράπεζα είχε και το πιο ουσιαστι-
κό θέμα, από όλες. Με προεδρείο 
τον Χρ. Δερβένη και τον καθηγητή 
και εισερχόμενο πρόεδρο της Ελ-
ληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Ι. 
Μακρή, η εισήγηση είχε θέμα «Θα 
μπορούσε ένα κεντρικό σύστημα 
παρακολούθησης να βελτιώσει 
ουσιαστικά την ποιότητα και την 
ασφάλεια της χειρουργικής στη 
χώρα μας;». Το θέμα αυτό είναι 
βαθύτατα πολιτικό και δεν υπάρχει 

μονολεκτική απάντηση. Στη χώρα 
μας, ένα κεντρικό σύστημα ελέγ-
χου, όσο και εάν είναι απαραίτητο, 
μπορεί να είναι απογοητευτικό σε 
αποτελέσματα εάν προηγουμένως 
δεν αναμορφωθούν οι περιφερικές 
ελεγκτικές αρχές. 

Στη διάρκεια του συνεδρίου, και 
μετά τις εκλογές που πραγματο-
ποιήθηκαν, ο κ. Στάμου θα είναι 
για άλλη μία διετία μέλος του Εκ-
παιδευτικού Συμβουλίου της Ελ-
ληνικής Χειρουργικής Εταιρείας, 
συνεχίζοντας τον συντονισμό των 
μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων 
της εταιρείας, τη συμμετοχή στη 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων 
χειρουργών στη λαπαροσκοπική 
χειρουργική και την οργάνωση κλι-
νικών μελετών.

Η χειρουργική ομάδα της Βιοκλι-
νικής Αθηνών ετοιμάζεται ήδη για 
το 31ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συ-
νέδριο, που θα πραγματοποιηθεί σε 
δύο χρόνια. Οι στόχοι της χειρουρ-
γικής ομάδας για την επόμενη πε-
ρίοδο είναι συγκεκριμένοι και αφο-
ρούν την ανάπτυξη του Τμήματος 
Χειρουργικής Ογκολογίας στη Βι-
οκλινική Αθηνών, με κύριο άξονα 
την κυτταρομειωτική χειρουργική 
και την HIPEC.

Σημαντική συμμετοχή
30ο  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

τα νέα μας
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Συμμετοχή του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
στην εκδήλωση με θέμα «Love of Science 
- Science of Love»,  στο σχολείο Campion
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ της Green-
l ight  for  Gir ls  (g4g) 
«Love of Science - Sci-
ence of Love»,  πραγμα-
τοποιήθηκε με τεράστια 
επιτυχία  το Σάββατο, 11 
Φεβρουαρίου, στις εγκα-
ταστάσεις του Δημοτικού 
σχολείου Campion, στην 
Παιανία. 

Η Greenlight for Girls 
είναι μία διεθνής Μη 
Κερδοσκοπική Οργά-
νωση που εδρεύει στις 
Βρυξέλλες με  σκοπό 
να ενθαρρύνει και να 
εμπνεύσει κορίτσια, ηλι-
κίας 10-15 ετών, να αγα-
πήσουν τις θετικές επι-
στήμες STEM (Science, 
Technology, Engineering, 
Mathematics) εισάγο-
ντάς τα στον κόσμο 
αυτό, με έναν απολύτως 

συναρπαστικό και δια-
σκεδαστικό τρόπο. Μέχρι 
σήμερα, η G4g ανά τον 
κόσμο, έχει συνεργαστεί 
με 2.500 εθελοντές πραγ-
ματοποιώντας πάνω από 
90 εκδηλώσεις σε 5 ηπεί-
ρους, όπου έχουν συμμε-
τάσχει περισσότερες από 
13.000 μαθήτριες. 

Περισσότερα από 100 
κορίτσια και 25 εθελο-
ντές συμμετείχαν στην 

εκδήλωση, κάνοντάς την 
μία από τις πιο επιτυχη-
μένες εκδηλώσεις της 
g4g στην Ελλάδα, μέχρι 
σήμερα! 

Οι μαθήτριες είχαν 
την ευκαιρία να ανακα-
λύψουν τη μαγεία της 
επιστήμης και να παρα-
κολουθήσουν 4 εργαστή-
ρια, επιλέγοντας μέσα 
από μία σειρά 10 διαφο-
ρετικών εργαστηρίων. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
συμμετείχε ενεργά με 
τη διοργάνωση ενός 
εργαστηρίου, αλλά και 
ως χορηγός, προσφέρο-
ντας τις εργαστηριακές 
ρόμπες των κοριτσιών 
που συμμετείχαν και κα-
λύπτοντας το κόστος της 
εστίασης της εκδήλωσης.

Ευχαριστούμε το σχο-
λείο Campion, για την 
ευκαιρία που μας έδωσε, 
να βρεθούμε κοντά στα 
παιδιά και να συμβάλ-
λουμε με τον τρόπο μας 
στην εξοικείωσή τους με 
τις θετικές επιστήμες. 
Παρόμοιες πρωτότυπες 
πρωτοβουλίες σχολείων, 
προσδίδουν προστιθέμε-
νη αξία στην εκπαίδευση 
και διαμόρφωση του χα-
ρακτήρα των παιδιών.

τα νέα μας
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Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
συνεχίζει να στηρίζει 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

 ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 Φεβρου-
αρίου 2017, ο Διευθυντής 
Ανάπτυξης του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  Χ. Φοντριέ 
παρέδωσε μια επιταγή 
αξίας 1.436 ευρώ στον 
πρόεδρο του οργανισμού 
«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» Κώστα Γιαννόπουλο, 
ενισχύοντας το δύσκολο 
έργο και τις δράσεις για τα 
παιδιά. 

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, 
συνεχίζοντας τη στήριξή 
του προς τον οργανισμό 
«Το Χαμόγελο του Παι-
διού», υλοποίησε την ενέρ-
γεια Εβδομάδες Προληπτι-
κού Ελέγχου «Επιστροφή 
στα Θρανία», παρέχοντας 

τη δυνατότητα ενός ολο-
κληρωμένου πακέτου εξε-
τάσεων σε παιδιά και γο-
νείς. 

Από κάθε πακέτο εξετά-
σεων που πραγματοποιή-
θηκαν από τις 12/9/2016 
έως και τις 15/10/2016 σε 
όλες τις μονάδες Βιοιατρι-
κή και τις Βιοκλινικές του 
Ομίλου σε Αττική και Θεσ-
σαλονίκη, ο Όμιλος προ-
σέφερε 1 ευρώ στον ορ-
γανισμό «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού». 

«Το Χαμόγελο του Παι-
διού» ευχαριστεί θερμά 
τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ για 
τη συνεχή στήριξη και για 
τα Χαμόγελα που χάρισαν!

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού 
προγράμματος, που εκπονήθηκε και 
εκτελείται από τη Διεύθυνση της 
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας της Βιοκλινικής 
Αθηνών του Oμίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Α.Ε., πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 
Φεβρουαρίου στο νοσηλευτικό προσωπικό 
που απασχολείται σε επεμβατικές 
αίθουσες (χειρουργείο, αιμοδυναμικό 
εργαστήριο) της Βιοκλινικής Αθηνών 
εκπαίδευση, με θέμα «Ακτινοπροστασία 
στην επεμβατική αίθουσα».

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα 
στοχεύει να προσφέρει τις απαραίτητες 
πρακτικές γνώσεις για τη χρήση της 
ακτινοβολίας στα ορθοπαιδικά και 
ουρολογικά χειρουργεία.
Το θέμα αναπτύχτηκε από την 
Ακτινοφυσικό Γεωργία Παππά σε τρεις 
βασικούς άξονες:
1.  Βασικές γνώσεις διαχείρισης κλειστών 

και ανοικτών πηγών ακτινοβολίας.
2. Θέματα διαχείρισης και προστασίας των 

ασθενών. 
3. Εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων με 

ασφάλεια και σύμφωνα με τις ελληνικές 
και διεθνείς οδηγίες. 
Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί αρχές 

Απριλίου με δύο ακόμα μαθήματα για το 
νοσηλευτικό προσωπικό της Βιοκλινικής 
Αθηνών. 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 
Βιοκλινικής Αθηνών  
με θέμα «Ακτινοπροστασία 
στην επεμβατική αίθουσα»

τα νέα μας
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Εξετάσεις & ενημερωτική εκδήλωση  
για την οστεοπόρωση στις Σπέτσες
Ο Σύλλογος Σκελετικής 
Υγείας «Πεταλούδα»*, που 
είναι επίσημα αναγνωρι-
σμένος από το Διεθνές 
Ίδρυμα Οστεοπόρωσης 
(ΙΟF) και την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας (WHO) 
διοργανώνει με τον Σύλλο-
γο Γυναικών Σπετσών και 
συντονίστρια τη Λούση Σα-
κελλαροπούλου, εκδήλω-
ση προληπτικού ελέγχου 
και ενημέρωσης για την 
οστεοπόρωση, το διήμερο 
3 - 4 Μαρτίου 2017.   Κύρι-
ος   στόχος   της   εκδήλω-
σης  είναι η ευαισθητοποί-
ηση   και   ενημέρωση   του   
κόσμου   από εξειδικευμέ-
νους   επιστήμονες   σχετι-
κά   με   την  οστεοπόρωση,   
την   πρόληψη   και   την 
αντιμετώπιση της.  

 Η εκδήλωση περιλαμ-
βάνει δυο κύρια μέρη, 
δωρεάν μέτρηση οστικής 
πυκνότητας σε άνδρες και 
γυναίκες στο Πολυδύναμο 
Ιατρείο Σπετσών, κατό-
πιν ραντεβού στο 22980-
72472, αλλά και ενημερω-
τική εκδήλωση, ελεύθερη 
για όλους, με γενικό θέμα 
«Σύγχρονες αντιλήψεις 
για τη διάγνωση και την 
αντιμετώπιση της Οστεο-
πόρωσης» στην Κοργιαλέ-
νειο & Αναργύρειο Σχολή 
Σπετσών, στις 4 Μαρτίου 
και ώρα 17.30. 

Στους χορηγούς της 
επικείμενης εκδήλωσης 
συγκαταλέγονται: ο κο-
ρυφαίος φορέας παρο-
χής ιατρικών υπηρεσιών 
Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, η 

μεγαλύτερη Ελληνική 
ακτοπλοϊκή εταιρεία 
Hellenic Seaways, 
το φυσικό μεταλλι-
κό νερό «Ζαγόρι» με 
την αξεπέραστη ποι-
ότητα, το πρότυπο 
συνεδριακό κέντρο 
Κοργιαλένειος & 
Αναργύρειος Σχολή 
Σπετσών, το ιστο-
ρικό ξενοδοχείο 
Poseidonion Grand 
hotel, ορόσημο του νη-
σιού, ο Δήμος Σπετσών με 
τον πολυδιάστατο χαρα-
κτήρα του, το τουριστικό 
γραφείο Alasia travel με 
ολοκληρωμένες ταξιδιω-
τικές υπηρεσίες, το Super 
market Κρητικός με την 
εκτεταμένη ποικιλία προ-
ϊόντων, και τα εστιατόρια 
που διακρίνονται για τις 
γεύσεις τους Ακρογιαλιά, 
Μourayo, Νερό της Αγά-
πης και η ψαροταβέρνα 
Πάτραλης. 

Στους χορηγούς επι-
κοινωνίας εντάσσονται 
τα sites: zougla.gr με το 

έγκριτο πάντα υλικό, 
onmed.gr με τις αξιόπι-
στες ιατρικές πληροφορί-
ες & govastileto.gr με τις 
επίκαιρες ενημερώσεις,  

Η πολύτιμη αυτή προ-
σφορά όλων, προς την 
τοπική κοινωνία, είναι ιδι-
άζουσας σημασίας δεδο-
μένου οτι δίνεται η δυνα-
τότητα να εξεταστούν 220 
άτομα και έτσι να καταστεί 
η πρόληψη καθοριστική 
στον τομέα της υγείας των 
κατοίκων του νησιού!  

Η πρόληψη σώζει ζωές! 
Σας περιμένουμε!

Ο Σύλλογος 
Σκελετικής Υγείας, 
Πεταλούδα είναι ένα 
μη κερδοσκοπικό 
σωματείο και 
αποτελεί το μοναδικό 
αναγνωρισμένο 
σωματείο, το οποίο 
σαν κύριο στόχο έχει 
την ενημέρωση του 
κοινού γύρω από 
την οστεοπόρωση, 
τη διατροφή, την 
άσκηση, τη ψυχολογία, 
την πρόληψη και τη 
σκελετική υγεία και 
δραστηριοποιείται 
στην διοργάνωση 
ενημερωτικών 
ημερίδων, σεμιναρίων, 
συνεδρίων και στην 
έκδοση εντύπων. 
Αποτέλεσμα της 
πολύχρονης αυτής 
προσπάθειας ήταν ο 
Σύλλογος Σκελετικής 
Υγείας, Πεταλούδα 
να κατακτήσει δύο 
φορές την πρώτη 
θέση για την εξέχουσα 
πορεία του ανάμεσα 
σε Συλλόγους σε 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.osteocare.gr

τα νέα μας
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ του 
Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στηρίζει έμπρα-
κτα τους εργαζομένους σε δύσκολες στιγμές, καλύ-
πτοντας ανάγκες των ιδίων όσο και των οικογενειών 
τους για αίμα. Για την ενίσχυσή της, την Τρίτη 13 Δε-
κεμβρίου 2016, διοργανώθηκε με επιτυχία η 1η Εθε-
λοντική Αιμοδοσία Εργαζομένων στην Θεσσαλονίκη, 
σε συνεργασία με την κινητή μονάδα αιμοδοσίας Γ.Ν. 
Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, στην κεντρική Μονάδα 
Υγείας επί της Βασιλίσσης Όλγας.

1η Εθελοντική Αιμοδοσία  
εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη 

Tη Δευτέρα 20 Φεβρου-
αρίου παραχωρήθηκε το 
τμήμα του μαγνητικού το-
μογράφου στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
Ν. Σμύρνης (Λ. Ελ. Βενιζέ-
λου 231 & Ψαρών, Π. Φάλη-
ρο) και πραγματοποιήθηκε 
ένα ωριαίο γύρισμα, μια 
ταινία μικρού μήκους, με 
τον τίτλο SMS (SHARING 
MULTIPLE SCLEROSIS). 

Ένα ντοκιμαντέρ, μια 
ρεαλιστική και αισιόδοξη 
καταγραφή της καθημερι-
νής ζωής των ατόμων που 
πάσχουν από την ασθένεια 
και που πρόκειται να ταξι-
δέψει στα διαγωνιστικά 
τμήματα ελληνικών και ξέ-
νων φεστιβάλ. 

Το γύρισμα επιμελήθη-

κε ο Σύλλογος Ατόμων με 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. 
O Σύλλογος Ατόμων με 
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας 
(ΣΑμΣΚΠ) είναι ένας μη 
κυβερνητικός, μη κερδο-
σκοπικός οργανισμός, που 
λειτουργεί από το 2007 
και πλέον απαριθμεί 1.900 
μέλη. Ιδρύθηκε και διοι-
κείται αποκλειστικά από 
πάσχοντες με σκλήρυνση 
κατά πλάκας και έχει σκο-
πό την υποστήριξη και τη 
βοήθεια σε όλα τα επίπεδα 
προς τους πάσχοντες και 
τις οικογένειές τους. 

Σπουδαίοι καλλιτέχνες 
συμπράττουν ολόθερμα 
και αφιλοκερδώς για την 
επιτυχή πραγματοποίηση 

της ταινίας: Ο Σταμάτης 
Κραουνάκης, ο οποίος 
υπογράφει τη μουσική 
για την ταινία, ο Χρήστος 
Μουστάκας, το σενάριο 
και τη σκηνοθεσία, η εξαι-
ρετική ηθοποιός Γιούλικα 
Σκαφιδά, που πρωταγωνι-
στεί, αλλά και σημαντικοί 
φορείς του τόπου, η Βου-
λή των Ελλήνων, που πα-
ραχωρεί τον αύλειο χώρο 
της, και το Ίδρυμα Μιχάλης 
Κακογιάννης, το οποίο 
παραχωρεί όλους τους 
χώρους του για τα γυρί-
σματα. Σημαντική πληρο-
φορία, η συμμετοχή ατό-
μων με σκλήρυνση κατά 
πλάκας, οι οποίοι είναι οι 
ηθοποιοί της ταινίας. 

BIOIATΡΙΚΗ Ν. Σμύρνης: Παραχώρηση τμήματος μαγνητικού 
τομογράφου για γύρισμα ταινίας μικρού μήκους

τα νέα μας
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ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Ιανουαρίου 2017 πραγματοποιή-
θηκαν στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου, παρουσία της 
Διοίκησης, η κοπή της πίτας και η κλήρωση των δώρων 
«για το καλό του έτους». Ακολούθησε η κοπή της πίτας 
και η αντίστοιχη κλήρωση των δώρων στη Θεσσαλονίκη 
(1/2/2017), στη Βιοκλινική Πειραιά (3/2/2017) και στη 
Βιοκλινική Αθήνας (10 /2/2017).

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω εκδηλώσεων, τιμήθη-

καν με αναμνηστικό δώρο και ευχαριστήρια επιστολή 166 
εργαζόμενοι, οι οποίοι συμπλήρωσαν εντός του 2016 10 
χρόνια εργασίας στον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Συνολικά, στον 
όμιλό μας μέχρι σήμερα έχουν συμπληρώσει 10ετία 486 
εργαζόμενοι. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την 
προσφορά και την αφοσίωσή τους όλα αυτά τα χρόνια 
και ευχόμαστε ότι θα συνεχίσουν να έχουν μαζί μας μια 
μακροχρόνια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας - 
Βράβευση 10ετίας

   ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

τα νέα μας



15Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017   

   ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

τα νέα μας

   ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ημερίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας Μαστολογίας, που έγινε στις 11/2/2017 
στο πλαίσιο του Duo Forum 2017 στο Ζάππειον 
Μέγαρο, πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα, 
με θέμα «Τι πρέπει να γνωρίζει το κοινό για τις 
απεικονιστικές εξετάσεις του μαστού».

Η Δέσποινα Σαββίδου, Διευθύντρια Τμήματος 
Αξονικού και Μαγνητικού Τομογράφου, συμμετεί-
χε στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα τη Μαγνητική 
Μαστογραφία.

Συμμετοχή του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην 
Επιστημονική Ημερίδα 
της Ελληνικής Εταιρείας 
Μαστολογίας, στο πλαίσιο  
του Duo Forum 2017 
στο Ζάππειον Μέγαρο

Προς κ. Ε. Σπανό 

Εν όψει της καθιερωμένης ετήσιας κοπής της 
βασιλόπιτας του συλλόγου μας έγινε αναφορά στο 
πρόσωπό σας για τη γενναιοδωρία και την υποστήριξή 
σας στον σύλλογό μας. Όλη η ποδοσφαιρική ομάδα της 
ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΙΝΔΟΥ (200 αθλητές / 6 προπονητές / 12 
μέλη διοίκησης και ιδιαίτερα ο πρόεδρος ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑ-
ΓΙΑΣ) θέλει ακόμη μία φορά να σας εκφράσει τον σεβασμό 
και την αγάπη της για όσα προσφέρετε στο ποδόσφαιρο 
της ΣΙΝΔΟΥ και όχι μόνον. Χωρίς τη βοήθειά σας ίσως να 
υπολειτουργούσαμε σε κάποια θέματα, όμως εσείς μας 
δίνεται το έναυσμα να γινόμαστε πιο δυνατοί ώστε έξω 
από το αγωνιστικό κομμάτι να μπορούμε να προσφέρουμε 
και κοινωνικό έργο και πολιτισμό στη ΣΙΝΔΟ ΜΑΣ. Να είστε 
πάντα καλά εσείς και η οικογένειά σας. 

Με πολύ σεβασμό 
Δ/Σ Ο πρόεδρος Γ.  ΚΕΧΑΓΙΑΣ

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από την ποδοσφαιρική  
ομάδα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΣΙΝΔΟΥ

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Από τον 
Αθλητικό 
Όμιλο  
Φιλοθέης

τα νέα μας
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www.crossbordermedcare.com

τα νέα μας

ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
- FOLLOW UP

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ιατρικός 
Τουρισμός
Ο ιατρικός τουρισμός είναι μία νέα συνεχώς αναπτυσσόμενη 
οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως. Αναφέρεται στην εκτός 
συνόρων μετάβαση ανθρώπων με προβλήματα υγείας, προκει-
μένου να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα που στοχεύει στη 
πρόληψη, στη διάγνωση και στη διατήρηση της υγείας τους.

 Απαιτεί την πολυεπίπεδη συνεργασία μεταξύ των ιατρικών 
και τουριστικών παρόχων για την δημιουργία στοχευμένων 
πακέτων υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες του εκάστοτε 
ιατρικού ταξιδιώτη.

Μέσα σε αυτό το πολυσύνθετο και διαδραστικό περιβάλλον 
η CrossBorderMedCare, ως Κέντρο των Διεθνών Ασθενών του 
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, δραστηριοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισμού καθώς η Ελλάδα αποτελεί έναν δημοφι-
λή και ασφαλή τουριστικό προορισμό, διαθέτοντας συγχρόνως 
το καλύτερο βιοκλίμα, στοιχείο απαραίτητο για την αποθεραπεία 
των ασθενών.

 Η συνέπεια και ο επαγγελματισμός που διέπουν τον τρόπο 
λειτουργία μας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ταχύτα-
τη ανάλυση των ιατρικών αναγκών κάθε ενδιαφερομένου, από 
ένα άρτια εκπαιδευμένο πολύγλωσσο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό και εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών. Ο ενδιαφερό-
μενος αισθάνεται εμπιστοσύνη και ασφάλεια στον προγραμμα-
τισμό του ιατρικού ταξιδιού.

 Είμαστε σε θέση να κανονίσουμε όλη τη διαδικαστική πλευρά 
του ταξιδιού, καλύπτοντας κάθε είδους ανάγκη που σχετίζεται 
με τη τουριστική βιομηχανία (κράτηση αεροπορικών θέσεων, έκ-
δοση εισιτηρίων, υπηρεσίες υποδοχής και μεταφοράς από και 
προς το αεροδρόμιο, κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο, κ.λ.π).

 Η αρτιότητα της οργανωμένης αυτής υπηρεσίας επεκτείνεται 
και καλύπτει κάθε είδους ανάγκη που σχετίζεται με την παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών τόσο από διοικητικής απόψεως (γραφει-
οκρατική διαδικασία για την εισαγωγή, επικοινωνία με ασφα-
λιστικούς φορείς) όσο και με αυτή καθαυτή την προσφορά της 
σωστής ιατρικής υπηρεσίας σε όλα τα στάδια της: θεραπεία, 
αποθεραπεία και επανένταξη. Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται 
στα σύγχρονα εξειδικευμένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.

Βασιζόμενοι στην ιδέα ότι ο ιατρικός τουρισμός αφορά τη σω-
ματική, πνευματική, ψυχική και συναισθηματική αναζωογόνηση 
του ατόμου φροντίζουμε ώστε στο πακέτο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, να υπάρχουν συγκεκριμένες στιγμές ψυχαγωγίας.

Ο ρόλος μας σταματά μετά την ασφαλή άφιξη του ασθενούς 
στον προορισμό του και αφού έχουμε ενημερωθεί είτε από τον 
ασφαλιστικό του φορέα είτε από τον ιατρό του για την συνέχι-
ση της αποθεραπείας του. 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
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Σ ήμερα, με τις ραγδαίες εξελί-
ξεις στους τομείς της Μορια-
κής Γενετικής και της Ιατρικής 

του Εμβρύου είναι δυνατό κατά τη 
διάρκεια της κύησης να διαγνωσθεί 
ένας σημαντικός αριθμός γενετι-
κών και ανατομικών ανωμαλιών 
του εμβρύου. Με τη βοήθεια νέων 
εξετάσεων, όπως είναι ο μοριακός 
καρυότυπος και η αλληλούχιση του 
εμβρυϊκού DNA, είναι δυνατό να 
διαγνωσθεί ένας μεγάλος αριθμός 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών και 
γονιδιακών βλαβών που έχουν ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση σοβα-
ρών γενετικών νόσων, με ή χωρίς 
νοητική υστέρηση. Επίσης, η υπερη-
χογραφία είναι δυνατό να εντοπίσει 

βλάβες στον εγκέφαλο, στην καρ-
διά, στα άκρα και σε πολλά άλλα συ-
στήματα του εμβρύου. Με τη στενή 
συνεργασία των εργαστηριακών 
και των κλινικών γενετιστών, καθώς 
και του ιατρού εξειδικευμένου στην 
Ιατρική Εμβρύου, δίνεται η δυνατό-
τητα στους γονείς, κατόπιν των κα-
τάλληλων για την κάθε περίπτωση 
εξετάσεων, να αποφασίσουν για τη 
συνέχιση ή όχι της κύησης, σε περί-
πτωση προβλήματος. 

Ένα συχνό ερώτημα από τους μελ-
λοντικούς γονείς είναι αν είναι δυ-
νατό να προβλέψουμε τον αυτισμό 
προγεννητικά. Επειδή δεν είμαστε 
σε θέση να απαντήσουμε με ένα 
«ναι» ή με ένα «όχι», παρακάτω θα 

αναπτυχθούν όσα γνωρίζουμε σήμε-
ρα σχετικά με το θέμα.

Τι είναι αυτισμός;
Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται 
ετυμολογικά από την ελληνική λέξη 
«εαυτός» και υποδηλώνει την απο-
μόνωση ενός ατόμου στον εαυτό 
του. Πρόκειται για μια σοβαρή ανα-
πτυξιακή διαταραχή, η οποία χαρα-
κτηρίζεται από μειωμένη κοινωνική 
αλληλεπίδραση και επικοινωνία, 
καθώς και από περιορισμένη, επα-
ναλαμβανόμενη και στερεότυπη συ-
μπεριφορά. Όλες αυτές οι ενδείξεις 
αρχίζουν πριν το παιδί γίνει τριών 
ετών. Τόσο ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας, όσο και η Αμερικανική 

Είναι δυνατό 
να διαγνωσθεί 
προγεννητικά;

πρόληψη

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

Γράφει η:

Αυτισμός
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Ψυχολογική Εταιρεία κατατάσσουν 
τον αυτισμό ως μία «διαταραχή 
του κεντρικού νευρικού συστήμα-
τος». Πρωτεργάτες ερευνητές του 
αυτισμού υπήρξαν οι Χανς Άσπερ-
γκερ και Λέο Κάνερ. Ο αυτισμός 
δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά 
εντάσσεται στην κατηγορία των 
Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταρα-
χών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτη-
ρίζονται από σοβαρά ελλείμματα 
σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, 
γι’ αυτό τον λόγο ονομάζονται «δι-
άχυτες». Οι δύο άλλες διαταραχές 
του φάσματος του αυτισμού (ASD, 
Autism Spectrum Disorders) είναι 
το σύνδρομο Άσπεργκερ, στο οποίο 
δεν παρατηρείται καθυστέρηση στη 

γνωστική ανάπτυξη και τη γλώσσα, 
και η Εκτεταμένη διαταραχή της 
ανάπτυξης - Μη προσδιοριζόμενη 
(PDD-NOS), όπου δεν πληρούνται 
επαρκώς τα κριτήρια για τις άλλες 
δύο διαταραχές.

Ποια είναι τα αίτια;
Oι διαταραχές του φάσματος του 
αυτισμού ASD αποτελούν πολυ-
παραγοντικά νοσήματα και είναι 
αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών 
γενετικών και μη παραγόντων, οι 
οποίοι επηρεάζουν τους παθοφυσι-
ολογικούς και νευροψυχολογικούς 
μηχανισμούς. Στις διαταραχές του 
φάσματος του αυτισμού ASD εμπλέ-
κονται διάφορες εγκεφαλικές δομές 

με τρόπο ο οποίος δεν έχει διασαφη-
νιστεί επαρκώς. Τα αγόρια τα οποία 
πάσχουν από ASD έχουν λιγότερους 
νευρώνες στις περιοχές του εγκε-
φάλου, που έχουν σημαντικό ρόλο 
στα συναισθήματα και στη μνήμη. 
Οι νευρώνες είναι τα εγκεφαλικά 
κύτταρα τα οποία ευθύνονται για 
τη δημιουργία και τη μεταφορά των 
ηλεκτρικών σημάτων στα οποία βα-
σίζεται η λειτουργία του εγκεφάλου. 
Η συγκεκριμένη περιοχή του εγκε-
φάλου η οποία έχει καθοριστικό 
ρόλο στη συναισθηματική ζωή, στη 
μνήμη και στην κοινωνικότητα και η 
οποία περιέχει τις εν λόγω λειτουρ-
γικές δομές των νευρώνων είναι η 
αμυγδαλή. 

23
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Γενετικοί παράγοντες
Υπάρχει ισχυρή γενετική βάση, αν 
και η γενετική είναι πολύπλοκη και 
είναι ασαφές κατά πόσον οι διατα-
ραχές ASD εξηγούνται περισσότερο 
από σπάνιες γενετικές βλάβες ή από 
σπάνιους συνδυασμούς των κοινών 
γενετικών παραλλαγών (Σχήμα 1).

Τα γονίδια τα οποία ευθύνονται 
για την εύρυθμη λειτουργία του 
εγκεφάλου είναι εκατοντάδες και δι-
ασκορπισμένα σε όλο το γονιδίωμα. 
Διαταραχή στη δομή ή στη λειτουρ-
γία τους έχει ως αποτέλεσμα σο-
βαρές νευροαναπτυξιακές βλάβες, 
όπως νοητική υστέρηση ή διατα-
ραχές του φάσματος του αυτισμού 
ASD. Στη μεγαλύτερη μελέτη η οποία 
έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
Αμερικάνοι επιστήμονες ταυτοποί-
ησαν 65 γονίδια, μεταλλάξεις των 

οποίων σχετίζονται με την εμφάνι-
ση διαταραχών του φάσματος του 
αυτισμού ASD. Κάποια από αυτά 
τα γονίδια σχετίζονται με την ορθή 
δομή και τη λειτουργία των συνάψε-
ων των νευρώνων στον εγκέφαλο, 
ενώ άλλα με τη χρωματίνη του DNA 
πρωτεϊνικού συμπλέγματος των 
χρωμοσωμάτων το οποίο καθορίζει 
πώς και πότε εκφράζονται τα γονί-
δια. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι η 
απώλεια ή η περίσσεια έξι «υψηλού 
κινδύνου» χρωμοσωματικών περιο-
χών (1q21.1, 3q29, 7q11.23, 16p11.2, 
15q11.2-13 και 22q11.2), η καθεμία 
από τις οποίες περιλαμβάνει πολλά 
γονίδια, είναι δυνατό να οδηγήσει 
σε κάποια διαταραχή αυτισμού ASD. 
Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι αυ-
τές οι μεταλλάξεις και αλλαγές στο 
γενετικό υλικό συντελούνται κυρίως 

κατά τη γαμετογένεση, δηλαδή κατά 
τη δημιουργία ωαρίων και σπερμα-
τοζωαρίων, και φυσικά κληρονο-
μούνται στο έμβρυο. Δηλαδή, δεν 
υπάρχουν στο γενετικό υλικό των 
σωματικών κυττάρων των γονέων, 
αλλά συμβαίνουν στους γαμέτες 
και είναι γνωστές ως μεταλλάξεις 
de novo (νέες).

Με την εξέταση του μοριακού κα-
ρυότυπου (χρωμοσωματική ανά-
λυση με μικροσυστοιχίες), η οποία 
εφαρμόζεται σήμερα στα εργαστή-
ριά μας για τη διάγνωση χρωμο-
σωματικών ανισοζυγιών, κατόπιν 
λήψης χοριακών λαχνών ή αμνια-
κού υγρού, ανιχνεύονται απώλειες ή 
περίσσεια χρωμοσωματικού υλικού. 
Συνεπώς, οι παραπάνω «υψηλού 
κινδύνου» για διαταραχές ASD χρω-
μοσωματικές περιοχές είναι δυνα-

Σχήμα 1. Η συμβολή γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον αυτισμό

25%
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τό να διαγνωσθούν προγεννητικά. 
Όσον αφορά στις μεταλλάξεις των 
γονιδίων τα οποία αναφέρονται 
παραπάνω, είναι πιθανό στο άμεσο 
μέλλον να καθιερωθεί ο έλεγχός 
τους προγεννητικά με τη βοήθεια 
των νέων μεθοδολογιών αλληλού-
χισης του DNA του εμβρύου.

Επιγενετικοί παράγοντες
Επιγενετικές είναι οι κληρονομή-
σιμες αλλαγές στην έκφραση των 
γονιδίων χωρίς αλλαγές στην αλ-
ληλουχία του DNA. Οι επιγενετικοί 
μηχανισμοί έχουν συσχετιστεί με 
έκθεση σε περιβαλλοντικούς ρύ-
πους. Η έκθεση σε τοξικά μέταλλα, 
συμπεριλαμβανομένων του αρσε-
νικού, του καδμίου, του μολύβδου, 
του νικελίου, του χρωμίου και του 
μεθυλο-υδραργύρου, έχει συνδε-
θεί με παρεκκλίνουσες αλλαγές στη 
μεθυλίωση του DNA και τροποποι-
ήσεις της ιστόνης. Χημικά τα οποία 
προκαλούν ενδοκρινικές διαταρα-
χές και τοξικές για το αναπαραγω-
γικό σύστημα ουσίες (δισφαινόλη 

Α, διοξίνη, διαιθυλοστιλβεστρόλη, 
επίμονοι οργανικοί ρύποι, παρα-
σιτοκτόνα) και χημικά στο πόσιμο 
νερό είναι, επίσης, μερικές άλλες 
χημικές ουσίες των οποίων η σχέση 
τους με επιγενετικές αλλαγές έχει 
διερευνηθεί σε πειραματικές και 
εργαστηριακές μελέτες, αλλά και 
σε μελέτες σε ανθρώπους. Ωστό-
σο, δεν είναι ακόμη γνωστό αν οι 
επιγενετικές αλλαγές οι οποίες πα-
ρατηρούνται έπειτα από έκθεση 
σε τοξικές ουσίες βρίσκονται στην 
αιτιολογική αλυσίδα μεταξύ έκθε-
σης και νοσήματος. Είναι πιθανόν 
οι αλλαγές στο επιγονιδίωμα να 
θέτουν τα εκτεθειμένα άτομα επιρ-
ρεπή στην ανάπτυξη του νοσήμα-
τος. Υπάρχουν αναφορές χημικών 
ουσιών οι οποίες έχουν προκαλέσει 
δυσμενείς συνέπειες, οι οποίες με-
ταδίδονται από γενεά σε γενεά και 
η μετάδοση επιγενετικών αλλαγών 
έχει προταθεί ως δυνητικά ενδιάμε-
σο στάδιο. Η έκθεση σε περιβαλλο-
ντικούς χημικούς παράγοντες κατά 
την προγεννητική και πρώιμη παι-

δική ηλικία σε κρίσιμα στάδια της 
ανάπτυξης έχει βρεθεί ότι προκα-
λεί επιγενετικές αλλαγές, οι οποίες, 
στη συνέχεια, ενδεχομένως να προ-
καλούν δυσμενείς επιδράσεις στην 
υγεία στην ενήλικη ζωή. Επειδή 
διαταραχές ASD παρουσιάζονται 
σε άτομα τα οποία πάσχουν από 
γνωστά γενετικά σύνδρομα, όπως 
το Rett και το εύθραυστο Χ, όπου 
είναι διαπιστωμένες οι επιγενετι-
κές μεταβολές, συμπεραίνεται ότι 
επιγενετικοί παράγοντες παίζουν 
σημαντικό ρόλο σε ένα ποσοστό 
πασχόντων από ASD.

Γιατί οι διαταραχές ASD είναι 
συχνότερες στα αγόρια;
Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι οι δια-
ταραχές ΑSD είναι τέσσερις φορές 
συχνότερες στα αγόρια από ό,τι 
στα κορίτσια. Οι λόγοι παραμένουν 
άγνωστοι, αλλά υπό διερεύνηση εί-
ναι παράγοντες όπως η τεστοστερό-
νη και τα οιστρογόνα και οι πιθανές 
επιδράσεις τους κατά την ανάπτυξη 
του εγκεφάλου.

Επιδημιολογικά στοιχεία των τελευταίων ετών 
δείχνουν ότι η συχνότητα των ατόμων με διαταραχές 

του φάσματος του αυτισμού ASD είναι περίπου  
1 στα 100 στον γενικό πληθυσμό, ενώ  

η αναλογία ανδρών - γυναικών  
είναι 4 προς 1
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Οφείλονται σε κληρονομούμε-
νους παράγοντες οι διαταρα-
χές ASD;
Έχει υπολογισθεί ότι σε περίπου 
60% των ατόμων με ASD οι γενετι-
κοί παράγοντες είναι κληρονομού-
μενοι, ενώ σε περίπου 15%-25% 
πρόκειται για νέες μεταλλάξεις 
γονιδίων ή χρωμοσωματικών αλ-
λοιώσεων. όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω (Σχήμα 1). Στην πρώτη 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι γο-
νείς του πάσχοντος πάσχουν και 
αυτοί. Ο κάθε γονιός κληρονομεί 
όμως στα παιδιά του μεταλλάξεις 
και γενετικούς προδιαθεσικούς πα-
ράγοντες, τα οποία σε συνδυασμό 
με αυτά του άλλου γονέα έχουν ως 
αποτέλεσμα την εκδήλωση της δι-
αταραχής. Από μελέτες διδύμων 
έχει προκύψει ότι υπάρχει ισχυρό 
κληρονομικό στοιχείο όσον αφορά 
στις διαταραχές ASD. Στα μονο-
ζυγωτικά δίδυμα, τα οποία έχουν 
πανομοιότυπο γενετικό υλικό, όταν 
ένα από τα δίδυμα έχει ASD, υπάρ-
χει 45% πιθανότητα να έχει και το 
άλλο, ενώ για τα διζυγωτικά δίδυμα 
η πιθανότητα είναι 16%. Μελέτες σε 
οικογένειες με παιδιά με ASD έχουν 
δείξει ότι η πιθανότητα απόκτησης 
και άλλου παιδιού είναι αυξημένη 
σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. 

Οι μελέτες αυτές δεν δί-
νουν όμως στοιχεία για τα 
εμπλεκόμενα γονίδια ή για 
τον αριθμό ή τη συχνότη-
τα των παραλλαγών τους. 
Έχει υπολογισθεί ότι σε 3% 
των πασχόντων από ASD οι 
μεταλλάξεις έχουν κληρονο-
μηθεί από τους υγιείς γονείς, 
οι οποίοι είναι και οι δύο φορείς 
της ίδιας μετάλλαξης σε κάποιο 
γονίδιο υπεύθυνο για την εμφάνι-
ση ASD. Συνεπώς, στο μέλλον με 
τις νέες μεθόδους σάρωσης του 
γονιδιώματος του ατόμου θα είναι 
δυνατό να γνωρίζουν οι γονείς ότι 
φέρουν τέτοιες «παθογόνες» με-
ταλλάξεις.

Προγεννητική διάγνωση  
των διαταραχών ASD 
Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε 
να καταλήξουμε ότι σήμερα είναι 
δυνατό να διαγνώσουμε μόνο ένα 
πολύ μικρό αριθμό εμβρύων τα 
οποία είναι πιθανό να αναπτύξουν 
διαταραχές ASD. Aφορά κυρίως τις 
περιπτώσεις όπου υπάρχει χρω-
μοσωματική ανωμαλία, η οποία 
διαγιγνώσκεται με το μοριακό κα-
ρυότυπο, και περιλαμβάνει στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις και άλλες 
σοβαρές ανατομικές ανωμαλίες και 

νοητική υστέρηση. Επίσης, σε περί-
πτωση οικογενειακού ιστορικού με 
τα σύνδρομα Rett και ευθραύστου 
Χ, στα οποία συνυπάρχει ASD, είναι 
δυνατή η μοριακή προγεννητική δι-
άγνωση. Συνιστάται οι οικογένειες 
με πάσχον ASD άτομο να συμβου-
λεύονται τους γενετιστές, προκει-
μένου να ενημερωθούν για τον κίν-
δυνο απόκτησης και άλλου παιδιού 
με τη διαταραχή. Είναι σημαντικό 
να κατανοήσουμε ότι οι διαταρα-
χές ASD αποτελούν μία εξαιρετικά 
ετερογενή ομάδα καταστάσεων, 
όπου σημαντικό ρόλο διαδραματί-
ζουν γενετικοί και περιβαλλοντικοί 
παράγοντες. Δεν υπάρχει σήμερα 
καμία εργαστηριακή ή υπερηχογρα-
φική απεικονιστική εξέταση η οποία 
είναι δυνατό να προβλέψει τις δια-
ταραχές ASD στο έμβρυο. B

Η επίδραση του περιβάλλοντος στις διαταραχές ASD

Είναι κοινή αποδοχή ότι οι διαταραχές ASD είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των γονιδίων και του 
περιβάλλοντος. Έχουν ενοχοποιηθεί πολλοί μη γενετικοί παράγοντες οι οποίοι είναι δυνατό να επηρεά-
σουν την ανάπτυξη διαταραχών ASD σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Περιλαμβάνουν διάφορες τρο-
φές, το μητρικό διαβήτη και το στρες κατά την εγκυμοσύνη, την ηλικία των γονέων, φάρμακα, έλλειψη 
σε ψευδάργυρο, εντομοκτόνα και λοιμώξεις. Θεωρείται ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κινδύνου 
διαταράσσουν τη λειτουργία και έκφραση των γονιδίων των αναπτυσσομένων νευρώνων. Τελευταίες 
μελέτες έχουν δείξει ότι σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση διαταραχών ASD έχουν  παράγοντες όπως 
φάρμακα, εντομοκτόνα, και άλλες ουσίες οι οποίες μπλοκάρουν ή μιμούνται ορμόνες. Επίσης, έχουν 
ενοχοποιηθεί λοιμώξεις κατά τη διάρκεια της κύησης καθώς και το οξειδωτικό στρες. Για τα εμβόλια 
δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, παρόλο που γίνονται υποθέσεις.

Σε περίπου 60%  
των ατόμων με ASD  

οι γενετικοί παράγοντες 
είναι κληρονομούμενοι, 

ενώ σε περίπου 15%-
25% πρόκειται για νέες 
μεταλλάξεις γονιδίων 
ή χρωμοσωματικών 

αλλοιώσεων

ÊáëÝóôå ôþñá: 210 6966100 (Αττική)
2310 459660 (Θεσσαλονίκη)

i Μάθετε περισσότερα για την παγκόσµια ηµέρα της γυναίκας: www.bioiatriki.gr/woman

O Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ

Παγκόσµια
Ηµέρα της
Γυναίκας

08 έως 31 Μαρτίου

Έλεγχος Α

Έλεγχος Β

Nέος Πολυγονιδιακός Έλεγχος
(Color Test ) για κληρονοµικό καρκίνο

Μοριακή Ανίχνευση &
Τυποποίηση ιού HPV

Έλεγχος Γ

*Ογκολογικός ΈλεγχοςTest PAP, Ενδοκολπικός Υπέρηχος 
Μήτρας - Ωοθηκών,

Δείκτης Ca-125

Test PAP Υγρής κυτταρολογίας
Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών

CEA, a-FP, Ca 15-3, Ca 19-9,
Ca-125

* και Mεµονωµένες εξετάσεις
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O Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ

Παγκόσµια
Ηµέρα της
Γυναίκας

08 έως 31 Μαρτίου

Test PAP, Ενδοκολπικός Υπέρηχος 
Μήτρας - Ωοθηκών,
Δείκτης Ca-125 Δωρεάν 30€

Έλεγχος Α

Test PAP Υγρής κυτταρολογίας
Υπέρηχος Μήτρας-Ωοθηκών

Έλεγχος Β

40€

Nέος Πολυγονιδιακός Έλεγχος
(Color Test ) για κληρονοµικό καρκίνο

€350

Μοριακή Ανίχνευση &
Τυποποίηση ιού HPV €

Έλεγχος Γ

35
*Ογκολογικός Έλεγχος

CEA, a-FP, Ca 15-3, Ca 19-9,
Ca-125 Δωρεάν

*Mεµονωµένες εξετάσεις €5

20€
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Πρόκειται για μία εξέταση με υψηλή ευαισθησία 
και ειδικότητα στη διάγνωση του καρκίνου του 
μαστού. Διενεργείται σε Μαγνητικούς Τομογρά-

φους 1,5 Tesla και 3 Tesla που διαθέτουν ειδικά πη-
νία και ειδικό software. H εξέταση διαρκεί περίπου 
20 λεπτά, γίνεται σε πρηνή θέση και περιλαμβάνει 
δυναμικές λήψεις μετά την ενδοφλέβια χορήγηση 
παραμαγνητικής ουσίας. Η ασθενής δεν εκτίθεται σε 
ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται κυρίως συμπληρω-
ματικά για την περαιτέρω διερεύνηση ευρημάτων 
στην ψηφιακή μαστογραφία και το υπερηχογράφη-
μα μαστών, σε γυναίκες υψηλού ρίσκου, καθώς και 
προεγχειρητικά κατά την αρχική σταδιοποίηση επι-
βεβαιωμένου καρκίνου του μαστού.

Χρησιμοποιείται η μαγνητική μαστογραφία  
στον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού;
Η εξέταση εκλογής για τον προληπτικό έλεγχο 
(screening) του καρκίνου του μαστού στον γενικό πλη-
θυσμό είναι η ψηφιακή μαστογραφία.

Σε γυναίκες όμως υψηλού ρίσκου, σε διάφορες επι-
δημιολογικές μελέτες, έχουν καταγραφεί σημαντικά 
υψηλότερες ευαισθησίες στον προληπτικό έλεγχο 
όταν χρησιμοποιείται η ψηφιακή μαστογραφία σε 
συνδυασμό με τη μαγνητική μαστογραφία, σε σχέση 
με την ψηφιακή μαστογραφία μόνη της.

Έτσι, προτείνεται ο προληπτικός ετήσιος έλεγχος 
στις γυναίκες υψηλού ρίσκου να γίνεται με ψηφιακή 
μαστογραφία σε συνδυασμό με μαγνητική μαστογρα-
φία. Η μαγνητική μαστογραφία δεν μπορεί να αντι-
καταστήσει την ψηφιακή μαστογραφία σαν εξέταση 
προληπτικού ελέγχου στον γενικό πληθυσμό, λόγω:

  Της μεγαλύτερης αναλογίας ψευδώς θετικών ευ-
ρημάτων της μαγνητικής μαστογραφίας σε σχέση 
με την ψηφιακή μαστογραφία (γεγονός που έχει ως 
αποτέλεσμα τον μεγαλύτερο αριθμό αρνητικών βι-
οψιών).
  Της αδυναμίας της μεθόδου να αναδείξει μικρο-
αποτιτανώσεις (εύρημα ενδεικτικό καρκίνου του 
μαστού).

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

Γράφει η:

Πότε  γιατί;&
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ 
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

πρόληψη
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  Του υψηλού της κόστους. 
  Της περιορισμένης διαθεσιμότητάς της.

Ποιες γυναίκες θεωρούνται υψηλού ρίσκου  
για την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού;
Οι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα για μια 
γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού περιλαμ-
βάνουν:

  Ατομικό ιστορικό καρκίνου του μαστού ή ωοθηκών.
  Φορείς των BRCA1 ή BRCA2 γονιδιακών μεταλλά-
ξεων.
  Μητέρα, αδερφή ή κόρη με καρκίνο του μαστού.
  Άτυπη υπερπλασία των πόρων ή λοβιακό νεόπλασμα 
που διαγνώστηκαν σε προηγούμενη βιοψία μαστού.
   Ιστορικό ακτινοβόλησης στον θώρακα που έγινε σε 
ηλικία μεταξύ 10 και 30 ετών.

Σε ποιες άλλες περιπτώσεις προτείνεται  
η μαγνητική μαστογραφία;

  Στην προεγχειρητική σταδιοποίηση για την αξιολόγη-

ση της έκτασης της νόσου σε γυναίκες με διηθητικό 
καρκίνο και πορογενή καρκίνο in situ (DCIS).
  Για την εκτίμηση υπολειπόμενης νόσου σε γυναίκες 
έπειτα από ογκεκτομή με διηθημένα χειρουργικά 
όρια αλλά και για την ανάδειξη υποτροπής.
  Για την εκτίμηση της τοπικής ανταπόκρισης του όγκου 
στη χημειοθεραπεία.
  Στην αναζήτηση πρωτοπαθούς εστίας καρκίνου σε 
γυναίκες με μεταστατική μασχαλιαία λεμφαδενοπά-
θεια, όταν ο κλασικός απεικονιστικός έλεγχος (συ-
μπεριλαμβανομένης και της μαστογραφίας) είναι 
αρνητικός.
  Για τη διερεύνηση αμφίβολων ευρημάτων στη μα-
στογραφία, στο υπερηχογράφημα ή και στην κλινική 
εξέταση.

Μπορεί η μαγνητική μαστογραφία να γίνεται  
σε οποιαδήποτε ημέρα του εμμηνορρυσιακού 
κύκλου της γυναίκας;
Η μαγνητική μαστογραφία σε γυναίκες αναπαραγω-
γικής ηλικίας θα πρέπει να προγραμματίζεται μεταξύ 
7ης και 14ης ημέρας του εμμηνορρυσιακού κύκλου, 
έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο βαθμός ενίσχυσης 
του φυσιολογικού παρεγχυματικού υποστρώματος των 
μαστών, που μπορεί να υποκρύψει μια ύποπτη βλάβη 
που ενισχύεται μετά την ενδοφλέβια χορήγηση σκια-
γραφικού.

Παράλληλα, η έντονη ενίσχυση του υποστρώματος 
των μαστών κατά την πρώτη και τις τελευταίες εβδομά-
δες του κύκλου μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά 
ευρήματα, με αποτέλεσμα περισσότερες βιοψίες ή και 
επανελέγχους.

Στις περιπτώσεις, όμως, ενός πρόσφατα διαγνω-
σμένου καρκίνου του μαστού, που η μαγνητική μαστο-
γραφία γίνεται στο πλαίσιο της τοπικής σταδιοποίησης 
του όγκου πριν από το προγραμματισμένο χειρουργείο, 
τότε μπορεί να διενεργηθεί άμεσα για την αποφυγή 
καθυστέρησης της χειρουργικής θεραπείας.

Ποιος είναι ο ρόλος της μαγνητικής μαστογραφίας 
στην απεικόνιση των ενθεμάτων στους μαστούς;
Η μαγνητική μαστογραφία αποτελεί την εξέταση εκλο-
γής για τη μελέτη των ενθεμάτων των μαστών και ει-
δικότερα τη διάγνωση των ρήξεών τους. Σε αυτή την 
περίπτωση δεν είναι απαραίτητη η ενδοφλέβια χορή-
γηση παραμαγνητικής ουσίας.

Όταν όμως θέλουμε να διερευνήσουμε την περίπτω-
ση φλεγμονής γύρω από το ένθεμα ή να εξετάσουμε 
το μαζικό παρέγχυμα για την ανίχνευση καρκίνου, τότε 
είναι απαραίτητη η χορήγηση σκιαγραφικού. B

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

Γράφει η:

Χρήσιμες πληροφορίες  
για τη διαδικασία της εξέτασης 
και τη σωστή προετοιμασία των ασθενών

PET/CT
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Στη Βιοιατρική Αμπελοκήπων 
στην Αθήνα αλλά και στη Βιοια-
τρική Καλαμαριάς στη Θεσσα-

λονίκη έχουμε τη χαρά και την υπερη-
φάνεια να διαθέτουμε το Discovery 
IQ PET/CT (GE Healthcare), ό,τι πιο 
νέο και καλύτερο έχει να προσφέρει 
η τεχνολογική έρευνα. Το IQ PET/CT 
(5 rings στην Αθήνα, 3 rings στη Θεσ-
σαλονίκη) είναι το τελευταίας τεχνο-
λογίας μηχάνημα της GE Healthcare. 
Κατασκευάστηκε με κύριο μέλημα:

  Τη βελτίωση των υπηρεσιών προς 
τον ασθενή.
  Την καλύτερη απεικόνιση, με μεγα-
λύτερη σαφήνεια των ευρημάτων 
και την καλύτερη δυνατή εικόνα σε 
μικρότερο χρόνο.
Για τον λόγο αυτό φέρει νέας τε-

χνολογίας ανιχνευτές (GE LightBurst) 
και εξελιγμένο τρόπο ανασύστασης 
των εικόνων του ΡΕΤ (Q .Clear).

Αλγόριθμος ανασύστασης εικόνων 
Q . Clear (Q . Clear reconstruction 
algorithm)
Η ακριβής ποσοτικοποίηση που προ-
σφέρει η PET/CT αποτελεί ένα πολύ-
τιμο εργαλείο στα χέρια των κλινικών 
ιατρών. Μέχρι σήμερα, η χρήση του 
ημιποσοτικού παράγοντα πρόσλη-
ψης SUV εμφάνιζε αρκετούς περιο-
ρισμούς. Το Q . Clear, η τελευταίας 
τεχνολογίας μέθοδος ανασύστασης 
των εικόνων, παρέχει διπλάσια βελτί-
ωση στην ποιότητα της εικόνας, αλλά 
επίσης έως διπλάσια βελτίωση στην 
ποσοτικοποίηση του SUV. Επειδή το 
SUV που υπολογίζεται με το Q . Clear 
είναι πιο ακριβές και σταθερό από τις 
συμβατικές μεθόδους ανασύστασης, 
προσφέρει αξιολόγηση της ανταπό-
κρισης στη θεραπεία με μεγαλύτερη 
βεβαιότητα και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί ως εργαλείο για τη λήψη θε-
ραπευτικών αποφάσεων.

Διαδικασία εξέτασης
Με την προσέλευσή σας θα ερωτη-
θείτε από τον πυρηνικό ιατρό για το 

ιστορικό σας και θα συμπληρωθούν 
τα απαραίτητα έντυπα. Στη συνέχεια, 
θα μετρηθεί το σάκχαρο αίματος και 
θα τεθεί περιφερικός φλεβοκαθετή-
ρας (προτιμάται στο χέρι). Μέσω του 
φλεβοκαθετήρα θα χορηγηθεί το 
κατάλληλο ραδιοφάρμακο για την 
απεικόνιση με την PET/CT. 

Μετά τη χορήγηση, θα παραμείνετε 
για περίπου 60 λεπτά ήρεμος και σχε-
τικά ακίνητος, σε ειδικά διαμορφω-
μένο δωμάτιο, ώστε να γίνει η σωστή 
κατανομή του ραδιοφαρμάκου σε 
όλο το σώμα (επιτρέπεται η μετακί-
νησή μόνο για το WC). 

Στη συνέχεια, θα οδηγηθείτε στον 
χώρο της εξέτασης και θα ξαπλώσε-
τε στο κρεβάτι της PET/CT κάμερας. 
Το μηχάνημα PET/CT μοιάζει με ένα 

γιγάντιο γράμμα «Ο» και όταν αρχί-
ζει η εξέταση το κρεβάτι κινείται αργά 
μέσω αυτού του ανοίγματος (η διάρ-
κεια της απεικόνισης συνήθως είναι 
10 λεπτά).

Μετά το πέρας της εξέτασης, και 
αφού ο υπεύθυνος ιατρός στην PET/
CT κάνει μια πρώτη αξιολόγηση για 
την καλή ποιότητα της εξέτασης και 
αποφασίσει αν χρειάζεται κάποια 
επιπλέον εντοπισμένη λήψη για δι-
ευκρίνιση κάποιου ευρήματος, μπο-
ρείτε να αποχωρήσετε από το τμήμα. 

Για λόγους ακτινοπροστασίας, συ-
νιστάται η αποφυγή στενής επαφής 
(δηλαδή, απόσταση μικρότερη των 
2 μέτρων) με εγκύους και παιδιά για 
6-8 ώρες αφού ολοκληρωθεί η εξέ-
τασή σας. Δεν υπάρχουν περιορισμοί 

Πλεονεκτήματα του Discovery IQ 
της GE Healthcare, 5 δακτυλίων 
(Βιοιατρική Αμπελοκήπων):

  Μεγαλύτερη ευαισθησία, έως 22 
cps/kBq (έναντι των 7cps/kBq 
στην παλαιότερης γενιάς μηχα-
νήματα), με πολύ καλή ποιότητα 
εικόνας.
  Καλύτερη απεικόνιση μικρών 
βλαβών, μείωση αμφίβολων ευ-
ρημάτων.
  Δυνατότητα ανασύστασης εικό-
νων με τον συμβατικό αλλά ταυ-
τόχρονα και με τον νέο εξελιγμένο 
αλγόριθμο ανασύστασης Q .Clear 
για καλύτερη ανάδειξη της βλά-
βης. 
  Μείωση χορηγούμενης δόσης - 
μείωση ακτινικής επιβάρυνσης (η 
δόση μπορεί να μειωθεί στο μισό 
της δόσης συγκριτικά με παλαιό-
τερης γενιάς μηχανήματα).
  Ταχεία απεικόνιση. Δυνατότητα 

μείωσης του χρόνου απεικόνισης 
(η διάρκεια της απεικόνισης είναι 
κατά 1/3-1/2 μειωμένη συγκριτικά 
με τα άλλα μηχανήματα), ως απο-
τέλεσμα της μεγάλης ευαισθησίας 
των ανιχνευτών.

Ολοκλήρωση της απεικόνισης από 
τη βάση του κρανίου έως τη μεσό-
τητα των μηρών σε 10 min. Πρωτό-
κολλο ολόσωμης απεικόνιση από την 
κορυφή του κρανίου έως τα δάχτυλα 
των άκρων ποδών σε 14 min. 

Η δυνατότητα ταχείας σάρωσης 
που διαθέτει το μηχάνημα είναι ιδι-
αιτέρως χρήσιμη σε ηλικιωμένους, 
ασθενείς που πονούν, έχουν κλειστο-
φοβία ή σε επιβαρυμένους ασθενείς 
που δεν μπορούν να παραμείνουν 
ακίνητοι για μεγάλο χρονικό διά-
στημα. Η δυνατότητα χαμηλότερης 
χορηγούμενη δόσης ραδιοφαρμά-
κου είναι χρήσιμη για κάθε ασθενή, 
κυρίως για νέους ηλικιακά ασθενείς.

Γιατί το IQ Discovery PET/CT  
της Βιοιατρικής πλεονεκτεί;

ΠΡΟΛΗΨΗ



που αφορούν τη λήψη τροφής και την 
καθημερινή λοιπή δραστηριότητα.

Οδηγίες προς ασθενείς που θα 
υποβληθούν σε εξέταση 18F-FDG 
PET/CT στη Βιοιατρική
Η τήρηση των οδηγιών που δίνο-
νται πριν να υποβληθεί ο/η ασθενής 
στην εξέταση είναι απαραίτητη για 
τη σωστή απεικόνιση κι επομένως 
για τη σωστή διάγνωση και για την 
αποφυγή ψευδών αποτελεσμάτων.
Θα πρέπει να είστε απολύτως νηστι-
κός/ή τουλάχιστον 6 ώρες πριν από 
το ραντεβού σας. Σε αυτό χρονικό 
διάστημα δεν επιτρέπεται η λήψη 
τροφής ή ροφημάτων. Επιτρέπε-
ται και συνιστάται η λήψη νερού (η 
καλή ενυδάτωση του ασθενούς συμ-
βάλλει στην καλύτερη ποιότητα της 
απεικόνισης). Το σάκχαρο αίματος 
θα μετρηθεί κατά την άφιξή σας και 

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 mg/
dl. Ένα πολύ σημαντικό θέμα για την 
εξέταση PET/CT με χρήση 18F-FDG 
είναι η γλυκόζη αίματος, καθώς και 
τα επίπεδα ινσουλίνης στο σώμα του 
ασθενούς πριν από τη χορήγηση του 
ραδιοφαρμάκου. Αν έχετε σακχαρώ-
δη διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ, θα ακολου-
θήσετε συγκεκριμένες οδηγίες που 
θα σας δοθούν από το τμήμα PET/CT.

Αν παίρνετε φαρμακευτική αγωγή 
για κάποιο χρόνιο νόσημα, μπορείτε 
να λάβετε κανονικά τα φάρμακά σας. 
Εξαίρεση αποτελούν ο σακχαρώδης 
διαβήτης και η αντινεοπλασματική 
θεραπεία, για τα οποία θα σας δο-
θούν οδηγίες από τους ιατρούς του 
τμήματος PET/CT.

Για 24 ώρες πριν από το ραντεβού 
σας συνιστάται η αποφυγή σωματι-
κής άσκησης και κόπωσης. Την ημέ-
ρα της εξέτασης να αποφευχθεί η 

μάσηση τσίχλας. Να αποφύγετε την 
έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες τις 
ώρες πριν από την εξέταση και συνι-
στάται τα ζεστό ντύσιμο, με έμφαση 
στην περιοχή κεφαλής - τραχήλου.

Όταν έρθετε για την εξέταση, συνι-
στάται να μη φοράτε κοσμήματα, να 
φοράτε άνετα ρούχα, χωρίς μεταλλι-
κά τμήματα (π.χ., φερμουάρ), αν είναι 
δυνατόν. Σε άλλη περίπτωση, θα σας 
δοθούν ρούχα μίας χρήσεως.

Γυναίκες ασθενείς σε αναπαραγω-
γική ηλικία πρέπει να βεβαιωθούν ότι 
δεν εγκυμονούν προτού κλείσουν ρα-
ντεβού για PET/CT. Οι ασθενείς στο 
τμήμα PET/CT δεν πρέπει να συνο-
δεύονται από εγκύους και μικρά παι-
διά.Προκειμένου να κανονίσετε το 
πρόγραμμά σας, σας ενημερώνουμε 
ότι η συνολική χρονική διάρκεια πα-
ραμονής σας στο τμήμα PET/CT κυ-
μαίνεται από 1,5 έως 2 ώρες. B

πρόληψη

Στην Ελλάδα το υπουργείο Υγείας έχει εκδώσει μια λί-
στα με ενδείξεις της PET/CT για τις οποίες η μέθοδος 
θεωρείται πρωτίστης σημασίας και καλύπτεται από 
τον ΕΟΠΥΥ.  Οι ενδείξεις αυτές είναι (όπως αναγρά-
φονται 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 ΕΟΠΥΥ, με συμμετοχή του ασφαλισμένου 15% επί 
της τιμής της εξέτασης (στα ιδιωτικά κέντρα). Ο ασθε-
νής πρέπει να έχει από τον γιατρό του το ηλεκτρονικό 
παραπεμπτικό για την εξέταση, ενώ απαιτείται και η 
υπογραφή του ελεγκτή του ΕΟΠΥΥ.

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

Ενδείξεις PET/CT για τις οποίες δεν χρειάζεται έγκριση  
από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) 
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Ο ιός HPV, γνωστός και ως ιός 
των ανθρώπινων θηλωμά-
των, από όπου προέρχονται 

και τα αρχικά του Human Papilloma 
Virus, αποτελεί στην ουσία ένα με-
γάλο σύνολο ιών που προσβάλ-
λουν και τα δύο φύλα. Ανάλογα με 
τη γονιδιακή τους διαφοροποίηση 
κατατάσσονται σε διάφορους υπό-
τυπους, οι οποίοι και αριθμούνται 
(16, 11, 53) και χαρακτηρίζονται ως 

ογκογόνοι και μη.
Κύριο χαρακτη-

ριστικό του ιού, που 
τον καθιστά και πιο 

επικίνδυνο, είναι ότι 
στην αρχή και για με-

γάλο χρονικό διάστημα 
παραμένει ασυμπτωματι-

κός, με αποτέλεσμα πολλοί να 
είναι φορείς του και να μην το γνω-
ρίζουν λόγω της απουσίας παθολο-
γικής κατάστασης. Σημαντικό ρόλο 
στην εμφάνιση παθολογικής κλινικής 
εικόνας παίζουν το ιικό φορτίο και το 
φύλο, κάτι το οποίο μεταφράζεται με 
συχνότερη εμφάνιση βλαβών στο 
γυναικείο, όπως τα οξυτενή κονδυ-
λώματα, προκαρκινικές αλλοιώσεις 
του αιδοίου, του πρωκτού και του 
τραχήλου, ενώ είναι πιθανή και η εμ-
φάνιση σε προχωρημένο στάδιο του 
διηθητικού καρκίνου του τραχήλου 

της μήτρας. Είναι σημαντικό να το-
νισθεί η δεδομένη παρουσία του ιού 
σε όλες τις βλάβες του τραχήλου της 
μήτρας που χαρακτηρίζονται από 
κακοήθεια, κάτι που καταδεικνύει 
την ογκογόνο δράση του.

Όσον αφορά τα κονδυλώματα 
είναι μία πάθηση η οποία εύκολα 
διαγιγνώσκεται,αφού η παρουσία 
τους είναι εμφανή με γυμνό μάτι, 
με συχνότερες εστίες εμφάνισης 
το εφήβαιο, τον πρωκτό, το αιδοίο 
και το περίνεο. Απαραίτητης ση-
μασίας αποτελεί η διαδικασία του 
εντοπισμού, ώστε να είναι αποτε-
λεσματική η θεραπεία τους με τη 
διαδικασία του καυτηριασμού. Σε 
αντίθεση όμως με τα κονδυλώμα-
τα, οι προκαρκινικές αλλοιώσεις, 
οι οποίες είναι, επίσης, εξέχουσας 
σημασίας, δεν εντοπίζονται και δεν 
ψηλαφώνται, παρά γίνονται ορατές 

Προστασία 
από τώρα  
για το μέλλον

Ιός HPV 

Eλεύθεριος Γ. Κλώνος M.D. PHDc. 
Ειδικός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Επ. Συνεργάτης Α’ Μαιευτικής -  
Γυναικολογικής Κλινικής  
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  
Θεσσαλονίκης

Γράφει o:

ΠΡΟΛΗΨΗ

Θεσσαλονίκης
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με τη χρήση κολποσκόπιου από εξει-
δικευμένο γυναικολόγο. Είναι σημα-
ντικό η ανεύρεση των αλλοιώσεων 
αυτών σε αρχικό στάδιο (δηλαδή 
προσβολή μόνο του επιθηλίου), έτσι 
ώστε να είναι εφικτή και ριζική η 
αντιμετώπισή τους, μειώνοντας την 
εμφάνιση υποτροπών και του διηθη-
τικού καρκίνου.

Απαραίτητα στοιχεία για τον ιό 
που πρέπει να γίνουν γνωστά είναι:

    Ότι μεταδίδεται πολύ εύκολα, 
τραυματίζοντας το τραχηλικό 
επιθήλιο. 

  Η χρήση προφυλακτικών μπορεί 
να μειώσει την εμφάνισή του, χω-
ρίς όμως να την εξαλείφει.
  H έναρξη της σεξουαλικής ζωής 
πυροδοτεί και τον κίνδυνο εμφά-
νισης του ιού.
    Προηγούμενη λοίμωξη δεν προ-
στατεύει από επόμενες.

    Κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια 
εμβολίου για την αποφυγή υπο-
τροπής ακόμα και μετά τη διενέρ-
γεια κωνοειδούς εκτομής.
  Οι συχνότεροι υπότυποι του HPV 
είναι οι 6, 11, που προκαλούν και 
το 90% των κονδυλωμάτων, και 
οι 16, 18, που προκαλούν το 70% 
των καρκίνων του τραχήλου της 
μήτρας.
Συμπεριλαμβάνοντας, λοιπόν, 

όλες τις παραπάνω πληροφορίες, 
σε συνδυασμό με μελέτες που ανα-
φέρουν πως το 80% των γυναικών 
και το 50% των ανδρών που είχαν 
έστω μία φορά σεξουαλική επαφή 
υπολογίζεται ότι θα προσβληθούν 
από κάποιο τύπο HPV, καταδεικνύ-
εται η αναγκαιότητα του σωστού 
προληπτικού ελέγχου.

Σχηματίζοντας, λοιπόν, το παζλ 
της πρόληψης, πρωτεύον κομμάτι 

αποτελεί ο προληπτικός εμβολια-
σμός και στα δύο φύλα από νεαρή 
κιόλας ηλικία (προτιμότερα πριν από 
την έναρξη της σεξουαλικής ζωής). 
Εξίσου σημαντικό για το γυναικείο 
φύλο αποτελεί η τακτική επίσκεψη 
σε γυναικολόγο για τη διενέργεια 
Τεστ Παπανικολάου και κολποσκό-
πησης, αφού το άθροισμα αυτών 
καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό το 
φάσμα της πρόληψης. Τέλος, ένα 
νέο όπλο στη φαρέτρα του κάθε 
γυναικολόγου με πολύ μεγαλύτερη 
ευαισθησία διάγνωσης αποτελεί το 
HPV - DNA Test, όπου πραγματοποι-
είται γονιδιακή ανάλυση των υπο-
τύπων του HPV, διαγιγνώσκοντας 
έτσι εγκαίρως την πιθανή παρουσία 
ογκογόνου τύπου και αποτρέποντας 
τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους 
για την ανάπτυξη καρκίνου του τρα-
χήλου της μήτρας. B

προληπτικός 
εμβολιασμός 

και στα δύο 
φύλα από νεαρή 

κιόλας ηλικία

HPV - DNA Test

τακτική επίσκεψη  
σε γυναικολόγο  

για τη διενέργεια Τεστ 
Παπανικολάου και 
κολποσκόπησης

που είχαν έστω μία φορά 
σεξουαλική επαφή 
 υπολογίζεται ότι θα  
προσβληθούν από  
κάποιο τύπο HPV

80%
των γυναικών

50%
των ανδρών ΠΑΖΛ 

ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΕΛΕΤΩΝ

πρόληψη

Καλέστε τώρα: 210 6966100 (Αττική)
2310 459660 (Θεσσαλονίκη)

Βασικός Έλεγχος
12 Αλλεργιογόνων

Τρόφιµα

Γύρεις

Προτεινόµενα πακέτα
αναλυτικού Ελέγχου

κάθε πρόσθετη εξέταση αλλεργίας RAST

σε ειδική τιµή

ακάρεα σκόνης
επιθήλια γάτας-σκύλου
µύκητες
γρασίδι
γύρη δέντρων
αγριόχορτο
περδικούλι

•
•
•
•
•
•
•

Ελιά, Περδικούλι, Αγριάδα,
Τριφύλλι, Λευκή Πεύκη

Ακάρεα D1 & D2,
Μύκητες Μ2, M3 & M6

Ακάρεα σκόνης-Μύκητες

i Μ ά θ ε τ ε π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α γ ι α τ ο υ ς π ρ ο λ η π τ ι κ ο ύ ς ε λ έ γ χ ο υ ς : w w w. b i o i a t r i k i . g r / a l l e r g i e s 

Εβδοµάδες προληπτικού
ελέγχου αλλεργιών

Επιθήλια Ζώων - Έντοµα

Ξηροί Καρποί
Φυστίκι Αράπικο, Φουντούκι, Αµύγδαλο, Καρύδι 

Γάλα Αγελάδος,
Ασπράδι Αυγού,  Σιτάρι, 

Κρόκος Αυγού, Πορτοκάλι

Επιθήλια Γάτας,
Επιθήλιο Σκύλου,

Σφήκα, Koυνούπι, Μέλισσα
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ΠΡΟΛΗΨΗ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ

πρόληψη

Ο καρκίνος του παχέος εντέ-
ρου (ΚΠΕ) είναι ο τρίτος 
σε συχνότητα καρκίνος 

σε άντρες και γυναίκες και η δεύ-
τερη σε συχνότητα αιτία θανάτου 
από καρκίνο στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ. Η πενταετής επιβίωση φτά-
νει το 90% αν διαγνωσθεί έγκαιρα 
(εντόπιση μόνο στο τοίχωμα του 
εντέρου), το 68%, αν η νόσος έχει 

προσβάλει τους τοπικούς λεμφαδέ-
νες, αλλά μόλις το 10% αν η νόσος 
έχει επεκταθεί σε άλλα όργανα.

Τα ακριβή αίτια του ΚΠΕ παραμέ-
νουν άγνωστα. Περιβαλλοντικοί και 
γενετικοί παράγοντες παίζουν ρόλο 
στην εκδήλωσή του.

Η συντριπτική πλειονότητα του 
καρκίνου του παχέος εντέρου ανα-
πτύσσεται πάνω σε πολύποδες. Οι 

Κωνσταντίνος Πατίκος 
Γαστρεντερολόγος

Γράφει ο:

Παχέος 
εντέρου

Πειραιά

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) είναι  
ο τρίτος σε συχνότητα καρκίνος σε άντρες  

και γυναίκες και η δεύτερη σε συχνότητα αιτία 
θανάτου από καρκίνο στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ
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πολύποδες είναι καλοήθεις όγκοι 
που προβάλλουν εντός του εντέ-
ρου. Κάποιοι απ’ αυτούς, τα αδε-
νώματα, εξελίσσονται στην πορεία 
του χρόνου σε καρκίνο μέσα από 
μια διαδικασία που διαρκεί περίπου 
10 χρόνια.

Συμπτώματα που είναι ανησυχη-
τικά και θα πρέπει να οδηγήσουν 
σε άμεση επικοινωνία με τον ιατρό 

είναι: Αίμα στα κόπρανα, αναιμία, 
αλλαγή στις κενώσεις, κοιλιακός 
πόνος, αίσθημα ατελούς κένωσης 
και απώλεια βάρους. 

Πρόληψη του ΚΠΕ μπορεί να γίνει 
είτε επηρεάζοντας τους περιβαλλο-
ντικούς παράγοντες θετικά είτε δι-
αγιγνώσκοντας τις προκαρκινικές 
βλάβες, δηλαδή τους πολύποδες, 
έγκαιρα, έτσι ώστε να αφαιρούνται 
στο αρχικό τους στάδιο.

Ο περιορισμός στην κατανάλωση 
κόκκινου κρέατος, η αυξημένη πρό-
σληψη λαχανικών, φρούτων και γα-
λακτοκομικών προϊόντων, η άσκη-
ση, η αποφυγή του καπνίσματος 
και της παχυσαρκίας και η χρόνια 
λήψη φαρμάκων όπως η ασπιρίνη 
φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης καρκίνου του παχέος 
εντέρου.

Ωστόσο, αυτό που φαίνεται 
πραγματικά να μειώνει σημαντικά 
τη συχνότητα του ΚΠΕ είναι η ύπαρ-
ξη συστηματικά οργανωμένου προ-
γράμματος προληπτικού ελέγχου 
του πληθυσμού για την ανεύρεση 
των αδενωματωδών πολυπόδων, 
που αφορούν περίπου το 60% των 
πολυπόδων του εντέρου και εξελίσ-
σονται σε κακοήθεια.

Οργάνωση προγράμματος πρόλη-
ψης καρκίνου παχέος εντέρου
Η συχνότητα και η θνητότητα του 
ΚΠΕ βαίνουν μειούμενες και αυτό 
οφείλεται στα προγράμματα έγκαι-
ρης διάγνωσης και πρόληψης που 
εφαρμόζονται παγκόσμια.

Ωστόσο, υπάρχει ακόμη μεγάλο 
ποσοστό του πληθυσμού στις δυ-
τικές κοινωνίες που δεν συμμετέ-
χουν στο κατάλληλο για την ηλικία 
και το οικογενειακό ιστορικό τους 
πρόγραμμα.

Ποιοι πρέπει να κάνουν  
προληπτικό έλεγχο;

 Ομάδα μέσου κινδύνου: Άτομα 
ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερης 
ηλικίας χωρίς συμπτώματα που 
δεν ανήκουν σε κάποια από τις πα-
ρακάτω κατηγορίες πρέπει να υπο-
βάλλονται σε κολονοσκόπηση. Ο 
επανέλεγχος γίνεται σε χρόνο που 
καθορίζεται από τα ευρήματα.

  Ομάδα υψηλού κινδύνου: Άτομα 
με οικογενειακό ιστορικό καρκί-
νου ή πολυπόδων παχέος εντέρου. 
Η ύπαρξη ενός ή περισσότερων α’ 
βαθμού συγγενών με καρκίνο ή 
αδενωματώδη πολύποδα του εντέ-
ρου καθιστά αναγκαία την κολο-
νοσκόπηση σε ηλικία 40 ετών ή 10 
χρόνια νωρίτερα από την ηλικία εκ-
δήλωσης της νόσου στον συγγενή.

 Άτομα με οικογενειακό ιστορι-
κό οικογενούς αδενωματώδους 
πολυποδίασης ή οικογενειακού 
κληρονομικού μη πολυποδια-
σικού καρκίνου πρέπει κατ’ αρ-
χήν να υποβάλλονται σε γενετικό 
έλεγχο. Αν φέρουν το γονίδιο ή αν 
δεν υπάρχει η δυνατότητα τέτοιου 
ελέγχου, πρέπει να υποβάλλονται 
σε κολονοσκόπηση από την εφη-
βεία ετησίως ή την ηλικία των 25 
ετών ανά διετία, αντίστοιχα.

 Άτομα που πάσχουν από ελκώ-
δη κολίτιδα ή νόσο Crohn παχέος 
εντέρου πρέπει να υποβάλλονται 
σε ετήσια κολονοσκόπηση που αρ-
χίζει 8 έτη από την εμφάνιση της 
νόσου σε ολική προσβολή του πα-
χέος εντέρου ή 15 έτη έπειτα από 
περιφερική προσβολή του εντέρου 
(ορθοσιγμοειδές).

Το σημαντικότερο όλων είναι η 
παραμονή των ατόμων που υπο-
βλήθηκαν σε εξέταση στο πρόγραμ-
μα παρακολούθησης. Ο επανέλεγ-



χος καθορίζεται κατά περίπτωση 
ανάλογα με τα ευρήματα:

  Ολική κολονοσκόπηση χωρίς ευ-
ρήματα ή με μικρούς υπερπλαστι-
κούς πολύποδες ορθού σε μέσου 
κινδύνου άτομα πρέπει να επανα-
λαμβάνεται σε 5-10 έτη.
  Άτομα με 1-2 μικρά αδενώματα 
με χαμηλόβαθμη δυσπλασία επα-
νελέγχονται σε 5 έτη.
  Άτομα με 3-10 μικρά αδενώμα-
τα ή 1 αδένωμα > 1 εκ. πρέπει να 
ελέγχονται σε 3 έτη.
  Ασθενείς με >10 αδενώματα επα-
νελέγχονται σε 1 έτος.
  Ασθενείς με άμισχο πολύποδα 
που αφαιρέθηκε τμηματικά επα-
νελέγχονται σε 2-6 μήνες.
  Ασθενείς με ΚΠΕ που χειρουργή-
θηκαν επανελέγχονται σε 1 έτος 

εάν είχε γίνει ολική κολονοσκόπη-
ση ή εντός 3-6 μηνών από το χει-
ρουργείο εάν δεν είχαν ελεγχθεί 
πλήρως αρχικά.
  Άτομα με οικογενειακό ιστορικό 
πολυπόδων ή ΚΠΕ επανελέγχο-
νται ανά 5 έτη, εάν δεν υπάρχουν 
ευρήματα στην κολονοσκόπηση, 
ή ανάλογα με τα ευρήματα.
Για ορθή προσέγγιση όσον αφο-

ρά την πρόληψη του καρκίνου του 
παχέος εντέρου ο πληθυσμός θα 
πρέπει να απευθύνεται στα ιατρεία 
πρόληψης ΚΠΕ, όπως αυτό που λει-
τουργεί στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, 
όπου έμπειροι γαστρεντερολόγοι 
θα καταγράψουν τα δεδομένα και 
θα οργανώσουν το πλάνο παρακο-
λούθησης. Ο καρκίνος του παχέος 
εντέρου μπορεί να προληφθεί! B 

Μέσα  
διάγνωσης
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση των πολυπό-
δων και του πρώιμου καρκίνου 
του παχέος εντέρου είναι:

  Η ανίχνευση αιμοσφαιρίνης 
στα κόπρανα
  Η σιγμοειδοσκόπηση
  Ο συνδυασμός ανίχνευσης 
αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα 
και σιγμοειδοσκόπησης
  Ο ακτινολογικός έλεγχος με 
βαριούχο υποκλυσμό
  Η κολονοσκόπηση
Από τις ανωτέρω εξετάσεις 

η μοναδική αποτελεσματική, 
διαγνωστικά και θεραπευτικά, 
είναι η κολονοσκόπηση, κατά 
την οποία έπειτα από κατάλ-
ληλη προετοιμασία και υπό 
ενδοφλέβια καταστολή προς 
αποφυγή πόνου ελέγχεται 
ολόκληρο το παχύ έντερο με 
παράλληλη δυνατότητα αφαί-
ρεσης των πολυπόδων που θα 
ανευρεθούν. Η όλη διαδικασία 
είναι ασφαλής, καθώς υπάρ-
χουν πολύ μικρά ποσοστά επι-
πλοκών, όπως σοβαρή αιμορ-
ραγία ή διάτρηση (περίπου 
1:1.000).

Σε κάθε κέντρο όπου υπάρ-
χει δυνατότητα διενέργειας 
κολονοσκόπησης σε μεγάλο 
αριθμό ασθενών αποτελεί την 
εξέταση εκλογής για την πρό-
ληψη του ΚΠΕ.

πρόληψη
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i Μάθετε περισσότερα για τους προληπτικούς ελέγχους: www.bioiatriki.gr/nefra

Παγκόσµια
Ηµέρα
Νεφρού

11 έως 31 Μαρτίου

Ουρία, Κρεατινίνη,
U/S Νεφρών, Γεν. Αίµατος, 

Γεν. Ούρων, Σάκχαρο,
    Χοληστερόλη Ολική, HDL, LDL,

T.K.E, Τριγλυκερίδια,
Ουρικό Οξύ

Έλεγχος Α Έλεγχος Β

Ουρία,
Κρεατινίνη, U/S Νεφρών,

Γεν. Αίµατος,  Γεν. Ούρων,
Σάκχαρο,

    Χοληστερόλη Ολική, 
Τριγλυκερίδια

Έλεγχος Γ

Ουρία,
Κρεατινίνη,
U/S Νεφρών

ÊáëÝóôå ôþñá: 210 6966100 (Αττική)
2310 459660 (Θεσσαλονίκη)

O Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ



ÊáëÝóôå ôþñá: 210 6966100 (Αττική)
2310 459660 (Θεσσαλονίκη)

i Μάθετε περισσότερα για τους προληπτικούς ελέγχους: www.bioiatriki.gr/nefra

Παγκόσµια
Ηµέρα
Νεφρού

11 έως 31 Μαρτίου

Ουρία , Κρεατινίνη,Δωρεάν
U/S Νεφρών, Γεν. Αίµατος, 

Γεν. Ούρων, Σάκχαρο,
    Χοληστερόλη Ολική, HDL, LDL,

T.K.E, Τριγλυκερίδια,
Ουρικό Οξύ

Έλεγχος Α

15€
ÔéìÞ
ÐñïóöïñÜò: 

Έλεγχος Β

25€
ÔéìÞ
ÐñïóöïñÜò: 

Ουρία ,Δωρεάν
Κρεατινίνη, U/S Νεφρών,

Γεν. Αίµατος,  Γεν. Ούρων,
Σάκχαρο,

    Χοληστερόλη Ολική, 
Τριγλυκερίδια

Έλεγχος Γ

35€
ÔéìÞ
ÐñïóöïñÜò: 

Ουρία ,Δωρεάν
Κρεατινίνη,
U/S Νεφρών

O Μ Ι Λ Ο Σ Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ



Οκαρκίνος του προστάτη είναι 
μια πάθηση σχετικά δύσκολα 
ανιχνεύσιμη. Εξίσου δύσκο-

λη είναι και η απόφαση για το ποιοι 
καρκίνοι θα αντιμετωπιστούν περισ-
σότερο και ποιοι λιγότερο επιθετικά. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο συν-
δυασμός δακτυλικής εξέτασης - PSA 
μπορεί να θέσει την υπόνοια παρου-
σίας της νόσου, οπότε η περαιτέρω 
διερεύνηση με βιοψία είναι επιβεβλη-
μένη. Παρ’ όλο που το διορθικό υπε-
ρηχογράφημα είναι η πιο εύκολη εξέ-
ταση στη διερεύνηση του προστάτη, 
ένας μεγάλος αριθμός καρκίνων δεν 
είναι ορατοί, καθιστώντας αδύνατη 
όχι μόνο την απεικόνιση των ύποπτων 

εστιών αλλά και το πιο σημαντικό την 
αδυναμία καθοδήγησης βελόνας για 
λήψη στοχευμένης βιοψίας από την 
ύποπτη περιοχή. Η προστατική βιοψία 
αποτελεί την εξέταση εκλογής στη δι-
άγνωση του καρκίνου του προστάτη, 
παρουσιάζει όμως περιορισμούς και 
σε μερικές περιπτώσεις ψευδή απο-
τελέσματα. Στις περιπτώσεις που η 
ύποπτη περιοχή είναι εμφανής στο 
υπερηχογράφημα η βιοψία γίνεται 
στοχευμένα, κυρίως από την εστία 
αυτή. Όμως όταν η εστία δεν απεικο-
νίζεται υπερηχογραφικά -που είναι και 
το συχνότερο,- η λήψη γίνεται ακο-
λουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολ-
λο από «τυχαία» σημεία με την ελπίδα 

Η τεχνική της συνδυασμένης 
απεικόνισης στη διερεύνηση 
του καρκίνου του προστάτη

Fusion MRI-US
Εμμανουήλ Πετρόπουλος, MD
Ακτινολόγος. Υπεύθυνος U/S  
και Κατευθυνόμενων Παρακεντήσεων

Γράφει ο:
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ότι σε κάποιο από αυτά θα υπάρχει η 
νόσος. Ακόμα και με τη διαδικασία 
αυτή όμως κάποιοι σημαντικοί καρκί-
νοι μπορεί να διαφύγουν. Η MRI είναι 
μέθοδος πολύ πιο ευαίσθητη στην 
ανίχνευση και την απεικόνιση εστιών 
ύποπτων για ανάπτυξη καρκίνου στον 
προστάτη σε σύγκριση με το διορθικό 
υπερηχογράφημα, ιδιαίτερα μετά την 
εξέλιξη των σύγχρονων μαγνητικών 
τομαγράφων και τεχνικών, όπως η πο-
λυπαραμετρική MRI. Η εικόνα της MRI 
δεν αρκεί από μόνη της για τη λήψη 
αποφάσεων για τους περαιτέρω θε-
ραπευτικούς χειρισμούς, αφού απαι-
τείται η ιστολογική εξέταση έπειτα 
από βιοψία. Όμως λόγω της φύσεως 
της εξέτασης, η λήψη βιοψιών από 

εστίες που απεικονίζονται στην MRI 
είναι αδύνατη στον χώρο του μαγνη-
τικού τομογράφου.

Η τεχνική Fusion έρχεται να συν-
δέσει αυτές τις τεχνολογίες, δηλα-
δή της πολυπαραμετρικής MRI, η 
οποία ανιχνεύει τις ύποπτες εστίες, 
και εκείνη του διορθικού υπερηχο-
γραφήματος, με το οποίο μπορεί να 
καθοδηγηθεί η βελόνα της βιοψίας. 
Ο εξεταζόμενος αρχικά υποβάλλεται 
σε εξέταση MRI. Αφού γίνει η κατα-
γραφή των ύποπτων εστιών, οι εικό-
νες της MRI φορτώνονται στον υπε-
ρηχογράφο είτε μέσω του δικτύου 
αρχειοθέτησης της εικόνας (PACS), 
όταν ο ασθενής έχει εξετασθεί στον 
ίδιο χώρο, είτε μέσω CD, όταν η εξέ-

ταση έχει πραγματοποιηθεί σε άλλο 
ιατρείο. Μέσω ειδικού λογισμικού και 
συσκευής η οποία χρησιμποποιεί μα-
γνητικό πεδίο, αφού πρώτα οριστούν 
οδηγά σημεία σε συγκεκριμένες θέσεις 
του οργάνου τόσο στην εικόνα της MRI 
όσο και την εικόνα του υπερηχογρα-
φήματος ώστε να επιτευχθεί πλήρης 
τοπογραφική αντιστοίχηση, οι δύο 
εικόνες συνδυάζονται σε μία. Με τον 
τρόπο αυτό κάθε κίνηση του ηχοβολέα 
των υπερήχων κινεί ταυτόχρονα και 
την εικόνα της μαγνητικής, επιτυγχά-
νοντας έτσι ένα σύστημα πλοήγησης 
(Navigation) στον προστάτη. Θέτο-
ντας σαν στόχους στις εστίες που είναι 
oρατές στην εικόνα της MRI, έχουμε τη 
δυνατότητα πλέον να προσδιορίσουμε 
ακριβώς την αντίστοιχη θέση και στο 
υπερηχογράφημα και με τον τρόπο 
αυτό να λάβουμε υλικό από τα ύποπτα 
σημεία με μεγάλη ακρίβεια, μετατρέ-
ποντας έτσι μια προστατική βιοψία 
από τυφλή σε στοχευμένη.  Σε πρό-
σφατες δημοσιεύσεις καταδεικνύεται 
ότι η χρήση της στοχευμένης βιοψίας 
με Fusion τεχνική βελτιώνει κατά πολύ 
τον ανιχνευόμενο αριθμό των καρκί-
νων του προστάτη που είναι κλινικά 
σημαντικοί και για τους οποίους θα 
απαιτηθεί επιθετικότερη προσέγγιση. 
Οι καρκίνοι οι οποίοι μπορεί να διαφύ-
γουν από τη συγκεκριμένη τεχνική φαί-
νεται ότι είναι κλινικά μη σημαντικοί. 

Η Βιοιατρική, τοποθετώντας πάνω 
απ’ όλα τον άνθρωπο και έχοντας σαν 
βασική προτεραιότητα την παροχή 
υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου, 
πρώτη στην Ελλάδα εφαρμόζει τη 
μέθοδο της Fusion MRI - US απεικό-
νισης του προστάτη για λήψη διορθι-
κών βιοψιών σε ασθενείς με υπόνοια 
κακοήθειας. Για τον σκοπό αυτό έχει 
εξοπλισθεί σε επιλεγμένα υποκατα-
στήματά της με υπερηχογράφο Philips 
Epic με ειδικό λογισμικό και συσκευή 
PercuNav. Η χρήση των συσκευών αυ-
τών από ειδικούς ιατρούς με μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο εγγυώνται τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. B

Ύποπτη εστία στο δεξιό τμήμα της περιφερικής ζώνης που απεικονίζεται 
μόνο στη MRI, ενώ η υπερηχογραφική εικόνα δεν απεικονίζει ύποπτες εστίες 

Στη συνδυασμένη απεικόνιση MRI - υπερήχου έχει τοποθετηθεί ο στόχος (Τ1) 
στην εστία που απεικονίζεται στη MRI, ο οποίος απεικονίζεται ταυτόχρονα 
μέσω ειδικού λογισμικού στην αντίστοιχη θέση και στην εικόνα του υπερήχου, 
προκειμένου να ληφθεί υλικό για βιοψία
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ΗΥγεία του στόματος είναι το 
πρώτο μέλημα του Οδοντιά-
τρου αφού οι επιπτώσεις από 

την διατάραξή της επηρεάζει και 
άλλα συστήματα του ανθρώπινου 
οργανισμού.

Η καλή αισθητική εικόνα του στό-
ματος, δηλαδή ένα όμορφο, υγιές 
και λαμπερό χαμόγελο, είναι απαί-
τηση του σύγχρονου ανθρώπου και 
ένδειξη Υγείας και Ευεξίας.

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

 Την ομαλή λειτουργία του στό-
ματός σας

 Την ταχύτερη αποκατάσταση της 
υγείας και υγιεινής του

 Την κάλυψη των αισθητικών σας 
αναγκών.

Διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό, 
τεχνογνωσία και εξειδικευμένους 

χαμόγελο
Ό,τι χρειάζεστε για ένα υγιές  
και όμορφο
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ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

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

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

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μητροπόλεως 83
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συνεργάτες, σας προσφέρουμε υπη-
ρεσίες υψηλής ποιότητας στον χώρο 
της θεραπευτικής καθώς και στον το-
μέα της αισθητικής οδοντιατρικής.

Προληπτική Οδοντιατρική
Η προληψη αποτελεί τον πρώτο στό-
χο της σύγχρονης οδοντιατρικής 
καθώς μειώνει σημαντικά την πιθα-
νότητα να χρειαστούμε εκτεταμένες 
αποκαταστάσεις, να έχουμε απώ-
λεια δοντιών και κυρίως το κόστος 
της όποιας απαραίτητης οδοντια-
τρικής θεραπείας. Για το λόγο αυτό, 
τα ιατρεία μας είναι συμβεβλημένα 
με ασφαλιστικούς οργανισμούς που 
προτρέπουν σε ειδικά προγράμματα 
πρόληψης.

Στοματική & Γναθοπροσωπική
Χειρουργική - Εμφυτεύματα
Με τη συνεργασία ειδικών, αντιμε-
τωπίζονται στα ιατρεία μας περι-
πτώσεις που αφορούν εξαγωγές 
ριζών, ενσφηνωμένων ή εγκλεί-
στων δοντιών, ακρορριζεκτομές, 
αφαίρεση καλοηθών όγκων και κύ-
στεων των γνάθων, εκτομή χαλινών 
κ.ά. Σε συνεργασία με ορθοδοντι-
κούς, αντιμετωπίζονται σκελετικές 
δυσμορφίες που χρήζουν ορθογνα-
θικής επέμβασης.

Βασικός τομέας ενασχόλησής μας 
είναι η αποκατάσταση με οδοντικά 
εμφυτεύματα, καθώς και με αυξητι-
κές τεχνικές οστού για τοποθέτηση 
εμφυτευμάτων εκεί που δεν υπάρχει 
χώρος (π.χ. ιγμόρεια, στενές ή λε-
πτές φατνιακές ακρολοφίες κ.ά.). 
Τοποθετώντας και χρησιμοποιώ-
ντας εμφυτεύματα ως στηρίγματα, 
αποφεύγουμε τον τροχισμό υγιών 
δοντιών για στήριξη γεφυρών, ενώ 
σε εκτεταμένες οδοντικές απώλειες 
μπορούμε να τοποθετήσουμε είτε 
ακίνητες εργασίες συγκολλούμενες 
επί των εμφυτευμάτων (γέφυρες), 
είτε επένθετες κινητές εργασίες στη-
ριζόμενες επί των εμφυτευμάτων. 
Ετσι, αποφεύγουμε την τοποθέτη-
ση στηριζόμενων στα ούλα κινητών 

εργασιών μειωμένης συγκράτησης 
(ολικές οδοντοστοιχίες). Όλα τα 
περιστατικά είναι δυνατόν να αντι-
μετωπιστούν και με μέθη ή γενική 
αναισθησία στη Βιοκλινική Αθηνών.

Προσθετική
Οι σύγχρονες εφαρμογές της προ-
σθετικής μας δίνουν την δυνατό-
τητα να αντιμετωπίσουμε ποικιλο-
τρόπως τα οδοντικά ελλείμματα. 
Έτσι, μπορούμε να κατασκευάσου-
με στεφάνες μεταλλοκεραμικές ή 
ολοκεραμικές, γέφυρες, μερικές ή 
ολικές οδοντοστοιχίες, ολική στε-
φάνη ζιρκονίου και φυσικά γέφυρες 
ή οδοντοστοιχίες επένθετες επί εμ-
φυτευμάτων.

Περιοδοντολογία
Προβλήματα τα οποία σχετίζονται 
με τους περιοδοντικούς ιστούς και 
αποτελούν την κύρια αιτία απώλειας 
των δοντιών, μπορούν να διαγνω-
σθούν έγκαιρα και να αντιμετωπι-
στούν κατάλληλα. Σκοπός μας είναι 
η διατήρηση των προσβεβλημένων 
από περιοδοντίτιδα δοντιών στο 
στόμα για μακρό χρονικό διάστημα.

Ορθοδοντική
Η αντιμετώπιση των ανωμαλιών 
οδοντικής και σκελετικής αιτιολογί-
ας αποτελεί στις μέρες μας απόλυτη 
ανάγκη. Με την ορθοδοντική θερα-
πεία, αποκαθιστούμε τα λειτουργι-
κά και αισθητικά προβλήματα που 
προκύπτουν από τις ανωμαλίες των 
συγκλίσεων προσφέροντας παράλ-
ληλα ένα υγιές και άριστο αισθητικά 
χαμόγελο. Στα ιατρεία μας αντιμε-
τωπίζονται παιδιά και ενήλικες κάθε 
ηλικίας, με όλα τα σύγχρονα και αι-
σθητικά μέσα, καθώς και με χρήση 
εσωτερικών αγκυλίων (lingual).

Λεύκανση - αισθητική οδοντιατρική
Η αισθητική οδοντιατρική ασχολείται 
με την βελτίωση της εμφάνισης των 
δοντιών και μας χαρίζει το χαμόγελο 
που επιθυμούμε. Διαθέτουμε για τον 

σκοπό αυτό σύγχρονες μεθόδους για 
λεύκανση στο ιατρείο (σε μία μόνο 
συνεδρία διάρκειας μίας ώρας) ή 
λεύκανση με ατομικούς νάρθηκες 
στο σπίτι καθώς και συνδυασμός 
τους ανάλογα με τις ανάγκες του 
κάθε ασθενή. 

Σε κάθε περίπτωση πετυχαίνουμε 
εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς 
παρενέργειες για τα δόντια. Στην 
περίπτωση που εκτός από το χρώ-
μα, μας ενδιαφέρει και η αλλαγή του 
σχήματος των δοντιών, τοποθετού-
με όψεις σύνθετης ρητίνης ή πορ-
σελάνης στο επιθυμητό σχήμα και 
χρώμα, αναμορφώνοντας ριζικά το 
χαμόγελό σας.

Νάρθηκες
Για την πρόληψη καταστάσεων τραυ-
ματισμού στον αθλητισμό, κατα-
σκευάζουμε και τοποθετούμε στους 
αθλούμενους νάρθηκες (μασελάκια) 
από ειδικό πλαστικό υλικό, τα οποία 
τοποθετούνται στα δόντια και τα 
προστατεύουν από χτυπήματα.

Ενδοδοντία
Εκτεταμένη καταστροφή οδόντων, 
αποστήματα και κατάγματα δο-
ντιών δεν οδηγούν απαραίτητα σε 
εξαγωγή. Με τις πιο σύγχρονες με-
θόδους ενδοδοντικής θεραπείας 
και με ειδικούς συνεργάτες, εφόσον 
χρειαστεί, αντιμετωπίζουμε τα προ-
σβεβλημένα δόντια, διατηρώντας 
τα στο στόμα.

Παιδοδοντία
Στόχος μας είναι ο έλεγχος και η δι-
ατήρηση της στοματικής υγείας από 
την εμφάνιση των παιδικών δοντιών, 
γεγονός σημαντικό για την διαδοχή 
υγιών μονίμων δοντιών. Η παιδο-
δοντία αφορά σε μία σειρά προ-
ληπτικών ενεργειών όπως οδηγίες 
στοματικής υγιεινής, απομάκρυνση 
πλακών, φθορίωση, προληπτικές 
εμφράξεις οπών σχισμών-sealants, 
επανορθωτικές εμφράξεις, εξαγωγή 
νεογιλών. B

43

ΠΡΟΛΗΨΗ

Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017   



 

www.bioiatriki.gr



 

φάκελος υγεία

|46 - 48| Κύστη Κόκκυγος

|49|  Θρομβοφιλία

|50 - 53|  Λαπαροσκοπική Χειρουργική

|54 - 55|  Γαστρική Πτύχωση

|56 - 57|  Πρωτογενής Αγγειοπλαστική - Η σύγχρονη αντιμετώπιση 
του Εμφράγματος

|58 - 59|  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Βιοκλινικής Θεσ/νίκης

|60 - 62| Η θεραπεία των αγγειακών δυσπλασιών του Προσώπου

|63|  Γνωρίστε τους Νοσηλευτές της Βιοκλινικής Αθηνών

|64 - 66| Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού

|67|  Μοναδα Εντατικής Θεραπείας Βιοκλινικής Θεσ/νίκης

|68 - 69| Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

|70 - 71| Οστεορθρίτιδα Ισχύου

|72 - 73|  Σκολίωση του Ρινικού Διαφράγματος

|74 - 75| Οστεονέκρωση



46 Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017          

φάκελοs υγεία

Κύστης
Τι είναι και πώς προκαλείται;

Τεχνική FiLaC:  
Χειρουργική θεραπεία με Laser
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Αυγερινός MD, Ph.D
Γενικός Χειρουργός
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κόκκυγος
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Η κύστη κόκκυγος (ή αλλιώς 
«τριχοφωλεακή κύστη») εί-
ναι μια πολύ συχνή φλεγμο-

νώδης πάθηση που εντοπίζεται στο 
δέρμα της περιοχής του κόκκυγα. Σε 
εκείνο το σημείο, κάτω από την επι-
δερμίδα, οι ασθενείς εμφανίζουν 
ένα σκληρό μόρφωμα (που είναι η 
κύστη), καθώς και κάποιες μικρές 
οπές στο γύρω δέρμα, που αντιστοι-
χούν στα στόμια των συριγγίων, δη-
λαδή των πόρων που συνδέουν την 
κύστη με το δέρμα. Συνήθως τόσο η 
κύστη όσο και τα συρίγγιά της περι-
έχουν τρίχες. Η νόσος εμφανίζεται 
συχνότερα στους άντρες σε σχέση 
με τις γυναίκες και κατά κανόνα σε 
νεαρές ηλικίες. 

Η ακριβής αιτιολογία της νόσου 
δεν είναι γνωστή και παρά το γεγο-
νός ότι έχουν διατυπωθεί διάφορες 
θεωρίες καμία δεν έχει επικρατήσει. 
Σήμερα γνωρίζουμε πως οι βασικοί 
παράγοντες κινδύνου για την εμ-
φάνισή της είναι η πυκνή τριχοφυΐα 
στην περιοχή, η συνεχής μηχανική 
πίεση που ασκείται στους θυλάκους 
των τριχών του δέρματος από τις 
κινήσεις των γλουτών και η ύπαρξη 
ευνοϊκών συνθηκών τοπικά (τριβή, 
υγρασία, κακός αερισμός) για την 
ανάπτυξη μικροβίων. Η εισχώρηση 
των τριχών στα στόμια των συριγ-
γίων και στην κύστη εμποδίζει την 
αυτόματη επούλωση της νόσου, 
με αποτέλεσμα να συντηρείται μια 
χρόνια φλεγμονώδης αντίδραση 
του οργανισμού. 

Η διάγνωση της κύστης κόκκυγα 
γίνεται εύκολα μόνο με την κλινική 
εξέταση από τον γιατρό, χωρίς να 
είναι απαραίτητη καμία άλλη αιμα-
τολογική ή ακτινολογική εξέταση. 

Ποια είναι τα συμπτώματα και  
οι κίνδυνοι της νόσου;
Τα συμπτώματα δεν είναι ίδια σε 
όλους τους ασθενείς. Κάποιοι μπο-
ρεί να παραμείνουν ασυμπτωματι-
κοί για πολλά χρόνια, ενώ σε άλλους 
μπορεί να εμφανιστεί αιφνιδίως 

ένα απόστημα στην περιοχή του 
κόκκυγα, το οποίο συνοδεύεται από 
έντονο πόνο, πρήξιμο και πυρετό. 
Πολλοί ασθενείς, επίσης, διαμαρτύ-
ρονται για συνεχή εκροή πύου ή και 
αίματος από τα στόμια των συριγ-
γίων, που προκαλούν δερματίτιδα 
και έντονη φαγούρα. Τέλος, οι πε-
ρισσότεροι αναφέρουν έναν ήπιο 
πόνο ή μια αδιευκρίνιστη ενόχληση 
στην περιοχή του κόκκυγα, ιδιαιτέ-
ρως όταν κάθονται για πολλή ώρα ή 
έπειτα από έντονη δραστηριότητα. 

Ο σοβαρότερος κίνδυνος για τους 
ασθενείς είναι η επιμόλυνση της 
κύστης από κάποιο μικρόβιο και η 
ανάπτυξη ενός αποστήματος στην 
περιοχή. Το απόστημα αυτό μπορεί 
να πάρει γρήγορα μεγάλες διαστά-
σεις και γίνεται εύκολα αντιληπτό 
από τον ασθενή γιατί εκδηλώνεται 
με έντονο πόνο, πρήξιμο και ερυ-
θρότητα στην περιοχή, υψηλό πυ-
ρετό και δυσκολία στο κάθισμα ή 
τη βάδιση. Η επιπλοκή αυτή απαιτεί 
άμεση χειρουργική αντιμετώπιση με 
παροχέτευση του αποστήματος και 
λήψη αντιβίωσης και αντιπυρετι-
κών. Άλλα προβλήματα μικρότερης 
σοβαρότητας είναι η έντονη φα-
γούρα στην περιοχή από υγρά που 
εκρέουν από τα συρίγγια και η επα-
κόλουθη τοπική δερματίτιδα. 

Ποια ήταν η «παραδοσιακή»  
θεραπεία της κύστης κόκκυγος;
Η πιο διαδεδομένη θεραπεία της 
νόσου για πολλές δεκαετίες (εφαρ-
μόζεται σε μικρότερο βαθμό και 
σήμερα) υπήρξε η «ανοικτή» μέθο-
δος, δηλαδή η πλήρης χειρουργική 
αφαίρεση της κύστης μαζί με τα 
συρίγγια, χωρίς τη συρραφή του 
τραύματος που δημιουργείται. Αυτό 
παραμένει ανοικτό και επουλώνεται 
μόνο του, προοδευτικά, έπειτα από 
ένα διάστημα 40-45 ημερών (επού-
λωση «κατά δεύτερο σκοπό»). Κατά 
καιρούς έχουν εφαρμοσθεί και διά-
φορες άλλες παραλλαγές αυτής της 
μεθόδου με την ίδια «θεραπευτική 
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λογική», δηλαδή την πλήρη αφαί-
ρεση της βλάβης και την καθυστε-
ρημένη επούλωση του τραύματος. 
Οι «ανοικτές» χειρουργικές τεχνι-
κές είναι τραυματικές, επώδυνες, 
αιματηρές, απαιτούν καθημερινές 
αλλαγές τραύματος για μεγάλο δι-
άστημα και περιορίζουν σημαντικά 
τους ασθενείς από τις ατομικές και 
τις επαγγελματικές τους δραστηριό-
τητες. Παρά τις αρχικές εκτιμήσεις, 
φαίνεται πως συνοδεύονται από πο-
σοστά υποτροπής της νόσου πάνω 
από 10% και στους περισσότερους 
ασθενείς το τελικό αισθητικό αποτέ-
λεσμα δεν είναι ικανοποιητικό. Όλα 
αυτά τα προβλήματα έχουν ως απο-
τέλεσμα οι περισσότεροι ασθενείς 
να αναζητούν πιο εξελιγμένες και 
λιγότερο τραυματικές και επώδυνες 
θεραπείες.

Τι είναι η τεχνική FiLaC;
Η τεχνική FiLaC, με τη χρήση τε-
χνολογίας laser, είναι μια ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδος που άρχισε 
να εφαρμόζεται στη θεραπεία της 
κύστης κόκκυγος τα τελευταία 6 
χρόνια. Με την τεχνική FiLaC αντι-
μετωπίζεται εξίσου αποτελεσμα-
τικά η νόσος χωρίς ταλαιπωρία 
για τους ασθενείς, αφού λόγω του 
σχεδιασμού της παρακάμπτονται 
όλα τα προβλήματα που προκαλεί 
ένα ανοικτό τραύμα και η καθυστε-
ρημένη του επούλωση. Η τεχνική 
FiLaC στηρίζεται σε μια εντελώς 
διαφορετική λογική σε σχέση με 
την ανοικτή μέθοδο. Σε αντίθεση 
με την «ανοικτή» μέθοδο, δεν έχει 
ως στόχο τη χειρουργική αφαίρε-
ση της νόσου, αλλά τη «θερμική 
καταστροφή» της με τη χρήση 
ενέργειας laser. Για την εφαρμογή 
της απαιτείται ειδικός εξοπλισμός, 
που περιλαμβάνει μια πολύ λεπτή 
και εύκαμπτη ίνα, που από το άκρο 

της εκπέμπει περιμετρικά ενέργεια 
laser. Η ίνα αυτή εισχωρεί διαμέσου 
των συριγγίων στο εσωτερικό της 
κύστης και καταστρέφει τα κύτταρα 
του τοιχώματός της (ενδοθήλιο), 
μετατρέποντάς την, μαζί με τα συ-

ρίγγια, σε μια αδρανή εσωτερική 
ουλή. Η διάρκεια του χειρουργεί-
ου δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά και 
στους περισσότερους ασθενείς η 
επέμβαση πραγματοποιείται με το-
πική αναισθησία.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 
είναι αναρίθμητα. Το βασικότερο 
είναι ότι οι ασθενείς δεν πονούν 
καθόλου, ούτε κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου αλλά ούτε και 
έπειτα από αυτό. Είναι μια τεχνική 
εντελώς αναίμακτη και ατραυματι-
κή, στην οποία δεν τοποθετούνται 
ράμματα, δεν χρειάζονται αλλαγές 
τραύματος και δεν σχηματίζονται 
ουλές μετεγχειρητικά. Οι ασθενείς 
κινητοποιούνται και γευματίζουν 
αμέσως έπειτα από το χειρουργείο, 
επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια 
ημέρα και είναι σε θέση να επανέλ-
θουν πολύ γρήγορα (σε 1-2 ημέρες) 
σε πλήρη ατομική και επαγγελματική 
δραστηριότητα. Από την πρώτη κιό-
λας ημέρα μετά την επέμβαση μπο-
ρούν να κάνουν μπάνιο ελεύθερα, 
ενεργούνται φυσιολογικά, γευμα-
τίζουν κανονικά και μπορούν άνετα 
να οδηγήσουν αυτοκίνητο. Έπειτα 
από μια εβδομάδα είναι σε θέση να 
αρχίσουν κάποιο ελαφρύ πρόγραμ-
μα γυμναστικής. Η τεχνική FiLaC 
είναι απολύτως ασφαλής για τους 
ασθενείς και η αποτελεσματικότη-
τα της είναι συγκρίσιμη με αυτή της 
κλασικής «ανοικτής» μεθόδου, όπως 
αποδεικνύεται από τις διαθέσιμες 
επιστημονικές κλινικές μελέτες.

Η τεχνική FiLaC με τη χρήση της 
τεχνολογίας laser σχεδιάστηκε 
για να βάλει τέλος στα δύσκολα 
μετεγχειρητικά προβλήματα που 
προκαλούν οι «ανοικτές» μέθο-
δοι, προσφέροντας μια μοντέρνα, 
ανώδυνη, ασφαλή και πολύ αποτε-
λεσματική λύση στη θεραπεία της 
κύστης κόκκυγος. B

Η τεχνική FiLaC, 
με τη χρήση 
τεχνολογίας 
laser, είναι 

μια ελάχιστα 
επεμβατική 
μέθοδος με 
αναρίθμητα 

πλεονεκτήματα. 
Οι ασθενείς δεν 
πονούν καθόλου, 

ούτε κατά τη 
διάρκεια του 
χειρουργείου 
αλλά ούτε και 

έπειτα από αυτό
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Θρομβοφιλία
Τι είναι η θρομβοφιλία;
Η θρομβοφιλία αποτελεί ανωμαλία στην πήξη του αίμα-
τος, που οδηγεί στην αύξηση του κινδύνου για παθολο-
γική δημιουργία θρόμβου. Σε φυσιολογικές συνθήκες ο 
οργανισμός διαθέτει έναν άριστο μηχανισμό πήξης, που 
στόχος του είναι να αποτρέπει την υπερβολική αιμορρα-
γία αλλά και την υπερβολική πηκτικότητα του αίματος. Ο 
σχηματισμός θρόμβου επέρχεται όταν σε τοπικό επίπεδο 
διαταραχθεί η ισορροπία αυτού του μηχανισμού και η 
ζυγαριά γείρει προς τη μεριά της θρόμβωσης.

Ποιοι τύποι θρομβοφιλίας υπάρχουν;
Η θρομβοφιλία μπορεί να είναι κληρονομική ή επίκτητη, 
δηλαδή αποκτάται κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής.

Τα πιο συχνά κληρονομικά αίτια είναι ο παράγοντας 
V-Leiden και η μετάλλαξη της προθρομβίνης, καθώς και 
οι ελλείψεις των αντιπηκτικών παραγόντων αντιθρομ-
βίνη ΙΙΙ, πρωτεΐνη C και πρωτεΐνη S. Επίσης, η αυξημένη 
τιμή ομοκυστεΐνης, η οποία μπορεί να οφείλεται σε με-
τάλλαξη γονιδίου αλλά μπορεί να είναι και επίκτητη λόγω 
έλλειψης των βιταμινών Β6, Β12 και του φυλλικού οξέος. 
Άτομα με ομάδα αίματος Ο έχουν μικρότερο κίνδυνο για 
θρόμβωση, ενώ, π.χ., άτομα με ομάδα αίματος Α παρου-
σιάζουν 4 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο θρόμβωσης απ’ 
ό,τι εκείνα με ομάδα Ο. 

 Άλλα αίτια επίκτητης θρομβοφιλίας είναι ο σακχαρώ-
δης διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η κύηση, τα 
αντισυλληπτικά φάρμακα, ο καρκίνος και τα αιματολογι-
κά νοσήματα που αυξάνουν τη γλοιότητα του αίματος, οι 
χειρουργικές επεμβάσεις, η ακινητοποίηση και η προχω-
ρημένη ηλικία. Εξέχουσα αιτία είναι το αντιφωσφολιπιδι-
κό σύνδρομο, το οποίο θεωρείται αυτοάνοσο νόσημα και 
το οποίο έχει συνδεθεί με καθ’ έξιν αποβολές, ημικρανίες 
και άλλα συμπτώματα.

Φαίνεται ότι στην κλινική πράξη επικρατεί το πολυπα-
ραγοντικό μοντέλο, δηλαδή ένας και μόνο θρομβοφιλι-
κός παράγοντας, αν και δυνητικά αποτελεί κίνδυνο θρόμ-
βωσης, εντούτοις μόνος του συχνά δεν είναι σε θέση να 

εκδηλώσει θρόμβωση. Συνήθως πρέπει να υπάρξει κι 
ένας δεύτερος, τουλάχιστον, παράγοντας. Πιο συνήθης 
συνδυασμός είναι η ύπαρξη κληρονομικού παράγοντα 
που συνοδεύεται από επίκτητο, π.χ. κύηση σε γυναίκα με 
παράγοντα V-Leiden. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι οι 
θρομβωτικές καταστάσεις επέρχονται συνήθως ευκαιρι-
ακά και κατά ώσεις. 

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι για ένα θρομβοφιλικό άτομο; 
Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση θρομβωτικών επεισο-
δίων σε νεαρές ή πολύ νεαρές ηλικίες ή σε ασυνήθιστες 
θέσεις. Οι πιο συνήθεις κίνδυνοι είναι η θρόμβωση των 
εν τω βάθει φλεβών και τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, 
π.χ. πνευμονική εμβολή και έμφραγμα μυοκαρδίου. Η 
θρομβοφιλία μπορεί να ευθύνεται για υπογονιμότητα, 
καθ’ έξιν αποβολές αλλά και προβλήματα κατά τη διάρ-
κεια της κύησης, όπως προεκλαμψία, πρόωρο τοκετό, 
αναστολή ανάπτυξης εμβρύου και ενδομήτριο θάνατο. Η 
εγκυμοσύνη συσχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θρόμβω-
σης. Αυτό απορρέει από τη φυσιολογική υπερπηκτικότητα 
της εγκυμοσύνης που προστατεύει τη μητέρα από αιμορ-
ραγία κατά το τοκετό. 

Πώς μπορεί να διαγνωστεί η θρομβοφιλία;
H διάγνωση γίνεται με αιματολογικές εξετάσεις, με τις 
οποίες ελέγχονται τα αιμοπετάλια, οι χρόνοι πήξης, οι 
παράγοντες πήξης και ειδικά αντισώματα. Ο μοριακός 
έλεγχος, με τον οποίο ανιχνεύονται γονιδιακές μεταλλά-
ξεις, έχει συνεισφέρει σημαντικά στη διάγνωση της κλη-
ρονομικής θρομβοφιλίας. 

 Η θρομβοφιλία είναι μια δυνητικά επικίνδυνη κατάστα-
ση για τον οργανισμό, η οποία όμως μπορεί να διαγνω-
στεί με κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις, αλλά και να 
αντιμετωπιστεί από τους ειδικούς γιατρούς.  Η επαγρύ-
πνηση είναι απαραίτητη, καθώς και η πιστή τήρηση των 
οδηγιών του θεράποντος γιατρού, ώστε να αποτραπούν 
δυσάρεστες καταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την 
υγεία του ασθενούς. B

Γράφει η:

Καλή Γουρζιώτη
Βιοπαθολόγος  
στη Βιοιατρική  
Θεσσαλονίκης
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φάκελοs υγεία
Αθηνών
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ

Κωνσταντίνος Στάμου 
Γενικός Χειρουργός -  
Χειρουργός Παχέος Εντέρου
Βιοκλινική Αθηνών

Γράφει ο:

Λαπαρασκοπική
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Τι είναι η λαπαροσκοπική 
χειρουργική;
Η λαπαροσκοπική χειρουργική (γνω-
στή και ως ελάχιστα επεμβατική χει-
ρουργική) δεν είναι μια νέα εντυ-
πωσιακή κατάκτηση της σύγχρονης 
ιατρικής επιστήμης. Η λαπαροσκο-
πική χειρουργική είναι η καθημερινή 
χειρουργική του σύγχρονου χειρουρ-
γού. Έπειτα από 35 χρόνια εξάπλω-
σης και εξέλιξης, πρακτικά όλες οι 
επεμβάσεις της κοιλιάς μπορούν και 
πραγματοποιούνται λαπαροσκοπι-
κά. Το στοίχημα για τον χειρουργό 
είναι να αποφασίζει σωστά ώστε να 
προσφέρει στον ασθενή του το καλύ-
τερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ανοικτή και λαπαροσκοπική  
χειρουργική: Ποιες οι διαφορές 
για τον χειρουργό;
Ο χειρουργός με τη λαπαροσκοπική 
τεχνική αλλάζει πλήρως περιβάλλον 
εργασίας. Βλέπει και αισθάνεται τε-
λείως διαφορετικά από ό,τι έχει συ-
νηθίσει. Αυτός είναι ο βασικό λόγος 
που η εκπαίδευση στους δύο τρό-
πους χειρουργικής πρέπει να είναι 
παράλληλη, ώστε η εξοικείωση να 
επιτευχθεί νωρίς και με ασφάλεια. 
Έπειτα από την καμπύλη εκμάθησης 
και με την απόκτηση εμπειρίας, ο σω-
στά εκπαιδευμένος χειρουργός αι-
σθάνεται το ίδιο άνετα να χειρουργεί 
ανοικτά ή λαπαροσκοπικά και μπορεί 
έτσι να αποφασίζει με μόνο γνώμο-
να το καλό τους ασθενούς και όχι την 
προσωπική του προτίμηση.

Ανοικτή και λαπαροσκοπική  
χειρουργική: Ποιες οι διαφορές 
για τον ασθενή;
Η λαπαροσκοπική χειρουργική ανα-
πτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία 35 
χρόνια, διότι είναι ό,τι πιο φιλικό 
προς τον ασθενή έχει επιτευχθεί 
στην ιστορία της χειρουργικής. Αν και 
σε πρώτη ανάλυση η μόνη διαφορά 
είναι η έλλειψη της τομής, αυτό δεν 
είναι αρκετό για να αιτιολογήσει τη 
μεγάλη διαφορά στο χειρουργικό 

Πώς γίνεται μια 
λαπαροσκοπική επέμβαση;
Ο χειρουργός προσεγγίζει τα όργανα 
της κοιλιάς από μικρές οπές, μικρότε-
ρες και από ένα εκατοστό. Το όφελος 
για τον ασθενή είναι πολλαπλό, αφού 
το συνολικό τραύμα για τον οργανισμό 
είναι σημαντικά μικρότερο, αλλά απο-
φεύγονται και οι επιπλοκές που σχετίζο-
νται με την εγχειρητική τομή. Η βασική 
προϋπόθεση για τη λαπαροσκόπηση εί-
ναι να εξασφαλίσει ο χειρουργός χώρο 
και ελευθερία κίνησης ανάμεσα στα 
κοιλιακά σπλάχνα. Αυτό επιτυγχάνεται 
φουσκώνοντας την κοιλιά με το πλέον 
αδρανές αέριο, που είναι το CO2. Επό-
μενη προϋπόθεση είναι να εξασφαλι-
σθεί αρκετός ψυχρός φωτισμός, ώστε 
να λειτουργήσει το σύστημα μετάδοσης 
εικόνας και ο χειρουργός να μπορεί στην 
οθόνη να δει με ακρίβεια τα όργανα 
αλλά και τα εργαλεία του. Αυτό επιτυγ-
χάνεται με την είσοδο της λαπαροσκοπι-
κής κάμερας συνήθως από τον ομφαλό. 
Όπως και η κάμερα, τα εργαλεία προ-
κειμένου να κινούνται ελεύθερα στον 
χώρο γλιστρούν μέσα από κάνουλες 
(trocar), που επιτρέπουν εύκολη κίνηση, 
σταθερότητα αλλά και συνεχή εναλλαγή 
εργαλείων. Από τη στιγμή που αρχίζει η 
λαπαροσκόπηση, η επέμβαση ακολου-
θεί τα αντίστοιχα βήματα που θα ακο-
λουθούσε μια ανοικτή εγχείρηση, χωρίς 
όμως το μεγάλο τραύμα της τομής.



52 Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017          

stress, τον μετεγχειρητικό πόνο και 
την ευκολία της ανάρρωσης έπειτα 
από μια λαπαροσκοπική επέμβαση. 
Φαίνεται ότι η ακρίβεια στις κινή-
σεις, στην οποία σε υποχρεώνουν τα 
λαπαροσκοπικά εργαλεία, βοηθά 
πολύ στη γρηγορότερη και ευκολό-
τερη ανάρρωση του σώματος.

Με τη λαπαροσκοπική χειρουργι-
κή αναμένεται ότι η επιστροφή στις 
δραστηριότητες και την εργασία 
θα γίνει πολύ πιο σύντομα και πιο 
ανώδυνα. Επίσης, η έναρξη έντονης 
δραστηριότητας, όπως ο αθλητι-
σμός, γίνεται πολύ νωρίτερα. Το αι-
σθητικό αποτέλεσμα είναι ασύγκρι-
τα καλύτερο. Οι μικρές τομές της 
λαπαροσκόπησης «εξαφανίζονται» 
πολύ σύντομα και ο χειρουργημένος 
ασθενής έχει μια πολύ εύκολη εξοι-
κείωση με την αλλαγή στο σώμα του. 
Παράλληλα, και ίσως πιο σημαντικό, 
είναι ότι επιπλοκές από το τραύμα, 
όπως οι λοιμώξεις, οι διασπάσεις και 
οι κήλες, πρακτικά εξαφανίζονται.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική  
του παχέος εντέρου
Όλα τα είδη επεμβάσεων του παχέος 
έντερου, τόσο για καλοήθεις παθή-
σεις όσο και για καρκίνο, μπορούν να 
γίνουν και λαπαροσκοπικά. Σε χώρες 
με επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στη λαπαροσκοπική χειρουργική, 
όπως η Δανία και η Μ. Βρετανία, το 
ποσοστό των επεμβάσεων παχέος 
εντέρου που γίνονται λαπαροσκοπι-
κά ξεπερνά το 60%. Στην Ελλάδα, το 
ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μικρό-
τερο. Υπάρχουν όμως εξειδικευμένες 
χειρουργικές ομάδες που έπειτα από 
επίσημη εκπαίδευση διατηρούν πολύ 
υψηλό ποσοστό λαπαροσκοπικών 
επεμβάσεων για το παχύ έντερο. Η 
ομάδα του κ. Στάμου στη Βιοκλινική 
Αθηνών, ακολουθώντας τις επίση-
μες διεθνείς οδηγίες, προσφέρει τη 

λαπαροσκοπική προσέγγιση στους 
περισσότερους ασθενείς. 

Η τυπική λαπαροσκοπική κολεκτο-
μή διαρκεί κατά μέσο όρο 2 ώρες, ο 
ασθενής κινητοποιείται και σηκώνε-
ται από το κρεβάτι του την ίδια ημέ-
ρα, διότι ο πόνος είναι ελάχιστος και 
ελέγχεται με απλά παυσίπονα, και 
αρχίζει να πίνει υγρά από την επό-
μενη ημέρα. Η νοσηλεία στις περισ-
σότερες περιπτώσεις διαρκεί λίγες 
ημέρες και η πλήρης επάνοδος στις 
σωματικές δραστηριότητες επιτυγ-
χάνεται σε δύο εβδομάδες.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική 
στον καρκίνο του παχέος εντέρου
Όλες οι επιστημονικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι η λαπαροσκοπική χειρουρ-
γική στον καρκίνο του παχέος εντέ-
ρου είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 
την παραδοσιακή ανοικτή. Όταν τη-

ρούνται οι βασικές αρχές της ογκο-
λογικής χειρουργικής, ο ασθενής με 
τη λαπαροσκοπική προσέγγιση απο-
λαμβάνει όλο το όφελος της ταχείας 
ανάρρωσης και διατηρεί όλες του τις 
δυνάμεις ώστε να επανέλθει άμεσα 
στις δραστηριότητές του. Υπάρχουν 
συγκεκριμένες περιπτώσεις καρκί-
νου όπου ο χειρουργός μπορεί να 
επιλέξει την ανοικτή τεχνική. Αυτό 
πάντα αποτελεί αντικείμενο συζήτη-
σης και ενημέρωσης του ασθενούς. 
Στόχος πάντα είναι η θεραπεία του 
καρκίνου με τη μικρότερη δυνατή 
επιβάρυνση του οργανισμού.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική 
στην εκκολπωματική νόσο
Τα εκκολπώματα είναι μικροί σάκοι 
που σχηματίζονται στο τοίχωμα του 
παχέος εντέρου. Υπεύθυνες για τη 
δημιουργία των εκκολπωμάτων είναι 

Ποιες επεμβάσεις 
γίνονται 

λαπαροσκοπικά 

Πρακτικά όλες οι επεμβάσεις 
της κοιλιακής χώρας μπορούν 
να πραγματοποιηθούν λαπα-
ροσκοπικά. Ο κ. Στάμου και οι 
ιατροί της ομάδας του είναι 
εκπαιδευμένοι και έχουν σημα-
ντική εμπειρία σε επεμβάσεις 
προχωρημένης λαπαροσκο-
πικής χειρουργικής, όπως οι 
κολεκτομές και οι βαριατρικές 
επεμβάσεις. Το όφελος αυτής 
της εμπειρίας γίνεται ακόμη 
περισσότερο εμφανές στα 
υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας 
των απλών επεμβάσεων ρουτί-
νας, όπως είναι οι χολοκυστε-
κτομές και οι κήλες. Επιπλέον 
και με τη στήριξη του ομίλου 
Βιοϊατρικής, ο κ. Στάμου είναι 
συντονιστής και εκπαιδευτής 
στα Μετεκπαιδευτικά Σεμινά-
ρια Λαπαροσκοπικής Χειρουρ-
γικής της Ελληνικής Χειρουργι-
κής Εταιρείας.

υγε
ία
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οι υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται 
μέσα στον αυλό του εντέρου. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι το έντερο κάνει έντο-
νους σπασμούς και αυξάνει τις πιέσεις 
όταν δεν έχει μέσα του αρκετό περιε-
χόμενο για να προωθήσει. Αυτό συμ-
βαίνει διότι στον δυτικό κόσμο τρώμε 
όλο και λιγότερα όσπρια, φρούτα και 
λαχανικά. Οι φυτικές ίνες είναι που δί-
νουν όγκο στα κόπρανα και εξασφαλί-
ζουν την καλή λειτουργία του εντέρου. 
Η εκκολπωματική νόσος, λοιπόν, είναι 
κυρίως νόσος του δυτικού κόσμου. 
Εκκολπώματα, αν και μπορεί να υπάρ-
χουν σε οποιοδήποτε σημείο του εντέ-
ρου, στις περισσότερες περιπτώσεις 
συγκεντρώνονται στο αριστερό τμήμα 
του παχέος εντέρου και ειδικά στο σιγ-
μοειδές. Ο ασθενής με εκκολπώματα 
οδηγείται στο χειρουργείο όταν υπάρ-
ξει μια απειλητική επιπλοκή, όταν λόγω 
πολλών φλεγμονών υπάρχουν έντονα 

συμπτώματα δυσκοιλιότητας ή συρίγ-
για και όταν τα επεισόδια φλεγμονών 
γίνονται αρκετά συχνά. Όταν είναι 
εφικτό, η αφαίρεση του εντέρου γίνε-
ται λαπαροσκοπικά. Η αφαίρεση του 
τμήματος του εντέρου που πάσχει έπει-
τα από φλεγμονή των εκκολπωμάτων, 
αν και τεχνικά δύσκολη, προσφέρει 
στον ασθενή όλα τα πλεονεκτήματα 
της γρήγορης κινητοποίησης και της 
ταχείας ανάρρωσης. Η επέμβαση δι-
αρκεί περίπου δύο ώρες.

Η λαπαροσκοπική χειρουργική στις 
φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου
Οι φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου 
είναι χρόνιες ασθένειες που χαρακτη-
ρίζονται από έντονη φλεγμονή του 
γαστρεντερικού συστήματος. Οι δύο 
συχνότερες και πιο μελετημένες ασθέ-
νειες είναι η νόσος Crohn και η ελκώ-
δης κολίτιδα. Για καμία από τις δύο 
μορφές φλεγμονής δεν είναι γνωστό 
το αίτιο που τις προκαλεί. Η πιο γνω-
στή θεωρία αναφέρει ότι η φλεγμονή 
είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής 
απάντησης του συστήματος άμυνας 
του οργανισμού (του ανοσοποιητικού) 
σε ερεθίσματα από μικρόβια που βρί-
σκονται στο έντερο. Η θεραπεία των 
φλεγμονωδών νόσων του εντέρου πε-
ριλαμβάνει μια σειρά χειρισμών που 
περιλαμβάνουν διαιτητικές προσαρ-
μογές, φαρμακευτικές παρεμβάσεις 
αλλά και χειρουργικές επεμβάσεις. 
H αντιμετώπιση της νόσου Crohn και 
της ελκώδους κολίτιδας είναι αντικεί-
μενο κοινής προσπάθειας του ασθε-
νούς και της ομάδας των ιατρών που 
περιλαμβάνουν γαστρεντερολόγους, 
παθολόγους, χειρουργούς αλλά και 
διατροφολόγους, ψυχολόγους και ει-
δικευμένους νοσηλευτές.

Υπολογίζεται ότι 7 στους 10 ασθε-
νείς με Crohn κάποια στιγμή στη ζωή 
τους θα χρειασθούν χειρουργείο. Το 
χειρουργείο μπορεί να αποσκοπεί 

στον έλεγχο των συμπτωμάτων ή στην 
αντιμετώπιση μιας επιπλοκής. Συνή-
θως ο χειρουργός αφαιρεί το πλέον 
κατεστραμμένο τμήμα του εντέρου, 
καθώς εκείνο είναι που προκαλεί τα 
συμπτώματα. Από τα πιο συχνά χει-
ρουργεία είναι αυτό της ειλεοτυφλι-
κής εκτομής, στο οποίο ο χειρουργός 
αφαιρεί τον τελικό ειλεό από το λε-
πτό έντερο και το τυφλό, δηλαδή το 
αρχικό τμήμα του παχέος εντέρου. Η 
ειλεοτυφλική εκτομή πρέπει να γίνεται 
λαπαροσκοπικά, καθώς έχει αποδει-
χθεί ότι αυτή η προσέγγιση έχει το κα-
λύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή.

Στην ελκώδη κολίτιδα, η φλεγμο-
νή αρχίζει από το τελικό τμήμα του 
εντέρου, που ονομάζεται ορθό, και 
επεκτείνεται σε άλλοτε άλλο ύψος κε-
ντρικότερα προς το λεπτό έντερο. Η 
φλεγμονή δημιουργεί έλκη και πληγές 
στο έντερο. Σε αντίθεση με τη νόσο 
του Crohn, στην κολίτιδα επηρεάζεται 
μόνο ο εσωτερικός χιτώνας του εντέ-
ρου, που ονομάζεται βλεννογόνος.

Στόχος της χειρουργικής θεραπείας 
είναι να αφαιρεθεί ολόκληρο το παχύ 
έντερο, αλλά τελικά να αποκαταστα-
θεί η συνέχεια του γαστρεντερικού 
σωλήνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
σε δύο ή τρία στάδια. Όταν η επέμβα-
ση γίνεται επειγόντως, αφαιρείται το 
παχύ έντερο αλλά όχι το τελικό τμήμα 
του, που ονομάζεται ορθό. Η επέμβα-
ση αυτή είναι πολύ σημαντικό να γίνε-
ται λαπαροσκοπικά, διότι ο ασθενής 
συνήθως προέρχεται από μακρά τα-
λαιπωρία και χρήση κορτιζόνης και 
ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Ο 
ασθενής πιθανώς θα χρειασθεί συ-
μπληρωματικά χειρουργεία, ώστε να 
αποκατασταθεί η φυσιολογική λει-
τουργία του γαστρεντερικού συστή-
ματος. Σε κάθε περίπτωση, τα μεγάλα 
πλεονεκτήματα της λαπαροσκόπησης 
πρέπει να εξασφαλίζονται για τους 
πιο αδύναμους ασθενείς. B

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



H λαπαροσκοπική ή ρομποτική επιμήκης γαστρική πτύχω-
ση είναι η επέμβαση παχυσαρκίας που κερδίζει έδαφος 
τα τελευταία χρόνια έναντι των υπόλοιπων επεμβάσε-

ων παχυσαρκίας. 
Είναι μια επέμβαση μικρής βαρύτητας, αντίστοιχη με τον δα-

κτύλιο, με άριστα αποτελέσματα και με το πλεονέκτημα είναι 
ότι δεν αφήνεται ξένο σώμα στον οργανισμό και δεν χρειάζε-
ται μετεγχειρητική ρύθμιση και παρακολούθηση.

Η επέμβαση αυτή έγινε πρώτη φορά από τον Δρ. M. 
Talebpour το 2004 και το 2007 ανακοίνωσε τα πρώτα αποτε-
λέσματα, τα οποία ήταν πολύ ενθαρρυντικά. 

Στην Ελλάδα, η ομάδα μας άρχισε να την εφαρμόζει το 2008 
και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από τους ασθενείς μας δεί-
χνουν ότι έχει καταλάβει μια πολύ καλή θέση ανάμεσα στις 
άλλες επεμβάσεις παχυσαρκίας.

Τεχνική της μεθόδου
Η λαπαροσκοπική ή ρομποτική επιμήκης γαστρική πτύχωση 
είναι μια περιοριστική επέμβαση, μειώνει, δηλαδή, σημαντικά 
την τροφή που μπορεί να καταναλώσει ο ασθενής.

Στην επέμβαση αυτή γίνεται αναδίπλωση (πτύχωση - δίπλω-
μα) του στομάχου, επιτυγχάνοντας τη μείωση της χωρητικότη-
τάς του χωρίς να αφαιρέσουμε τμήμα από το όργανο και χωρίς 
να τοποθετήσουμε ξένο σώμα (γαστρικό δακτύλιο).

Ουσιαστικά, αναδιπλώνουμε το τμήμα εκείνο του στομαχιού 
που λειτουργεί ως αποθηκευτικός χώρος (ρεζερβουάρ) και το 
καταργούμε αφήνοντας τη δίοδο των τροφών ανεπηρέαστη. 

φάκελοs υγεία

πτύχωση
Nέα λαπαροσκοπική  
επέμβαση παχυσαρκίας,  
χωρίς αφαίρεση  
στομάχου και ξένα σώματα,  
σε μία μόνο ημέρα

Πειραιά
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Γαστρική

Γράφει ο:

Γλεντής Κ. Παναγιώτης MD, Ph.D
Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος 
Χειρουργός



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει ανατομικά με το γαστρικό 
«μανίκι» (sleeve γαστρεκτομή), με τη διαφορά ότι δεν κόβουμε 
και δεν αφαιρούμε το στομάχι, πράγμα που κάνει τη μέθοδο 
πολύ πιο ασφαλή. 

Τι αποτελέσματα έχει η μέθοδος;
Τα αποτελέσματα της γαστρικής πτύχωσης είναι καλύτερα από 
αυτά  που επιτυγχάνονται με τον γαστρικό δακτύλιο και παρό-
μοια με τα αποτελέσματα του γαστρικού «sleeve».  

Η απώλεια βάρους κυμαίνεται από 75% έως 95% του περιτ-
τού σωματικού βάρους στους περισσότερους ασθενείς που 
χειρουργούνται με αυτή τη μέθοδο. 

Βασικό σ’ αυτήν την επέμβαση είναι ότι σε αντίθεση με τη 
sleeve δεν λείπει η γρελίνη (μία ορμόνη που παράγεται από 
τον θόλο του στομάχου), με αποτέλεσμα να υπάρχει αίσθημα 
πείνας. Η πείνα όμως μπορεί να κορεσθεί πολύ εύκολα εφόσον 
το στομάχι γεμίζει με το 1/4 της τροφής που χρειαζόταν πριν 
από την επέμβαση. 

Ποιοι ασθενείς είναι κατάλληλοι για την επέμβαση;
Οι βασικοί εχθροί κάθε περιοριστικής επέμβασης, άρα και της 
γαστρικής πτύχωσης, είναι το τσιμπολόγημα και η κατανάλωση 
τροφών με υψηλή θερμιδική αξία (γλυκά - αναψυκτικά). Αυ-
τοί βασικά είναι και οι μόνοι διατροφικοί περιορισμοί που θα 
έχει ο ασθενής που θα υποβληθεί σε λαπαροσκοπική γαστρική 
πτύχωση. Προτείνεται, λοιπόν, σαν επέμβαση στους ασθενείς 
που έχουν την τάση να καταναλώνουν μεγάλα γεύματα, χωρίς 
ιδιαίτερη έφεση στα γλυκά και στα αναψυκτικά.

Πλεονεκτήματα
Είναι μια επέμβαση λαπαροσκοπική ή ρομποτική, μικρής βα-
ρύτητας, σύντομη, χρειάζεται μία ημέρα μόνο νοσηλεία και 
πλήρως αναστρέψιμη.

Δεν υπάρχει ο κίνδυνος διαφυγής, αφού δεν γίνεται αφαί-
ρεση κάποιου τμήματος του στομαχιού.
Στη γαστρική πτύχωση, επίσης, δεν χρειάζεται κάποια μετεγ-
χειρητική ρύθμιση, όπως γίνεται με τον γαστρικό δακτύλιο, 
ενώ οι κίνδυνοι των απώτερων επιπλοκών του δακτυλίου, 
όπως η μετακίνηση, η διάβρωση του στομάχου, η μόλυνση και 
διαπύηση του δακτυλίου, δεν υπάρχουν. Άλλο ένα σημαντικό 
πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της λαπαροσκοπικής επιμήκους 
γαστρικής πτύχωσης;
Γενικότερα η συγκεκριμένη επέμβαση κρίνεται σαν μια από τις 
πιο ασφαλείς βαριατρικές επεμβάσεις. 

Η ασφάλεια του ασθενούς εξασφαλίζεται και οι κίνδυνοι 
ελαχιστοποιούνται όταν γίνεται μια σωστή προεγχειρητική 
προετοιμασία και επιλογή του ασθενούς από τον ιατρό και 
όταν η επέμβαση γίνεται από χειρουργική ομάδα με τεχνική κα-
τάρτιση και μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους επεμβάσεις. B
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Τι χωρητικότητα θα έχει το στομάχι 
μου μετά την επέμβαση;
Συνήθως η χωρητικότητα του στομάχου 
μετά τη λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρι-
κή πτύχωση είναι περίπου 100-150 ml. 
Αυτό εξαρτάται, βέβαια, και από την 
επιλογή του χειρουργού και διαφορο-
ποιείται από ασθενή σε ασθενή, κυρίως 
από τον σωματότυπο και το φύλο του 
ασθενούς.

Θα χρειάζομαι βιταμίνες ή  
συμπληρώματα διατροφής μετά  
την επέμβαση;
Στη γαστρική πτύχωση δεν υπάρχει γα-
στρική ή εντερική παράκαμψη και δυσα-
πορρόφηση. Εφόσον η διατροφή είναι 
ισορροπημένη, δεν χρειάζονται συμπλη-
ρώματα κανενός είδους.

Τι θα τρώω μετά την επέμβαση;
Την πρώτη εβδομάδα μετά την επέμ-
βαση η δίαιτα περιλαμβάνει υδαρείς 
τροφές, όπως σούπες, γάλα και άλλα 
υγρά, και ακολούθως μαλακές τροφές 
για ακόμα 1 μήνα. Έπειτα, η διατροφή 
απελευθερώνεται, όμως τα ιδανικά και 
ταχύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
με δίαιτα υψηλή σε πρωτεΐνες και χαμη-
λή σε λιπαρά.

Πόσα κιλά θα χάσω και  
σε πόσο χρόνο;
Η λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρική 
πτύχωση επιτυγχάνει 75%-95% απώλεια 
του περιττού σωματικού βάρους. Το βά-
ρος αυτό χάνεται στους 12-18 μήνες.

Δημιουργείται βλάβη στον οργανισμό 
ή στο στομάχι?
Η μελέτη χιλιάδων ασθενών σε όλο τον 
κόσμο που έχουν υποβληθεί σε γαστρι-
κή πτύχωση και η εμπειρία πολλών ετών 
εφαρμογής της, δείχνει ότι το στομάχι 
και ο οργανισμός παραμένει σε άριστη 
υγεία και χωρίς προβλήματα ακόμα και 
μετά από πολλά χρόνια. 

FAQ
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Ε ίναι γνωστό ότι το οξύ έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου εί-
ναι μία συχνή και επικίνδυνη 

για τη ζωή του ασθενούς, επείγου-
σα νοσολογική οντότητα . Οφεί-
λεται σε αιφνίδια απόφραξη μίας 
στεφανιαίας αρτηρίας και απαιτεί 
την έγκαιρη και πλήρη διάνοιξη του 
αποφραγμένου αγγείου. Η ενημέ-
ρωση σχετικά με τις δυνατότητες 
που υπάρχουν για την αντιμετώπι-
σή του είναι απολύτως αναγκαία, 
καθώς, υπό προϋποθέσεις, μπο-

ρούν να ακυρωθούν οι δυσμενείς 
έως καταστροφικές επιπτώσεις του 
στην καρδιά.

Η καρδιά εξασφαλίζει την πα-
ροχή του αίματος και των συστατι-
κών που μεταφέρονται με το αίμα, 
όπως οξυγόνο και θρεπτικά συ-
στατικά, στους ιστούς του ανθρώ-
πινου οργανισμού, δουλεύοντας 
αδιάκοπα σαν μυϊκή αντλία. Η ίδια 
έχει ανάγκη αιμάτωσης για την εύ-
ρυθμη λειτουργία της και αυτό επι-
τυγχάνεται με δύο αρτηρίες, την 

αριστερή και τη δεξιά στεφανιαία 
αρτηρία (διατρέχουν κυκλοτερώς 
την καρδιά σαν στεφάνι).

Στο εσωτερικό τοίχωμα των 
αρτηριών, με την επίδραση των 
λεγόμενων προδιαθεσικών παρα-
γόντων (κληρονομικότητα, σακ-
χαρώδης διαβήτης, υψηλή χο-
ληστερίνη, αρτηριακή υπέρταση, 
παχυσαρκία και καθιστική ζωή), 
δημιουργείται η αθηρωματική 
πλάκα. Προοδευτικά στενεύει τον 
αυλό του αγγείου, μειώνοντας έτσι 

φάκελοs υγεία

    Πρωτογενής 
αγγειοπλαστική

Γράφει ο:

Δημήτρης Αυζώτης
Επεμβατικός Καρδιολόγος, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 
Αιμοδυναμικού Τμήματος
Βιοκλινική Αθηνών 

Αθηνών

Η σύγχρονη αντιμετώπιση  
του εμφράγματος
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H πρωτογενής 
αγγειοπλαστική, έχει 
μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχούς διάνοιξης του 
αγγείου που έχει κλείσει, 

μικρότερα ποσοστά 
επαναστένωσης της 

αρτηρίας και λιγότερες 
πιθανότητες επιπλοκών, 

όπως μεγάλες 
αιμορραγίες

Ο χρονικό διάστημα  
από την άφιξη  
του ασθενούς  

στο νοσοκομείο  
έως τη διάνοιξη  

της απόφραξης πρέπει 
να είναι μικρότερο  
των 90 λεπτών για  

να έχουμε το καλύτερο 
αποτέλεσμα

τη ροή του αίματος. Πάνω από ένα 
κρίσιμο όριο στένωσης η ροή του 
αίματος δεν επαρκεί για τη σωστή 
θρέψη της καρδιάς, με αποτέλεσμα 
την ισχαιμία, που εκδηλώνεται με 
πόνο στο στήθος (στηθάγχη), ιδίως 
στην κόπωση.

Αν η επιφάνεια της αθηρωματι-
κής πλάκας διαβρωθεί ή σπάσει 
αιφνίδια δημιουργείται θρόμβος 
αίματος που μπορεί να αποφράξει 
πλήρως την αρτηρία, προκαλώντας 
έτσι αυτό που ονομάζουμε οξύ έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου. Εκδηλώ-
νεται συνήθως σαν οξύς πόνος στο 
κέντρο του στήθους (βάρος, «κά-
ψιμο») με ποικίλες αντανακλάσεις 
(λαιμό, χέρια, πλάτη, κοιλιά) και δι-
αρκεί πάνω από μισή ώρα.

Η αντιμετώπιση του εμφράγμα-
τος είναι η διάνοιξη του αγγείου 
που έχει κλείσει όσο το δυνατόν 
πιο γρήγορα, ώστε να «σωθεί» το 
τμήμα της καρδιάς που δεν αιματώ-
νεται. Αυτό γίνεται με δύο τρόπους: 
Φαρμακευτικά, με ισχυρά θρομβο-
λυτικά φάρμακα που ανοίγουν - δι-
αλύουν τον θρόμβο που φράσσει το 
αγγείο και μηχανικά, με τη διενέρ-
γεια αγγειοπλαστικής.

Πρωτογενής αγγειοπλαστική
 Η δεύτερη αυτή μέθοδος ονομά-
ζεται πρωτογενής αγγειοπλαστική, 
πρόκειται, δηλαδή, για επείγουσα 
αγγειοπλαστική, που γίνεται μετά την 
έναρξη του πόνου και τη διάγνωση 
του εμφράγματος του μυοκαρδίου. 

Η πρωτογενής αγγειοπλαστική, 
σύμφωνα με μεγάλες και διεθνείς 
μελέτες, υπερτερεί της θρομβόλυ-
σης τόσο στην αποτελεσματικό-
τητα όσο και στην ασφάλεια στην 
αντιμετώπιση του οξέος εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου. Έτσι, έχει 
μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχούς δι-
άνοιξης του αγγείου που έχει κλεί-
σει, μικρότερα ποσοστά επαναστέ-
νωσης της αρτηρίας και λιγότερες 
πιθανότητες επιπλοκών, όπως με-
γάλες αιμορραγίες. 

Τα καλύτερα αποτελέσματα 
στην επείγουσα πρωτογενή αγ-
γειοπλαστική επιτυγχάνονται όσο 
πιο γρήγορα γίνει η μεταφορά 
του ασθενούς με οξύ έμφραγμα 
του μυοκαρδίου στο ειδικό εργα-
στήριο. Μόλις γίνει η διάγνωση, ο 
ασθενής μεταφέρεται στο αιμοδυ-
ναμικό εργαστήριο για να υποβλη-
θεί σε στεφανιογραφία, με σκοπό 
τον εντοπισμό της απόφραξης που 
προκαλεί το έμφραγμα (της «υπεύ-
θυνης βλάβης») και τη διάνοιξή της 
με αγγειοπλαστική.

Το χρονικό διάστημα από την άφι-
ξη του ασθενούς στο νοσοκομείο 
έως τη διάνοιξη της απόφραξης 
πρέπει να είναι μικρότερο των 90 
λεπτών για να έχουμε το καλύτε-
ρο αποτέλεσμα, τη διάσωση του 
μυοκαρδίου από τη νέκρωση (χα-
ρακτηριστικά λέγεται «ο χρόνος 
είναι μυοκάρδιο»). Αυτό έχει σαν 
αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση 
έως εκμηδένιση της ενδονοσο-
κομειακής θνητότητας και τη ση-
μαντική μείωση της πιθανότητας 
εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκει-
ας. Η επίτευξη αυτών των στόχων 
απαιτεί την ύπαρξη αιμοδυναμικού 
εργαστηρίου στο νοσοκομείο που 
απευθύνεται ο ασθενής και έμπειρη 
επεμβατική καρδιολογική ομάδα σε 
ετοιμότητα.

Η Βιοκλινική Αθηνών διαθέτει 
όλα τα σύγχρονα μέσα (αιμοδυ-
ναμικό εργαστήριο, Μονάδα Εντα-
τικής Θεραπείας, εξειδικευμένο 
και έμπειρο ιατρικό - νοσηλευτικό 
προσωπικό) για τη διαχείριση του 
οξέος εμφράγματος, με καθημερι-
νή ετοιμότητα σε 24ωρη βάση και 
ταχεία απόκριση στην αντιμετώπισή 
του (άφιξη του ασθενούς - διάνοιξη 
του αγγείου <60 λεπτά). Η γρήγορη 
μεταφορά ενός ασθενούς με υπο-
ψία οξέος εμφράγματος σε μια τέ-
τοια νοσοκομειακή μονάδα θα έχει 
τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
στην αντιμετώπιση και τη μετέπειτα 
πορεία του. B

Η σύγχρονη αντιμετώπιση  
του εμφράγματος

 Η Βιοκλινική 
Αθηνών διαθέτει 
όλα τα σύγχρονα 

μέσα (αιμοδυναμικό 
εργαστήριο, Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας, 
εξειδικευμένο και 
έμπειρο ιατρικό 
- νοσηλευτικό 

προσωπικό) για τη 
διαχείριση του οξέος 

εμφράγματος με 
καθημερινή ετοιμότητα 

σε 24ωρη βάση και 
ταχεία απόκριση στην 

αντιμετώπισή του 
(άφιξη του ασθενούς 
- διάνοιξη του αγγείου 

<60 λεπτά)
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HΒιοκλινική Θεσσαλονίκης 
ανήκει στον Όμιλο Εταιρει-
ών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ, του 

μεγαλύτερου οργανισμού Πρωτο-
βάθμιας Υγείας στην Ελλάδα, και 
στεγάζεται σε κτίριο της οδού Μη-
τροπόλεως 86, στην καρδιά της πό-
λης. Μεταξύ των άλλων τμημάτων 
στον πρώτο όροφο της Βιοκλινικής, 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, βρί-
σκεται η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού.

Πρόκειται για μία από τις παλαι-
ότερες Ιδιωτικές Μονάδες Τεχνητού 
Νεφρού (ΜΤΝ) της Θεσσαλονίκης 
(πρώην Γενική Κλινική Γαληνός), που 
από το 2006 είναι μέλος του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉ, με παράδοση στην αντι-
μετώπιση της νεφρικής νόσου.

Στην άρτια εξοπλισμένη Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού εξυπηρετούνται, 
μέσα από την πλέον σύγχρονη τε-
χνολογική υποδομή, νεφροπαθείς 
ευρισκόμενοι σε πρόγραμμα αιμο-
κάθαρσης. Είναι στελεχωμένη από 
άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευ-
μένο ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό, καθώς και με οργανωμένη 
γραμματειακή υποστήριξη. Οι ια-
τρικές υπηρεσίες παρέχονται από 
ειδικούς νεφρολόγους σε καθημε-
ρινή εικοσιτετράωρη βάση. Το νο-
σηλευτικό προσωπικό είναι άρτια 
εκπαιδευμένο, με πολύχρονη εμπει-
ρία πάνω στην εξωνεφρική κάθαρση 
και παρέχει τη φροντίδα του όλο το 
εικοσιτετράωρο.

Ή ΜΤΝ διαθέτει 28 μηχανήματα 
τεχνητού νεφρού και λειτουργεί κα-
θημερινά σε 3 βάρδιες. Τα μηχανή-
ματα έχουν τη δυνατότητα να παρέ-
χουν όλες τις μεθόδους εξωνεφρικής 

κάθαρσης (κλασική αιμοκάθαρση και 
online αιμοδιαδιήθηση). Οι θέσεις 
αιμοκάθαρσης έχουν ειδικά σχεδια-
σμένες πολύσπαστες πολυθρόνες ή 
κρεβάτια που επιτρέπουν την αντι-
μετώπιση έκτακτων συμβάντων με 
ατομική εγκατάσταση οξυγόνου.

Οι αίθουσες είναι ειδικά διαμορ-
φωμένες κλιματιζόμενες, με τηλεο-
ράσεις τελευταίας τεχνολογίας και 
ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο 
(free wi-fi). Για ασθενείς με ιογενείς 
ηπατίτιδες έχει γίνει πρόβλεψη για 
ειδικό θάλαμο νοσηλείας με χωρι-
στό χώρο υγιεινής.

Παράλληλα, η Βιοκλινική διαθέτει 
συνεχή καρδιολογική παρακολού-
θηση των νεφροπαθών από ειδικό 
καρδιολόγο με χρόνια εμπειρία σε 
αυτή την ειδική ομάδα των ασθενών 
και τις εξατομικευμένες ανάγκες 
τους. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνα-
τότητα άμεσης αντιμετώπισης των 
επειγόντων περιστατικών των νε-
φροπαθών με πλήρως οργανωμένη 
ομάδα καρδιολόγων, αναισθησιολό-
γων, χειρουργών και εντατικολόγων.

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, ως 
ιδανικός εκφραστής της φιλοσο-
φίας του Ομίλου, παρέχει ιδανικές 
υπηρεσίες υγείας. Διαθέτει οργα-
νωμένα ιατρικά εργαστήρια με 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό (μικροβιο-
λογικό, ακτινολογικό, ακτινοδιαγνω-
στικό), όπου άμεσα και με αξιοπιστία 
οι νεφροπαθείς μπορούν να εξυπη-
ρετηθούν και να έχουν γρήγορη δι-
άγνωση στις παράλληλες παθήσεις 
πέραν της χρόνιας νεφρικής νόσου. 
Ταυτόχρονα, διαθέτει άριστα εξο-
πλισμένη και οργανωμένη Μονάδα 

Εντατικής Θεραπείας για την αντι-
μετώπιση και για τη νοσηλεία σοβα-
ρών οξέων συμβάντων, καθώς και 
οργανωμένες χειρουργικές αίθου-
σες για χειρουργικές επεμβάσεις, 
απλές ή μείζονες. Κατά συνέπεια, 
παρέχεται στον νεφροπαθή άμεσα 
και υπεύθυνα ολοκληρωμένη ιατρι-
κή περίθαλψη.

Το ιατρικό δυναμικό της ΜΤΝ 
απαρτίζεται από ειδικούς νεφρο-
λόγους εκπαιδευμένους σε Πανεπι-
στημιακές Νεφρολογικές κλινικές, 
με σημαντική επιστημονική κατάρ-
τιση, κλινική εμπειρία και ανθρώπι-
νη προσέγγιση του ασθενούς. Εκτός 
από τη ΜΤΝ, παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους ως σύμβουλοι ιατροί σε νοση-
λευόμενους ασθενείς με οξεία νε-
φρική βλάβη ή χρόνια νεφρική νόσο, 
του παθολογικού ή του χειρουργικού 
τομέα. Επιπλέον, συνεργάζονται 
άριστα με τους εντατικολόγους ια-
τρούς της ΜΕΘ για την αντιμετώπι-
ση των διασωληνωμένων ασθενών 
που χρειάζονται νεφρολογική υπο-
στήριξη. Για τον λόγο αυτό υπάρχει 
μόνιμα εγκατεστημένο μηχάνημα 
εξωνεφρικής κάθαρσης στη ΜΕΘ. 
Επίσης, στα εξωτερικά ιατρεία της 
κλινικής λειτουργεί τακτικό νεφρο-
λογικό ιατρείο, όπου παρακολου-
θούνται ασθενείς με χρόνια νεφρική 
νόσο, ή διενεργείται διερεύνηση της 
νεφρικής λειτουργίας και προληπτι-
κός έλεγχος.

Η Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ) 
ορίζεται ως νεφρική βλάβη ή ελάτ-
τωση του ρυθμού σπειραματικής δι-
ήθησης, του επιπέδου της νεφρικής 
λειτουργίας, δηλαδή, για διάστημα 

Βιοκλινική Θεσσαλονίκης

φάκελοs υγεία
Θεσσαλονίκης

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
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πάνω από τρεις μήνες ανεξάρτητα 
από το αίτιο. Οφείλεται σε ανατο-
μικές ή λειτουργικές διαταραχές 
των νεφρών και εμφανίζει επηρεα-
σμένους δείκτες νεφρικής βλάβης 
-διαταραχές στον εργαστηριακό 
(αίμα, ούρα) ή απεικονιστικό έλεγ-
χο (υπέρηχος ή αξονική). Η πραγμα-
τική συχνότητα εμφάνισης της ΧΝΝ 
μιας πληθυσμιακής ομάδας είναι 
δύσκολο να εξακριβωθεί, καθώς η 
ήπια ή η μετρίου βαθμού ΧΝΝ είναι 
συνήθως ασυμπτωματική. Ωστόσο, 
διάφορες επιδημιολογικές μελέτες 
έχουν καταλήξει σε σχετικά παρό-
μοιες παρατηρήσεις, προτείνοντας 
τον επιπολασμό της ΧΝΝ περίπου 
στο 10%. Η ΧΝΝ μπορεί να εξελι-
χθεί και αργά ή γρήγορα να οδηγή-
σει σε νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου και ο ασθενής να χρήζει 
εξωνεφρικής κάθαρσης (τεχνητός 
νεφρός, περιτοναϊκή κάθαρση). 
Εξαιτίας της συνεχόμενης αύξησης 
του αριθμού των ατόμων που πά-

σχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρ-
κεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑ-ΤΣ) και 
του υψηλού επιπολασμού της ΧΝΝ 
στην κοινότητα, το ενδιαφέρον έχει 
επικεντρωθεί στην έγκαιρη διάγνω-
ση της ΧΝΝ και στον εντοπισμό των 
ατόμων με παράγοντες κινδύνου. Η 
ΧΝΝ μοιάζει να είναι μια πολυπαρα-
γοντική διαδικασία. Οι παράγοντες 
κινδύνου για ΧΝΝ σχετίζονται με 
την ευαισθησία, την έναρξη και την 
εξέλιξη. Οι παράγοντες που σχετί-
ζονται με την έναρξη της ΧΝΝ είναι 
η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, η καρδιαγγειακή 
νόσος, η παχυσαρκία και το μετα-
βολικό σύνδρομο, το κάπνισμα, το 
αυξημένο ουρικό οξύ και η έκθεση 
σε φάρμακα και ουσίες τοξικά για 
τους νεφρούς, όπως μη στεροειδή 
αντιφλεγμονώδη, κατάχρηση αναλ-
γητικών, έκθεση σε βαρέα μέταλλα 
κ.ά. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 
την εξέλιξη της ΧΝΝ είναι η μεγάλη 
ηλικία, το φύλο (οι άνδρες), η φυλή/

εθνότητα, η γενετική προδιάθεση, 
ο φτωχός έλεγχος της αρτηριακής 
πίεσης και του σακχάρου στο αίμα, 
η δυσλιπιδαιμία, η λευκωματουρία 
(ύπαρξη λευκώματος στα ούρα), η 
καρδιαγγειακή νόσος, το κάπνισμα, 
το αλκοόλ κ.ά.

Όπως εύλογα συμπεραίνουμε από 
τα παραπάνω υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη του τακτικού ελέγχου της 
νεφρικής λειτουργίας και της πολύ 
καλής ρύθμισης των παραγόντων 
που την επηρεάζουν και την επιδει-
νώνουν, ώστε να επιβραδυνθεί ο 
ρυθμός εξέλιξης σε ΧΝΑ-ΤΣ. Όπως 
επίσης είναι πολύ σημαντικός ο τα-
κτικός έλεγχος του γενικού πληθυ-
σμού για τη διάγνωση της «σιωπη-
ρής» νεφρικής νόσου. Παρ’ όλα αυτά 
αν η ΧΝΝ εξελιχθεί, οι διαθέσιμοι πό-
ροι για τη θεραπεία υποκατάστασης 
στη χώρα μας είναι σημαντικοί και 
εξασφαλίζουν την έγκαιρη και απο-
τελεσματική ένταξη των ασθενών σε 
εξωνεφρική κάθαρση. B

59

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ



φάκελοs υγεία

Αθηνών

Γράφει ο:

Σταύρος Τομπρής MD, Ph.D, DDS
Ιατρός, Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

60 Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017          

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ 
αγγειακών δυσπλασιών

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Mε τον όρο «αγγειακή δυσπλα-
σία» περιγράφονται βλάβες 
του αγγειακού δικτύου οι 

οποίες είναι πάντα παρούσες κατά 
τη γέννηση, ίσως όχι όμως πάντα 
κλινικά εμφανείς, αναπτύσσονται με 
προοδευτική εκτασία των αγγείων 
κατά τη διάρκεια της ζωής και δεν 
υποστρέφουν ποτέ.

Αναλόγως του τύπου των αγγείων 
της δυσπλασίας διακρίνονται σε:

 Τριχοειδικές δυσπλασίες. Αυτές 
αφορούν τα αγγεία του τριχοειδικού 
συμπλέγματος του δέρματος και των 
βλεννογόνων. Η περισσότερο γνω-
στή βλάβη στην κατηγορία αυτή είναι 
τα port wine stains.

 Φλεβικές δυσπλασίες. Αποτελού-
νται από διατεταμένα αγγεία του 
φλεβικού δικτύου. Μπορεί να είναι 
είτε εντοπισμένες είτε διάχυτες βλά-
βες. Εμφανίζονται στα μαλακά μόρια 
του προσώπου και μπορεί να κατα-
λαμβάνουν το δέρμα, τον υποδόριο 
ιστό, τους βλεννογόνους, αλλά και 
τμήματα μυών του προσώπου και 
του τραχήλου. 

 Αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες. Στις 
περιπτώσεις αυτές παρατηρείται μια 
ανώμαλη επικοινωνία μεταξύ των αρ-
τηριδίων και των φλεβιδίων της συ-
γκεκριμένης περιοχής. Η κατάσταση 
αυτή αλλοιώνει τη δυναμική της ροής 
του αίματος και προκαλεί διόγκωση 
των προσαγωγών και απαγωγών αγ-
γείων της περιοχής αυτής. 

 Λεμφικές δυσπλασίες. Αφορούν 
την παθολογική διόγκωση των λεμ-
φικών αγγείων μιας περιοχής. Οι 
δυσπλασίες αυτές εμφανίζουν μια 
μικροκυστική (πολλαπλές μικρές 
κυστικές διογκώσεις) και μια μακρο-
κυστική (μεγάλοι κυστικοί χώροι) 
μορφή.

 Μεικτού τύπου δυσπλασίες. Πρό-
κειται για δυσπλασίες που εμφανί-
ζουν συνδυαστικά στοιχεία των ανω-
τέρω (π.χ., μεικτού τύπου φλεβική 
- λεμφική δυσπλασία ή συνδυασμός 
αρτηριοφλεβικής με τριχοειδική δυ-
σπλασία).

Προβλήματα 
Οι αγγειακές δυσπλασίες εμφα-
νίζονται συχνά στο πρόσωπο και 
αναλόγως του είδους μπορεί να κα-
ταλαμβάνουν τμήματα των μαλα-
κών μορίων του προσώπου και του 
τραχήλου αλλά και των οστών του 
σπλαχνικού κρανίου. Η παρουσία 
τους επηρεάζει την αισθητική του 
προσώπου, εφόσον στην πλειονό-
τητά τους είναι ορατές και εμφανείς 
με την απλή παρατήρηση. Το γεγο-
νός αυτό προδιαθέτει στην ψυχολο-
γική επιβάρυνση του ασθενούς. 

Συχνά όμως προκαλούν και έντονα 
λειτουργικά προβλήματα, αναλόγως 
της θέσης που εμφανίζονται. Μπο-
ρούμε περιληπτικά να αναφέρουμε:

  Προβλήματα στην όραση στις 
περιπτώσεις που οι δυσπλασίες 
εμφανίζονται ενδοκογχικά ή περι-
κογχικά.
  Υπερτροφία - σκελετική παραμόρ-
φωση των οστών του σπλαχνικού 
κρανίου.
  Υπερτροφία των μαλακών μορίων, 
όπως της γλώσσας, των χειλέων, 
των παρειών κ.λπ.
  Διαταραχές στην οδοντική σύ-
γκλειση, με συνοδό αδυναμία μά-
σησης και ομιλίας.
  Πιθανότητα αιμορραγίας, αυτό-
ματης ή κατόπιν τυχαίου τραυμα-
τισμού. 

Θεραπεία
Η θεραπεία των αγγειακών δυσπλα-
σιών στοχεύει στην αποκατάστα-
ση της αισθητικής του προσώπου, 
αλλά και των πιθανών λειτουργικών 
διαταραχών που προκαλούν. Κατά το 
παρελθόν, οι θεραπευτικές προσεγ-
γίσεις ήταν περιορισμένες λόγω της 
έλλειψης των κατάλληλων θεραπευ-
τικών μέσων, της ελλιπούς εκπαίδευ-
σης και εμπειρίας των ιατρών στην 
αντιμετώπιση των αγγειακών δυ-
σπλασιών και κυρίως λόγω του φό-
βου της αναμενόμενης αιμορραγίας 
κατά τη διάρκεια των χειρουργικών 
προσπαθειών αφαίρεσης των όγκων 

αυτών. Στα παραπάνω θα πρέπει να 
προστεθούν η ανεπαρκής κατανόη-
ση της φυσικής πορείας και εξέλιξης 
των αγγειακών βλαβών, σε συνδυα-
σμό πολλές φορές με την αδυναμίας 
ακριβούς διάγνωσης του είδους της 
αγγειακής δυσπλασίας. 

Σήμερα, με την τεχνολογική ανά-
πτυξη ειδικών Laser, με τη βοήθεια 
των εξελιγμένων τεχνικών της 
επεμβατικής ακτινολογίας (σκληρο-
θεραπείες, εμβολισμοί) και με την 
εφαρμογή ειδικών χειρουργικών τε-
χνικών, ο στόχος της θεραπείας των 
αγγειακών δυσπλασιών επιτυγχάνε-
ται με ασφάλεια και πολύ ικανοποι-
ητικά αποτελέσματα.Τα σύγχρονα 
θεραπευτικά μέσα που χρησιμοποι-
ούνται για τη θεραπεία των αγγεια-
κών δυσπλασιών είναι:

 Τα Laser 
Για τη θεραπεία των αγγειακών 
δυσπλασιών χρησιμοποιούνται τα 
Laser: 

  Pulsed-dye (παλμικό χρωστικής), 
στις περιπτώσεις τριχοειδικών δυ-
σπλασιών.
  Nd-Yag (neodymium-doped 
yttrium aluminium garnet), στις πε-
ριπτώσεις των φλεβικών δυσπλα-
σιών.
  CO₂ (διοξειδίου), για τη θεραπεία 
μερικών επιφανειακών λεμφικών 
δυσπλασιών.

 Η σκληροθεραπεία
Τα θεραπευτικό αυτό μέσο αναφέρε-
ται στην έγχυση ενός σκληρυντικού 
παράγοντα εντός του αγγειακού δι-
κτύου της βλάβης. Η παρουσία του 
παράγοντα αυτού προκαλεί διόγκω-
ση των ενδοθηλιακών κυττάρων (τα 
κύτταρα του αγγείου που βρίσκονται 
στην επιφάνεια του αυλού), με αποτέ-
λεσμα τη μείωση της διαμέτρου του 
αυλού των παθολογικών αγγείων. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί είτε ως μοναδική θεραπεία 
είτε προεγχειρητικά ως προετοιμασία 
για προγραμματισμένη χειρουργική 
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αφαίρεση της βλάβης, με σκοπό τη 
μείωση της αναμενόμενης διεγχειρη-
τικής αιμορραγίας. Η κάθε συνεδρία 
γίνεται υπό γενική αναισθησία, πα-
ρουσία του επεμβατικού ακτινολόγου 
και του χειρουργού, με ταυτόχρονη 
ακτινοσκόπηση για τον άμεσο έλεγ-
χο της κατανομής του σκληρυντικού 
παράγοντα. Η σκληροθεραπεία έχει 
εφαρμογή στις περιπτώσεις των φλε-
βικών και λεμφικών δυσπλασιών.

 Ο εμβολισμός
Η θεραπευτική αυτή διαδικασία 
εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των 
αρτηριοφλεβικών δυσπλασιών. 
Πρόκειται για αποκλεισμό της περι-
οχής που εμφανίζεται η ανώμαλη 
επικοινωνία μεταξύ αρτηριδίων και 
φλεβιδίων, η λεγόμενη φωλεά της 
αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας. Ο 
εμβολισμός μπορεί, επίσης, να απο-
τελέσει τη μοναδική θεραπεία ή να 
πραγματοποιηθεί προεγχειρητικά σε 
συνδυασμό με προγραμματισμένη 
αφαίρεση της βλάβης. Μπορεί, επί-
σης, να χρησιμοποιηθεί σε επείγου-
σες περιπτώσεις αιμορραγίας από 
αρτηριοφλεβική δυσπλασία.

 Η χειρουργική θεραπεία
Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης 
αποτελεί πολύτιμο θεραπευτικό μέσο 
των πρωτοκόλλων θεραπείας των 
αγγειακών δυσπλασιών. Ο εκπαιδευ-
μένος χειρουργός έχει τη δυνατότητα 
να αφαιρέσει την αγγειακή δυσπλα-
σία με επιτυχία, εφαρμόζοντας κα-
τάλληλες χειρουργικές τεχνικές. Η 
χειρουργική θεραπεία στοχεύει κατ’ 
αρχήν στην αφαίρεση της δυσπλασί-
ας, με σκοπό τόσο την αισθητική και 
τη λειτουργική αποκατάσταση όσο 
και στη μη επανεμφάνιση της βλάβης. 
Σε πολλές περιπτώσεις αυτό είναι 
εφικτό όταν η αγγειακή βλάβη είναι 
εντοπισμένη και η προεγχειρητική 

της προετοιμασία ήταν επαρκής. Στις 
περιπτώσεις των εκτεταμένων-διά-
χυτων δυσπλασιών, που καταλαμβά-
νουν μεγάλα τμήματα του προσώπου, 
η χειρουργική θεραπεία στοχεύει στην 
αποκατάσταση, χωρίς να χρειάζεται 
να θυσιαστούν σημαντικά ανατομικά 
στοιχεία του προσώπου (π.χ., κλάδοι 
του προσωπικού νεύρου). Θα πρέπει 
να συνεκτιμάται το γεγονός ότι η αγ-
γειακή δυσπλασία δεν είναι κακοή-
θης νόσος. Η χειρουργική θεραπεία 
εφαρμόζεται στις φλεβικές, αρτηρι-
οφλεβικές και λεμφικές δυσπλασίες, 
καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις 
τριχοειδικών δυσπλασιών.

Η ιατρική επιστήμη έχει παρου-
σιάσει μεγάλη πρόοδο στην αντι-
μετώπιση των αγγειακών όγκων τα 
τελευταία χρόνια. Δημιουργήθη-
καν και λειτουργούν εξειδικευμένα 
κέντρα αγγειακών δυσπλασιών, 
με συμμετοχή ιατρών διάφορων 
ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα την 
αύξηση της εμπειρίας και τη βελτί-
ωση των θεραπευτικών τεχνικών. Η 
επιστημονική έρευνα τόσο για την 
αιτιοπαθογένεια των αγγειακών 
ανωμαλιών όσο και για τη χρήση 
νέων θεραπευτικών μέσων διευρύ-
νεται. Η διαγνωστική προσέγγιση 
διευκολύνεται με τη χρήση νέων 
απεικονιστικών μέσων και μεθόδων. 
Η θεραπευτική πορεία ακολουθεί 
συγκεκριμένα πρωτόκολλα και διευ-
κολύνεται από την ανάπτυξη νέων 
επεμβατικών τεχνικών συνοδευόμε-
νη από τη συνεχή αύξηση της εμπει-
ρίας αλλά και της κατανόησης της 
κλινικής πορείας των όγκων αυτών. 
Οι αγγειακοί όγκοι που θεωρούνταν 
ανεγχείρητοι ή μη θεραπεύσιμοι στο 
παρελθόν αντιμετωπίζονται σήμε-
ρα με ασφάλεια και επιτυχία, ώστε 
κάθε ασθενής να έχει δικαίωμα στη 
φυσιολογική εμφάνιση, εφόσον 
αυτή μπορεί να του προσφερθεί. B
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Ο νοσηλευτής χειρουργείου 
θα είναι ο πιο σημαντικός 
από τους αφανείς συντρό-

φους σας σε μια χειρουργική επέμ-
βαση. Ο νοσηλευτής χειρουργείου 
έχει ήδη φροντίσει να περάσετε από 
την αγχωτική και επίπονη διαδικασία 
μιας επέμβασης με τη μεγαλύτερη δυ-
νατή ασφάλεια και τη λιγότερο δυνα-
τή αγωνία. Δείτε πώς:

 Στην προεγχειρητική φάση, ο νο-
σηλευτής χειρουργείου έχει φροντίσει 
να επιμεληθεί ώστε να βρίσκονται 
στην αίθουσα αποστειρωμένα και τα-
κτοποιημένα στη θέση τους όσα υλικά 
και εργαλεία είναι πιθανό να χρεια-
σθούν. Έχει ήδη ελέγξει ότι όλα τα συ-
στήματα -ηλεκτρονικά, μηχανικά και 
αναισθησιολογικά- και οι παροχές της 
αίθουσας λειτουργούν στην εντέλεια, 
αλλά έχει φροντίσει ακόμη να υπάρχει 
και λύση ανάγκης για κάθε περίπτωση 
βλάβης. Ο νοσηλευτής θα σας υποδε-
χθεί, θα ελέγξει ότι όλα τα έγγραφα 
είναι συμπληρωμένα σωστά και όλες 
οι λεπτομέρειες της επέμβασης είναι 
καταχωρημένες. Επίσης, θα ελέγξει 
ότι τα φάρμακά σας είναι στη θέση 
τους, ότι είστε κατάλληλα ετοιμα-
σμένος και ότι το περίφημο checklist 
έχει συμπληρωθεί. Κυρίως, όμως, θα 
φροντίσει να σας καθησυχάσει και να 
σας λύσει ό,τι απορία παραμένει.

 Η προϊσταμένη του χειρουργεί-
ου θα βεβαιωθεί για άλλη μια φορά 
για τα στοιχεία σας και για τη φύση 
της επέμβασης στην οποία θα υπο-
βληθείτε. Τα χειρουργεία θα σας φα-

νούν πολύβουα και θα δείτε πολλούς 
εργαζομένους να αναλαμβάνουν τα 
καθήκοντά τους. Τα χειρουργεία δεν 
είναι χαοτικά. Τα πάντα ακολουθούν 
κανόνες και για όλα υπάρχει μια δια-
δικασία που έχει προκύψει από δεκα-
ετίες εμπειρίας, έρευνας και υπακούει 
σε διεθνείς κανονισμούς ποιότητας 
και ασφάλειας.

  Όσο σας παραλαμβάνει η αναι-
σθησιολογική ομάδα, οι ειδικά εκπαι-
δευμένοι νοσηλευτές του αναισθησιο-
λογικού θα φροντίσουν να συνδεθείτε 
στις οθόνες παρακολούθησης και να 
υποβληθείτε με ασφάλεια στο είδος 
της νάρκωσης που είναι κατάλληλο 
για την περίπτωσή σας. Η επέμβαση 
-μικρή ή μεγάλη, απλή ή εξειδικευμέ-
νη- γίνεται πάντα ακολουθώντας κα-
νόνες που αφορούν τόσο το ιατρικό 
όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ευθύνη των νοσηλευτών είναι να τη-
ρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και 
ποιότητας, για τα οποία και αξιολο-
γούνται από διεθνείς οργανισμούς 
πιστοποίησης.

 Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο νοσηλευ-
τές αποκλειστικά για εσάς. Ένας εξει-
δικευμένος νοσηλευτής φροντίζει 
ώστε όλα τα υλικά και τα εργαλεία να 
είναι άμεσα διαθέσιμα στη χειρουργι-
κή ομάδα. Ο νοσηλευτής αυτός είναι 
εκπαιδευμένος στην εργαλειοδοσία 
και βρίσκεται εντός του χειρουργικού 
πεδίου, σε συνθήκες πλήρους απο-
στείρωσης. Συμμετέχει ενεργά σε όλη 
την επέμβαση και συνεργάζεται στο 

υψηλότερο δυνατό επίπεδο με τους 
ιατρούς. Ένας ακόμη νοσηλευτής βρί-
σκεται στον χώρο του χειρουργείου και 
φροντίζει να λειτουργεί όλο το σύστη-
μα της αίθουσας στην εντέλεια. Με το 
τέλος της επέμβασης, οι νοσηλευτές 
θα φροντίσουν για την ακριβή κατα-
μέτρηση όλων των υλικών που χρησι-
μοποιήθηκαν, την καταγραφή όλων 
των ιατρικών πράξεων, αλλά και την 
προετοιμασία των παρασκευασμάτων 
που θα σταλούν για ιστολογική εξέτα-
ση (βιοψία). Χωρίς να το γνωρίζετε, οι 
νοσηλευτές της χειρουργικής αίθου-
σας θα έχουν φροντίσει να βγείτε από 
το χειρουργείο καθαρός και έτοιμος να 
σας υποδεχθούν οι δικοί σας. 

 Μετά το τέλος της επέμβασης, 
οι ασθενείς παραμένουν για κάποιο 
χρονικό διάστημα στην αίθουσα ανά-
νηψης. Εκεί, άλλοι νοσηλευτές θα πα-
ρακολουθούν τα ζωτικά σας σημεία, 
την πίεση και τις σφύξεις μέχρι να 
είστε έτοιμος για να οδηγηθείτε στον 
θάλαμο νοσηλείας. 

Σε κάθε χειρουργική επέμβαση 
υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα υπο-
στήριξης, το οποίο πιθανότατα δεν 
έχετε φαντασθεί ποτέ. Δεκάδες εργα-
ζόμενοι της υγείας είναι εκεί για εσάς, 
ακόμη και εάν δεν τους δείτε ποτέ. 
Εφαρμόζονται πρωτόκολλα ασφα-
λείας όμοια στη συλλογιστική τους με 
αυτά που ακολουθεί το προσωπικό 
ενός αεροπλάνου πριν από την πτήση. 
Οι νοσηλευτές χειρουργείου θα είναι 
εκεί για εσάς και την ασφάλειά σας. 
Ζητήστε να τους γνωρίσετε. B

Γνωρίστε τους νοσηλευτές χειρουργείου 
της Βιοκλινικής Αθηνών

Αθηνών

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Γράφει η:

Αγγελική Νίνου
Προϊσταμένη Χειρουργείου
Βιοκλινική Αθηνών
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Ανδρέας
Διαμαντόπουλος
Ορθοπαιδικός  
Χειρουργός,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος  
Ορθοπαιδικού Τμήματος  
Βιοκλινικής Αθηνών

Γράφει ο: Οπρόσθιος χιαστός σύνδε-
σμος (ΠΧΣ) είναι βασικός 
σταθεροποιητής της άρ-

θρωσης του γόνατος, που συνδέει 
τον μηρό με την κνήμη. Απουσία του 
οδηγεί σε αστάθεια και σε παθολογι-
κή κίνηση μεταξύ μηρού και κνήμης. 
Ο τραυματισμός του είναι πολύ συ-
χνός σε αθλητές όλων των ηλικιών 
και όλων των επιπέδων. Αθλήματα 
υψηλού ρίσκου για ρήξη του ΠΧΣ θε-
ωρούνται το ποδόσφαιρο, το σκι και 
το μπάσκετ. Πάνω από 200.000 πε-
ριστατικά ρήξης του συγκεκριμένου 
συνδέσμου αναφέρονται στις ΗΠΑ 
ετησίως. Ο ΠΧΣ δεν έχει δυνατότητα 
αυτόματης επούλωσης και η αστά-
θεια του γόνατος, στην οποία οδηγεί 
η ρήξη του, επιτάσσει συχνά τη χει-
ρουργική αποκατάστασή του.

Ο συνηθέστερος μηχανισμός κά-
κωσης είναι η στροφική κίνηση ή η 
αλλαγή κατεύθυνσης του γόνατος με 
το πόδι σταθερό στο έδαφος, χωρίς 
να υπάρχει σωματική επαφή. Μπορεί 
όμως να συμβεί και με άμεση πλήξη 
στην έξω επιφάνεια της άρθρωσης, 

Αθηνών

Ρήξη
ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
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με το γόνατο να φεύγει προς τα μέσα 
και το πόδι να παραμένει σταθερό στο 
έδαφος. 

Ο αθλητής αντιλαμβάνεται κατά κα-
νόνα τη ρήξη του ΠΧΣ με το άκουσμα 
ενός δυνατού και επώδυνου θορύβου 
(«κρακ»), το άμεσο πρήξιμο (αίμαρ-
θρο) του γόνατος και την αδυναμία 
βάδισης. Αστάθεια μπορεί να παρου-
σιαστεί άμεσα ή σε δεύτερο χρόνο 
αργότερα.

Η ρήξη του ΠΧΣ συνοδεύεται πολύ 
συχνά (περίπου στο 50%) και από βλά-
βες των μηνίσκων, του χόνδρου και 
άλλων συνδέσμων.

Το κυριότερο σύμπτωμα της ρήξης 
του ΠΧΣ που παραμένει μετά την πά-
ροδο της οξείας φάσης είναι η αστά-
θεια και το αίσθημα ότι το γόνατο 
φεύγει από τη θέση του. Αυτά τα επα-
ναλαμβανόμενα επεισόδια αστάθειας 
μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω 
βλάβες των μηνίσκων και του χόν-
δρου, που με τη σειρά τους αυξάνουν 
ακόμη περισσότερο την πιθανότητα 
εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας σε ένα 
γόνατο με ρήξη ΠΧΣ στο μέλλον.

Η διάγνωση της ρήξης  
του ΠΧΣ βασίζεται: 

 Στο ιστορικό. Ο ασθενής αναφέ-
ρει συνήθως στροφική κάκωση με 
το πόδι σταθερό στο έδαφος, ακού-
ει τον θόρυβο της ρήξης και το γό-
νατο πρήζεται σχεδόν άμεσα.

 Στην κλινική εξέταση, όπου ο εξε-
ταστής διενεργώντας διάφορες δο-
κιμασίες αποκτάει την υποκειμενική 
αίσθηση της αστάθειας του γόνα-
τος. Βασίζεται κυρίως στην εμπει-
ρία του εξεταστή. Οι κυριότερες 
δοκιμασίες είναι το Lachman test 
μαζί με την εκτίμηση του Endpoint, 
που εκτιμά την προσθιοπίσθια 
αστάθεια της κνήμης, και το Pivot-
shift test, που εκτιμά τη στροφική 
αστάθεια της κνήμης σε σχέση με 
τον μηρό. Αντικειμενική μέτρηση σε 
mm της προσθιοπίσθιας αστάθειας 
της κνήμης μπορεί να γίνει με ειδικά 
όργανα, όπως είναι το ΚΤ-1000 ή το 
Rolimeter.

 Στη μαγνητική τομογραφία, που 
αποτελεί την κύρια απεικονιστι-
κή εξέταση, η οποία, εκτός από τη 

βλάβη του ΠΧΣ, απεικονίζει και τις 
υπόλοιπες συνοδές κακώσεις (μη-
νίσκων, χόνδρινων επιφανειών και 
άλλων συνδέσμων) που συχνά συμ-
βαίνουν κατά τη ρήξη του χιαστού. 

Η αρχική αντιμετώπιση της ρή-
ξης του ΠΧΣ περιλαμβάνει μέτρα 
αντιμετώπισης του πόνου και του 
μεγάλου οιδήματος. Η ανάπαυση, η 
χρήση πάγου και η φυσικοθεραπεία 
θα βοηθήσουν στη γρήγορη απορ-
ρόφηση του αίμαρθρου και στην 
αποκατάσταση της κινητικότητας 
της άρθρωσης και της μυϊκής ισχύ-
ος. Χρήση βακτηριών (πατερίτσες) 
είναι αναγκαία για όσο διάστημα η 
βάδιση είναι επώδυνη. 

Ο καθορισμός της περαιτέρω θε-
ραπείας εξατομικεύεται και εξαρ-
τάται από διάφορους παράγοντες, 
όπως είναι η ηλικία, το επίπεδο 
αθλητικής και εργασιακής δραστη-
ριότητας, καθώς και τις προσωπικές 
προσδοκίες του κάθε ασθενούς. 
Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζουν 
και οι συνοδές βλάβες μηνίσκων ή 
άλλων στοιχείων. 

Ο ΠΡΟΣΘΙΟΣ 
ΧΙΑΣΤΟΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
(ΠΧΣ) 
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Στόχος είναι η επιστροφή του 
ασθενούς στο επιθυμητό επίπεδο 
δραστηριότητας αναφορικά με τον 
αθλητισμό και την καθημερινότητά 
του, ελαχιστοποιώντας συγχρόνως 
τον κίνδυνο περαιτέρω βλαβών από 
άλλα στοιχεία του γόνατος.

Επομένως ασθενείς που επιθυμούν 
να επιστρέψουν σε αθλήματα με σω-
ματική επαφή και στροφική κίνηση 
(π.χ., μπάσκετ, ποδόσφαιρο) θα πρέ-
πει να υποβληθούν σε χειρουργική 
αποκατάσταση (αρθροσκοπική συν-
δεσμοπλαστική) για να αποφύγουν τα 
επεισόδια αστάθειας. Επίσης, ένδειξη 
για χειρουργική αντιμετώπιση έχουν 
νέοι σε ηλικία άνθρωποι με υψηλό 
επίπεδο δραστηριότητας, αλλά και 
άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας 
που η καθημερινή αστάθεια τους 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής. Τέλος, 
χειρουργικά θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται και οι ρήξεις του ΠΧΣ που 
συνοδεύονται από βλάβες μηνίσκων, 
χόνδρου ή άλλων σημαντικών συνδε-
σμικών στοιχείων. Όλες οι υπόλοιπες 
ρήξεις μπορούν θεωρητικά να αντι-
μετωπιστούν συντηρητικά με φυσικο-
θεραπεία και μυϊκή ενδυνάμωση.

Εφόσον υπάρχει ένδειξη για χει-
ρουργική αποκατάσταση, αυτή δεν 
πρέπει να πραγματοποιείται σε επεί-
γουσα βάση. Η συνδεσμοπλαστική 
του ΠΧΣ πρέπει να διενεργείται όταν 
έχει υποχωρήσει το αίμαρθρο και 
έχει αποκατασταθεί η κινητικότητα 
της άρθρωσης. Αυτό συνήθως συμ-
βαίνει 3-4 εβδομάδες μετά τη ρήξη 
του συνδέσμου. Η μη τήρηση των 
ανωτέρω μπορεί να οδηγήσει σε με-
τεγχειρητικές επιπλοκές, όπως είναι η 
αρθροΐνωση. 

Επίσης, σωστό είναι η αποκατάστα-
ση να γίνεται μέσα στο πρώτο εξάμη-
νο μετά το τραυματισμό, καθώς μει-
ώνεται έτσι η πιθανότητα περαιτέρω 
μηνισκικών βλαβών. 

Η χειρουργική αντιμετώπιση της 
ρήξης του ΠΧΣ έγκειται στην ανακα-
τασκευή του συνδέσμου με χρήση 
κάποιου μοσχεύματος, που μπορεί 
να είναι αυτόλογο μόσχευμα (δηλα-
δή, από το ίδιο μας το σώμα), αλλο-
μόσχευμα (από πτωματικό δότη) ή 
συνθετικό μόσχευμα. 

Πιο σωστή επιλογή σήμερα θεω-
ρείται η χρήση αυτόλογου μοσχεύ-
ματος (οπίσθιοι μηριαίοι τένοντες 
- hamstrings ή επιγονατιδικός τένο-
ντας - bone tendon bone), καθώς οι 

άλλες δύο επιλογές παρουσιάζουν 
κάποια μειονεκτήματα και θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε ειδικές πε-
ριπτώσεις. 

Η συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ είναι 
ένα χειρουργείο που γίνεται αρθρο-
σκοπικά με χρήση ειδικής κάμερας, 
μέσω δύο πολύ μικρών οπών (αρ-
θροσκοπικές πύλες). Το μόσχευμα 
ύστερα από κατάλληλη προετοιμα-
σία τοποθετείται και σταθεροποιεί-
ται σε ειδικά τούνελ που διανοίγονται 
στον μηρό και στη κνήμη, σε θέσεις 
που αντιστοιχούν στο φυσιολογικό 
πρόσθιο χιαστό. Σημαντικό είναι η 
θέση των τούνελ και κατά επέκταση 
το μόσχευμα να τοποθετείται σε όσο 
το δυνατό πιο ανατομική θέση.

Ο ασθενής που θα υποβληθεί 
σε συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ θα νο-
σηλευτεί στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ για 24 
ώρες, ενώ μετά την έξοδό του από 
το νοσοκομείο θα ξεκινήσει άμεσα 
φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα (2-3 
φορές την εβδομάδα για τις πρώτες 
6 εβδομάδες). Με τις νεότερες τεχνι-
κές ανατομικής ανακατασκευής του 
ΠΧΣ που εφαρμόζουμε, ο ασθενής 
χρησιμοποιεί βακτηρίες (πατερί-
τσες) με μερική φόρτιση μόνο για τις 
πρώτες 15-20 ημέρες και πλέον δεν 
είναι απαραίτητη η χρήση ειδικού 
νάρθηκα γόνατος, όπως γινόταν στο 
παρελθόν. Σε ειδικές περιπτώσεις 
επίσης μετά από συνεννόηση με τον 
ασθενή μπορούμε να εφαρμόσουμε 
και τεχνικές αποκατάστασης μεδιπλή 
δέσμη του μοσχεύματος.

Η επάνοδος στις αθλητικές δρα-
στηριότητες γίνεται έπειτα από 6 
μήνες, ενώ σε αθλήματα με σωμα-
τική επαφή ο χρόνος αυτός μπορεί 
να είναι μεγαλύτερος. Απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να έχει ανακτη-
θεί τουλάχιστον το 80% της μυϊκής 
ισχύος στον έλεγχο με ισοκινητικό 
δυναμόμετρο. B

iΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ:
  νεότερες τεχνικές 
αρθροσκοπικής 
ανατομικής 
ανακατασκευής του ΠΧΣ  
με αυτομόσχευμα
 νοσηλεία 24 ωρών
  άμεση έναρξη 
φυσιοθεραπείας
  μόνο 15-20 ημέρες χρήση 
βακτηριών (πατερίτσες)  
με μερική φόρτιση
 χωρίς νάρθηκα γόνατος

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ:
  όσοι κάνουν αθλήματα  
με σωματική επαφή  
και στροφική κίνηση (π.χ. 
μπάσκετ, ποδόσφαιρο)
  νέοι σε ηλικία άνθρωποι 
με υψηλό επίπεδο 
δραστηριότητας
  άνθρωποι οποιασδήποτε 
ηλικίας που η καθημερινή 
αστάθεια τους επηρεάζει 
την ποιότητα ζωής
  ρήξεις του ΠΧΣ που 
συνοδεύονται από βλάβες 
μηνίσκων, χόνδρου 
ή άλλων σημαντικών 
συνδεσμικών στοιχείων
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Η εντατική θεραπεία είναι μια 
καινούργια ειδικότητα που 
αντλεί τις γνώσεις της από 

τις άλλες ειδικότητες,  όμως έχει το 
δικό της ειδικό γνωστικό αντικείμε-
νο και δεσπόζει της ενδονοσοκομει-
ακής ιατρικής.

Σήμερα δεν νοείται να υπάρχει νο-
σοκομείο ή ιδιωτική κλινική χωρίς 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ο ρό-
λος της οποίας είναι να υποστηρίζει 
τον βαρέως πάσχοντα ασθενή. 

Οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς 
με πολυσυστηματική συμμετοχή 
προέρχονται είτε από τον χώρο των 
επειγόντων περιστατικών είτε από 
τους θαλάμους νοσηλείας των τμη-
μάτων ή από τα χειρουργεία.

Οι απαιτήσεις για την αντιμε-
τώπιση αυτών των ασθενών είναι 
υψηλές τόσο σε υλικοτεχνική υπο-
δομή όσο και σε ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό με υψηλό επίπεδο εκ-
παίδευσης.

 Η ΜΕΘ της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης 
διαθέτει 6 κλίνες, με πλήρη σύγχρονο 
εξοπλισμό και ιατρονοσηλευτικό προ-
σωπικό άριστα εκπαιδευμένο για τη 
σωστή και ταχεία αντιμετώπιση και θε-
ραπεία των ασθενών που φιλοξενεί.

Επειδή η τελική έκβαση της υγείας 
των ασθενών μας είναι πολυπαραγο-
ντική και εξαρτάται κατά ένα μεγά-
λο μέρος και από την αντιμετώπισή 
τους πριν από την εισαγωγή τους στη 
ΜΕΘ, αξίζει να σημειωθεί το άριστο 
επίπεδο ιατρικής φροντίδας που 
λαμβάνουν από τους γιατρούς των 
άλλων ειδικοτήτων της Βιοκλινικής.

Επιπλέον, η ΜΕΘ υποστηρίζεται 
από ακτινολογικό και μικροβιολογικό 
εργαστήριο για τη διενέργεια ακόμη 
και των πιο εξειδικευμένων εξετάσε-
ων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, 
όλες τις ημέρες του χρόνου, ώστε να 
επιλύεται άμεσα οποιοδήποτε επεί-
γον διαγνωστικό πρόβλημα.

Επίσης, σημαντικό υποστηρικτικό 

πυλώνα αποτελεί η συνεχής λει-
τουργία των χειρουργικών αιθου-
σών από εξαίρετους χειρουργούς 
όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι 
άμεσα παρέχουν θεραπευτικές χει-
ρουργικές λύσεις όταν και όποτε 
αυτό απαιτείται.

Κατά τη νοσηλεία των ασθενών 
μας θεωρούμε ύψιστης σημασίας όχι 
μόνο τη θεραπεία από το πρωταρχικό 
τους νόσημα αλλά και την πρόληψη 
των πιθανών επιπλοκών και κυρίως 
των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, 
εφαρμόζοντας με ευλάβεια τα πρω-
τόκολλα που απαιτούνται διεθνώς.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι ο ρόλος της ΜΕΘ οφείλει 
να είναι πάντα εξίσου υποστηρικτι-
κός στον ασθενή, στους οικείους του 
και στους θεράποντες ιατρούς με 
γνώμονα τη θεραπεία όχι μόνο των 
σωμάτων αλλά και των ψυχών, ώστε 
στο τέλος μιας μικρής ή μιας μεγάλης 
περιπέτειας όλοι να είναι νικητές. B

Γράφει η:

Παμπόρη Σμαρώ, MD, Ph.D
Παθολόγος - Εντατικολόγος,
Διευθύντρια ΜΕΘ  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκης

ΜΕΘΜΟΝΆΔΆ ΕΝΤΆΤΙΚΉΣ ΘΕΡΆΠΕΙΆΣ
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Σύνδρoμo καρπιαίoυ σωλήνα
Eπαναστατική μέθοδος αντιμετώπισης

MICTR
*
*Minimal,  
Invasive,  
Carpal,  
Tunnel,  
Release
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Γράφει o:

Στέργιος Κ. Ζαχαρίου MD  
Χειρουργός - Ορθοπεδικός  
- Τραυματιολόγος

Πειραιά
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Τ ο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι η πλέον ανα-
γνωρισμένη ασθένεια που προκαλείται λόγω επαγ-
γελματικής απασχόλησης. Υπολογίζεται ότι το 3% του 

πληθυσμού επηρεάζεται από το σύνδρομο, το οποίο είναι συ-
χνότερο μεταξύ των γυναικών. Χαρακτηρίζεται από μουδιά-
σματα, αδυναμία και πόνο στον καρπό και στο χέρι, ιδιαίτερα 
στον αντίχειρα και τον δείκτη. O πόνος συχνά αντανακλάται 
μέχρι τον βραχίονα. Τη νύχτα τα συμπτώματα στο χέρι και τα 
δάκτυλα επιδεινώνονται με αίσθημα καύσου, φαγούρας και 
μυρμηγκιασμάτων που διαταράσσουν τον ύπνο. Στις πολύ σο-
βαρές περιπτώσεις υπάρχει κίνδυνος απώλειας της αίσθησης 
ή και μερικής παράλυσης στο χέρι.

Ανατομία
Το μέσο νεύρο στην περιοχή του καρπού διέρχεται διαμέσου 
ενός οστέινου σωλήνα, συνεθούμενο με εννέα τένοντες (τους 
τέσσερις τένοντες του επιπολής καμπτήρα των δακτύλων, 
τους τέσσερις τένοντες του εν τω βάθει καμπτήρα των δα-
κτύλων και τον τένοντα του μακρού καμπτήρα του αντίχειρα). 
Ο σωλήνας αυτός κατά τα τρία τέταρτα αποτελείται από οστέ-
ϊνο τοίχωμα, λόγω των οστών του καρπού, ενώ η πρόσθια 
επιφάνειά του καλύπτεται από τον εγκάρσιο σύνδεσμο του 
καρπού. Η πίεση του μέσου νεύρου στον ανελαστικό καρπι-
αίο σωλήνα περιγράφτηκε το 1854 από τον Sir James Paget, 
εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς ηλικίας 30-60 ετών και η 
αναλογία ανδρών προς γυναίκες είναι 1:5.

Αιτιολογία
Oι αιτίες του συνδρόμου διακρίνονται σε εκείνες που ελατ-
τώνουν το μέγεθος του καρπιαίου σωλήνα (οστικές ανωμα-
λίες των οστών του καρπού, ακρομεγαλία), σε εκείνες που 
αυξάνουν το περιεχόμενο του καρπιαίου σωλήνα (κατάγματα 
του αντιβραχίου και του καρπού, μετατραυματική αρθρίτιδα, 
οστεόφυτα, ανώμαλες μυϊκές γαστέρες, όγκοι, αιματώματα), 
σε νευροπαθητικές (σακχαρώδης διαβήτης, αλκοολισμός), 
σε φλεγμονώδεις (ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονή), σε 
εκείνες που προκαλούν διαταραχή της ισορροπίας των υγρών 
(εγκυμοσύνη, θυρεοειδοπάθεια, νεφρική ανεπάρκεια, παχυ-
σαρκία, ερυθηματώδης λύκος, σκληρόδερμα, αμυλοείδωση, 
νόσος Paget) και σε εκείνες που σχετίζονται με τη χρήση του 
καρπού (χειριστές μηχανημάτων, δακτυλογράφοι), επίσης σε 
μερικούς ασθενείς η αιτία του συνδρόμου είναι άγνωστη.

Εκτός από την καθιερωμένη χειρουργική προσπέλαση αντι-
μετώπισης του συνδρόμου, κατά την οποία πραγματοποιείται 
τομή πάνω στην παλάμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η νέα μέ-
θοδος χειρουργικής αντιμετώπισης του συνδρόμου με MICTR 
(minimal, invasive, carpal, tunnel, release).

Γίνεται μικρή εγκάρσια τομή 1 cm στην εγκάρσια πτυχή του 
καρπού και με αυτή την πολύ μικρή προσπέλαση αντιμετω-
πίζεται το σύνδρομο. Η επέμβαση διαρκεί πέντε λεπτά και 
γίνεται με τοπική αναισθησία. B
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ:

 ΤΑΧΎΤΕΡΉ 
ΚΙΝΉΤΟΠΟΙΉΣΉ 
(ΑΠΟ ΤΉΝ ΕΠΟΜΕΝΉ 
ΉΜΕΡΑ ΤΉΣ 
ΕΠΕΜΒΑΣΉΣ)

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΟΝΟΣ

ΓΡΉΓΟΡΟΤΕΡΉ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ  
ΣΤΉΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΠΟΎΣΙΑ ΟΎΛΉΣ 
ΣΤΉΝ ΠΑΛΑΜΉ



Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση που οφείλεται 
στην προοδευτική εκφύλιση του χόνδρου των 
αρθρώσεων. Επηρεάζει σημαντικά τις καθημε-

ρινές δραστηριότητες των ασθενών και υποβαθμίζει 
την ποιότητα ζωής τους. Κύρια συμπτώματα της πά-
θησης αποτελούν ο έντονος πόνος και ο περιορισμός 
των κινήσεων στην περιοχή του ισχίου. Τα συμπτώματα 

αυτά εμφανίζονται αρχικά έπειτα από κούραση, κατόπιν 
όμως καθ’ όλη τη διάρκεια της μέρας ή και της νύκτας. 
Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου στα αρχι-
κά στάδια της νόσου γίνεται συντηρητικά. Τα διαθέσιμα 
φάρμακα (παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη, υαλουρονικό 
κ.λπ.) βοηθούν στον περιορισμό του πόνου, αλλά, δυ-
στυχώς, δεν μπορούν να αναστρέψουν τη νόσο. Στα 

φάκελοs υγεία

Posterior MIS

Γράφει οι:

Χάρης Γ. Τσίντζος MD, M.Sc.  
Ορθοπαιδικός Χειρουργός -  
Χειρουργός Ισχίου & Γόνατος

Αθηνών

Αντιμετώπιση  
της οστεοαρθρίτιδας  
του ισχίου με νέα 
ατραυματική και αναίμακτη 
διαδερμική τεχνική

Βασίλειος Ι. Σακελλαρίου, MD, M.Sc., Ph.D
Ορθοπαιδικός Χειρουργός - Χειρουργός  
Ισχίου & Γόνατο, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
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τελικά στάδια της νόσου (βαριά προχωρη-
μένη αρθρίτιδα), και όταν έχει αποτύχει 
η αποτελεσματικότητα της συντηρητι-
κής αγωγής, η ολική αρθροπλαστική 
ισχίου αποτελεί τη θεραπεία εκλογής.  
Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι 
μια απόλυτα επιτυχημένη και ασφαλής 
επέμβαση, που περιλαμβάνει τη χειρουρ-
γική αντικατάσταση των φθαρμένων αρ-
θρικών επιφανειών με μια νέα τεχνητή 
άρθρωση. Τα τελευταία χρόνια, η επέμ-
βαση της αρθροπλαστικής ισχίου έχει να 

επιδείξει σημαντικά βήματα εξέλιξης ως 
προς τη χειρουργική τεχνική με την οποία 

εφαρμόζεται, αλλά και ως προς την ποιότη-
τα και την ανθεκτικότητα των υλικών (εμφυ-

τευμάτων) στον χρόνο. 

Η νέα διαδερμική αρθροπλαστική του ισχίου με τη μέ-
θοδο posterior MIS με διατήρηση των συνδεσμοθυλα-
κικών στοιχείων
Η μέθοδος αποτελεί μια επαναστατική εξέλιξη της χει-
ρουργικής του ισχίου. Αποτελεί μια νέα μέθοδο διαδερ-
μικής ολικής αρθροπλαστικής του ισχίου, που επιτρέπει 
την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (των μεταλλικών, 
δηλαδή, μοσχευμάτων της αρθροπλαστικής) με υψηλή 
ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Μάλιστα, η όλη επέμ-
βαση πραγματοποιείται με διατήρηση όλων των συνδε-
σμικών, μυϊκών και θυλακικών στοιχείων της άρθρωσης 
του ισχίου η μοναδική προσπέλαση που το επιτρέπει 
αυτό σε τέτοιο υψηλό βαθμό. 

Με αυτό τον τρόπο, όλα τα μαλακά μόρια της άρθρω-
σης, και κυρίως τα θυλακοσυνδεσμικά στοιχεία της, 
παραμένουν ανέπαφα, χωρίς να απαιτείται εκτεταμένη 
διάνοιξη ή αποκόλλησή τους. Επιπλέον, αποφεύγεται ο 
ιστικός τραυματισμός των μυών και των τενόντων. Γι’ 
αυτούς τους λόγους η τεχνική έχει χαρακτηριστεί ως 
οπίσθια - posterior, micro-arthroplasty με διατήρηση 
των συνδεσμοθυλακικών στοιχείων, για να τονίσει την 
υπεροχή της σε σχέση με τις υπόλοιπες MIS (minimal 
invasive surgery - ελάχιστης επεμβατικότητας επέμβα-
ση) τεχνικές. 

Η μείωση αυτή του ιστικού τραύματος που επιτυγ-
χάνεται με τη νέα τεχνική αρθροπλαστικής του ισχίου, 
posterior - MIS, συμβάλλει:

  Στην ελαχιστοποίηση του πόνου μετά το χειρουργείο 
και στην άμεση, ανώδυνη κινητοποίηση του ασθενούς 
από την ίδια ημέρα του χειρουργείου.
  Στη μείωση της απώλειας αίματος κατά τη διάρκεια 
του χειρουργείου και συνεπώς και της μετάγγισης του 
ασθενούς.

  Στη μείωση του συνολικού χρόνου νοσηλείας, με τον 
ασθενή να εξέρχεται του νοσοκομείου σε 2 ημέρες 
χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω νοσηλεία σε κέντρο 
αποκατάστασης.
  Στον ομαλό τρόπο βάδισης χωρίς χωλότητα (ο ασθε-
νής δεν κουτσαίνει), λόγω της διατήρησης ανέπαφων 
και λειτουργικών μυών της άρθρωσης του ισχίου.
  Στην ταχύτερη επάνοδο στις καθημερινές δραστηριό-
τητες.Τέλος, στη μείωση του κινδύνου εξαρθρήματος, 
με συνέπεια να μην υπάρχει ανάγκη περιορισμών στις 
κινήσεις και ειδικών προφυλάξεων (μαξιλάρι απαγω-
γής, ανυψωτικό λεκάνης τουαλέτας) στις κινήσεις ή 
στο κάθισμα.
Ταυτόχρονα με την εφαρμογή ατραυματικής χειρουρ-

γικής τεχνικής γίνεται συνδυασμένη προσπάθεια καλύ-
τερης διαχείριση της μετεγχειρητικής αναλγησίας, με 
την υιοθέτηση νέων πρωτοκόλλων ταχύτερης αποκατά-
στασης (fast track). 

Τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα απαιτούν τη συνεργα-
σία μιας θεραπευτικής ομάδας, που περιλαμβάνει τον 
ορθοπαιδικό χειρουργό, τον αναισθησιολόγο και τον 
φυσικοθεραπευτή. Ο συντονισμός της θεραπευτικής 
ομάδας είναι πολύ σημαντικός για τη σωστή προ-εγχει-
ρητική ενημέρωση και την εκπαίδευση του ασθενούς, 
τη διαχείριση του περιεγχειρητικού πόνου και την επι-
τάχυνση της διαδικασίας φυσικής αποκατάστασης του 
ασθενούς που έχει υποβληθεί σε μια επέμβαση ολικής 
αρθροπλαστικής.

Τα πρωτόκολλα ταχείας αποκατάστασης έπειτα από 
ολική αρθροπλαστική ισχίου είναι ευρέως διαδεδομένα 
στις ΗΠΑ αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης και 
συνδυάζουν: 

  Άριστα κλινικά αποτελέσματα.Ταχεία λειτουργική απο-
κατάσταση των ασθενών.  
  Σημαντικά μικρότερο χρόνο παραμονής στο νοσο-
κομείο. 
Η εφαρμογή τέτοιων πρωτοκόλλων ταχείας αποκα-

τάστασης (fast-track) πραγματοποιείται με απόλυτη 
επιτυχία στο νοσοκομείο Βιοκλινική Αθηνών, και συ-
γκεκριμένα στην Ορθοπαιδική Κλινική Ισχίου - Γόνατος, 
υπό την αιγίδα των Ορθοπαιδικών χειρουργών Dr. Β. Ι. 
Σακελλαρίου και Dr. Χ. Γ. Τσίντζου, σε συνεργασία με την 
αναισθησιολογική - αλγολογική ομάδα του κ. Χ. Κίτσιου 
και την υποστήριξη του εξειδικευμένου φυσιοθεραπευτι-
κού team του Νοσοκομείου. Κύριο μέλημα της ανωτέρω 
ομάδας είναι η ενδελεχής και εξατομικευμένη διερεύνη-
ση του κάθε ασθενούς και η προσεχτική και λεπτομερής 
προετοιμασία και αντιμετώπιση της αρθρίτιδας με ολική 
αρθροπλαστική ισχίου Posterior - MIS, προσαρμόζοντας 
τη χειρουργική τεχνική και τη νοσηλεία στις ιδιαιτερότη-
τες του κάθε ασθενούς. B
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Σκολίωση του
ρινικού διαφράγματος

Τι είναι το ρινικό διάφραγμα;
Το ρινικό διάφραγμα είναι ένα διαχω-
ριστικό τοίχωμα που χωρίζει εσωτερι-
κά τη μύτη στη δεξιά και την αριστερή 
ρινική κοιλότητα. Ανατομικά αποτελεί-
ται από χόνδρο και οστό. Ο χόνδρος 
ονομάζεται τετράπλευρος χόνδρος, 
ενώ τα οστέινα τμήματα αποτελού-
νται από την ύνιδα, το κάθετο πέταλο 
του ηθμοειδούς οστού και τη γναθιαία 
και υπερώια ακρολοφία.

Τι σημαίνει σκολίωση του ρινικού  
διαφράγματος;
Σκολίωση σημαίνει η διαταραχή της 
κάθετης διαμόρφωσης του ρινικού 

διαφράγματος από τη μέση γραμμή 
είτε προς τα αριστερά είτε προς τα 
δεξιά ή υπό τη μορφή άκανθας. Αυτό 
έχει σαν αποτέλεσμα να στενεύει το 
εύρος της μίας ή και των δύο ρινικών 
κοιλοτήτων. Σε ένα μεγάλο ποσοστό 
των ενήλικων, περίπου 80%, μπορεί 
να υπάρχει μία ήπια σκολίωση του ρι-
νικού διαφράγματος. Σε αυτές όμως 
τις περιπτώσεις, η σκολίωση δεν γίνε-
ται αντιληπτή, γιατί δεν προκαλεί κα-
νενός είδος δυσκολίας στην αναπνοή.

Πώς προκαλείται η σκολίωση  
του ρινικού διαφράγματος;
Η συνηθέστερη αίτια της σκολίω-

σης είναι ο τραυματισμός της μύτης 
(τροχαίο ατύχημα, αθλητικές κακώ-
σεις, ξυλοδαρμός). Άλλη συνήθης 
αιτία είναι η κληρονομικότητα κατά 
τη διάπλαση. Άλλα σπανιότερα αίτια 
σκολίωσης είναι τα νοσήματα του 
συνδετικού ιστού (σύνδρομο Marfan, 
ομοκυστινουρία κ.λπ.).

Τι συμπτώματα προκαλεί η σκολίωση 
του ρινικού διαφράγματος;
Το κυριότερο σύμπτωμα είναι η δυ-
σκολία της ρινικής αναπνοής. Άλλα 
αναφερόμενα προβλήματα είναι ο 
πονοκέφαλος, τα επεισόδια ιγμορί-
τιδας, οι διαταραχές λειτουργίας της 
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ευσταχιανής σάλπιγγας, οι διαταραχές 
ύπνου - ροχαλητό ή ακόμα και το σύν-
δρομο υπνικής άπνοιας με επιπτώσεις 
στο καρδιοαναπνευστικό σύστημα. 

Μπορεί να συνυπάρχει κάποια άλλη 
πάθηση παράλληλα με τη σκολίωση;
Συχνά παράλληλα με τη σκολίωση 
συνυπάρχει και κάποια μορφή αλλερ-
γικής ρινίτιδας. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα τη διόγκωση του βλεννογόνου 
των ρινικών κογχών και την υπερ-
τροφία των ρινικών κογχών. Με τον 
τρόπο αυτό προκαλείται μεγαλύτερη 
δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί  
η σκολίωση του διαφράγματος;
Σε ήπιες περιπτώσεις, τα συμπτώμα-
τα απόφραξης των ρινικών κοιλο-
τήτων συνήθως αντιμετωπίζονται 
με τη χορήγηση φαρμακευτικών 
ουσιών, όπως τα αντιισταμινικά και 
τα αποσυμφορητικά. Οι φαρμα-
κευτικές ουσίες αυτές μπορούν να 
ανακουφίσουν προσωρινά από τα 
συμπτώματα, αλλά δεν μπορούν να 
διορθώσουν το πρόβλημα. Η συνή-
θης αντιμετώπιση της σκολίωσης 
περιλαμβάνει μια χειρουργική επέμ-
βαση, που ονομάζεται ευθειασμός ή 
πλαστική του ρινικού διαφράγματος. 
Ο ευθειασμός του ρινικού διαφράγ-
ματος συνδυάζεται συνήθως και με 
τον καυτηριασμό των ρινικών κογ-
χών με ραδιοσυχνότητες.

Πόση ώρα διαρκεί η συνολική  
επέμβαση και πώς γίνεται;
Ο μέσος χρόνος της επέμβασης είναι 
περίπου μία ώρα. Η επέμβαση γίνεται 
κατά κύριο λόγο με γενική αναισθησία. 
Οι τομές γίνονται εντός της μύτης (εν-
δορρινικά), χωρίς να υφίσταται καμία 
αλλοίωση του εξωτερικού σχήματος 
της μύτης. Δεν προκαλείται μετεγχει-
ρητικό οίδημα ή μώλωπες. Μετά την 
επέμβαση, τοποθετούνται δύο ειδικά 
ρινικά ταμπόν (ένα σε κάθε ρουθούνι), 
τα οποία αφαιρούνται 24 ώρες μετά, 
δηλαδή νωρίς το επόμενο πρωινό.

Είναι επώδυνη η επέμβαση;
Η επέμβαση είναι ανώδυνη. Τα συνή-
θη παράπονα είναι η ξηρότητα της 
στοματικής κοιλότητας, ο μετεγχει-
ρητικός πονοκέφαλος και τα δάκρυα 
στα μάτια, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες 
24 ώρες, λόγω της παρουσίας των 
ρινικών ταμπόν. Μετά την αφαίρεσή 
τους, τα συμπτώματα αυτά υποχω-
ρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Πόσος χρόνος απαιτείται 
στην κλινική;
Μετά την αφαίρεση του ρινικού πω-
ματισμού, ο ασθενής εξέρχεται από 
την κλινική. Ο μέσος χρόνος παραμο-
νής στην κλινική είναι 24 ώρες.

Πόσος καιρός απαιτείται 
για την αποθεραπεία;
Η αποθεραπεία διαρκεί κατά μέσο 
όρο από 2 έως 3 εβδομάδες. Όπως 
προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει εμφα-
νές εξωτερικό οίδημα στη μύτη ή στο 
πρόσωπο. Αντίθετα, όμως, υπάρχει 
ένα αίσθημα βουλώματος στη μύτη, 
το οποίο σταδιακά υποχωρεί από 
μέρα σε μέρα. Επίσης, δεν υπάρχει 
καθόλου πόνος. Το τελικό αποτέλε-
σμα της βελτίωσης της αναπνοής 
γίνεται αισθητό περίπου έπειτα από 
έναν μήνα.

Γίνεται εύκολα η αφαίρεση 
του ρινικού πωματισμού;
Σήμερα, με τη χρήση των σύγχρο-
νων ρινικών πωματισμών (Merocel), 
η αφαίρεση είναι γρήγορη και ανώ-
δυνη.

Πότε μπορεί να επιστρέψει κανείς 
στην εργασία του;
Η επιστροφή στην εργασία εξαρτά-
ται πάντοτε από το είδος και τη βα-
ρύτητα αυτής. Σε περιπτώσεις όπου 
η εργασία είναι γραφείου, ο ασθενής 
μπορεί άνετα να ξαναεργαστεί σε 2 
ημέρες μετεγχειρητικά. Αντίθετα, εάν 
η εργασία είναι χειρωνακτική, τότε 
απαιτείται μεγαλύτερη ανάπαυση 7 
έως 10 ημέρες. 

Χρειάζονται μετεγχειρητικές  
παρακολουθήσεις;
Συνήθως απαιτούνται κατά μέσο όρο 
4 μετεγχειρητικές επισκέψεις στο ια-
τρείο. Κατά τις επισκέψεις αυτές, γίνε-
ται προσεκτικός καθαρισμός της μύ-
της από τις μετεγχειρητικές κρούστες 
και τις εκκρίσεις. Ο καθαρισμός αυτός 
είναι ανώδυνος και διαρκεί λιγότερο 
από 5 λεπτά κάθε φορά.

Υπάρχουν επιπλοκές στην επέμβαση;
Οι επιπλοκές είναι ευτυχώς σπάνιες. 
Διακρίνονται σε επιπλοκές κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης (διεγχειρητι-
κές) και σε αυτές μετά την επέμβαση 
(μετεγχειρητικές). Οι κυριότερες διεγ-
χειρητικές επιπλοκές περιλαμβάνουν 
επιπλοκές από τη γενική αναισθησία 
και τη διεγχειρητική ρινορραγία. Οι 
συνηθέστερες μετεγχειρητικές επι-
πλοκές είναι η μετεγχειρητική ρινορ-
ραγία, το αιμάτωμα ή το απόστημα 
του ρινικού διαφράγματος, η διάτρη-
ση του ρινικού διαφράγματος και η 
δημιουργία συμφύσεων ενδορρινικά.

Μπορούν να αντιμετωπιστούν  
οι επιπλοκές;
Όλες οι επιπλοκές -διεγχειρητικές και 
μετεγχειρητικές- μπορούν αντιμετω-
πιστούν αποτελεσματικά χωρίς να 
διατρέχει κανένα κίνδυνο η ζωή του 
ασθενούς. Επίσης, όπως προαναφέρ-
θηκε, οι επιπλοκές αυτές είναι πολύ 
σπάνιες. Η σωστή και έγκαιρη αντιμε-
τώπισή τους εξαρτάται πάντοτε από 
την εμπειρία του χειρουργού και του 
αναισθησιολόγου.

Μπορεί να ξαναδημιουργηθεί;
Έπειτα από μία καλή χειρουργική 
επέμβαση δεν υπάρχει πιθανότητα 
υποτροπής της σκολίωσης. Αντίθε-
τα, οι ρινικές κόγχες μπορεί να ξα-
ναδιογκωθούν μετά την πάροδο 5 
ετών κατά μέσο όρο. Στην περίπτωση 
αυτή, μπορεί να γίνει μια μικροεπέμ-
βαση υπό τοπική αναισθησία και να 
επαναληφθεί ο καυτηριασμός των 
κογχών. B
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Η άσηπτη νέκρωση της μηρι-
αίας κεφαλής ή διαφορε-
τικά οστεονέκρωση είναι 

μια πάθηση της οποίας η αιτιολογία 
παραμένει άγνωστη και συμβαίνει 
όταν τα κύτταρα του οστού στην 
περιοχή της κεφαλής του μηριαίου 
οστού αυτόματα νεκρώνονται, γε-
γονός που οδηγεί σε κάταγμα και 
καθίζηση της αρθρικής επιφάνειας 
της μηριαίας κεφαλής.

Είναι μία νόσος η οποία κατά μέσο 
όρο παρουσιάζεται σε νέους ασθε-
νείς, ηλικίας 35-50 ετών και εμφανί-
ζεται περισσότερο σε άνδρες απ’ ό,τι 
σε γυναίκες. Σε ποσοστό περίπου 80% 
αφορά και τα δύο ισχία και στο 2%-
3% των περιπτώσεων οστεονέκρωση 
εμφανίζεται και σε άλλες ανατομικές 
περιοχές του σώματος.

Στις ΗΠΑ η συχνότητα εμφάνισης 

της νόσου αφορά σε 10.000-20.000 
άτομα ετησίως και αποτελεί το 10% 
του συνολικού αριθμού ολικών αρ-
θροπλαστικών ισχίου ανά έτος.

Αιτιολογία: Παρόλες τις προσπάθειες 
της επιστημονικής κοινότητας και την 
πληθώρα μελετών που έχουν διενερ-
γηθεί, η αιτιολογία της οστεονέκρω-
σης παραμένει άγνωστη. Υπάρχουν 
όμως παράγοντες κινδύνου που αυ-
ξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης 
της νόσου.

Η χρόνια χρήση κορτικοστεροειδών 
(κορτιζόνης) είναι ένας από αυτούς.

Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι 
ο αλκοολισμός, το τραύμα, η ακτινο-
βόληση της περιοχής, αιματολογικές 
νόσοι (δρεπανοκυτταρική αναιμία, 
λευχαιμία, λέμφωμα) κ.ά.
Κλινική εικόνα: Η νόσος εμφανίζε-

ται συνήθως ως ένας βύθιος πόνος 
στην περιοχή του ισχίου, συνήθως 
χωρίς ιστορικό τραυματισμού και στα 
αρχικά στάδια της νόσου χωρίς πε-
ριορισμό στο εύρος κίνησης της άρ-
θρωσης του ισχίου. Κατά την κλινική 
εξέταση του ασθενούς στο ιατρείο, ο 
πόνος μπορεί να εντείνεται κατά τη 
δοκιμασία της έσω στροφής του ισχί-
ου. Με την εξέλιξη της νόσου και την 
αλλαγή του σταδίου, ο βύθιος αυτός 
πόνος, η ενόχληση, ακολουθείται από 
ξαφνική έναρξη εντονότερων συ-
μπτωμάτων και σαφή οξύ πόνο στην 
περιοχή του ισχίου (μηροβουβωνική 
πτυχή), καθώς και από περιορισμό 
στο εύρος κίνησης. Η οστεονέκρωση 
ταξινομείται σε στάδια από 0 έως και 
6 (Steinberg classification), όπου το 
στάδιο 0 αφορά σε φυσιολογική μη-
ριαία κεφαλή, ενώ το στάδιο 6 αφο-
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ρά τον κατακερματισμό και την πλήρη 
καθίζηση αυτής.

Διάγνωση: Η διάγνωση της νόσου 
απαιτεί ακτινολογικό έλεγχο με απλή 
ακτινογραφία, μαγνητική τομογρα-
φία και σπινθηρογράφημα οστών. Στα 
αρχικά στάδια είναι απαραίτητη η διε-
νέργεια καλής ποιότητας μαγνητικής 
τομογραφίας, ενώ σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου η διάγνωση μπορεί 
να τεθεί και με απλή ακτινογραφία της 
πάσχουσας περιοχής, λόγω των έντο-
νων αλλοιώσεων που έχει υποστεί η 
μηριαία κεφαλή.

Θεραπεία: Σε προχωρημένα στάδια 
της νόσου η θεραπεία είναι χωρίς 
αμφιβολία η ολική αρθροπλαστική 
του ισχίου, η αντικατάσταση, δηλαδή, 
της άρθρωσης του ισχίου με ειδική 

ενδοπρόθεση. Σε αρχικά στάδια, πριν 
δηλαδή την κατάρρευση της μηριαίας 
κεφαλής και την απώλεια της σφαιρι-
κότητάς της, μπορεί κάποιος να ακο-
λουθήσει συντηρητικά μέσα, όπως, 
π.χ., η αποφόρτιση του σκέλους και 
η χρήση φαρμακευτικής αγωγής, συ-
νήθως όμως η νόσος εξελίσσεται και 
οδηγούμαστε στο χειρουργείο.

Η τεχνική:  Τα τελευταία χρόνια, η 
χειρουργική μας ομάδα έχει αντιμε-
τωπίσει πληθώρα περιστατικών στην 
Αθήνα και στην επαρχία, εφαρμόζο-
ντας την τεχνική της αποσυμπίεσης 
και της ταυτόχρονης έγχυσης αυτό-
λογων παραγώγων αίματος (βλα-
στοκύτταρα). Η τεχνική αυτή απευθύ-
νεται σε ασθενείς που πάσχουν από 
οστεονέκρωση σταδίου 1 έως και 3 
και την περιέγραψε και παρουσία-

σε πρώτος ο Γάλλος ορθοπαιδικός 
Philippe Hernigou το 2002 (ο οποίος 
τη μελετούσε από το 1993). 

Κατά την τεχνική αυτή, λαμβάνου-
με μυελό των οστών από το λαγόνιο 
οστούν του ασθενούς μας και στη 
συνέχεια διενεργείται φυγοκέντρηση 
αυτού και μέσω ειδικών φίλτρων το-
ποθετείται σε ειδική σύριγγα.

Στη συνέχεια, μέσω ακτινοσκό-
πησης, διενεργείται αποσυμπίεση 
(η δημιουργία, δηλαδή, οπών) στη 
νεκρωτική περιοχή της μηριαίας κε-
φαλής με ειδικό εργαλείο (φρέζα) και 
τέλος λαμβάνει χώρα η έγχυση στην 
πάσχουσα (νεκρωτική) περιοχή των 
αυτόλογων βλαστοκυττάρων.

Οι τομές για τη συγκεκριμένη τε-
χνική είναι της τάξεως του 0,5-1 εκ., 
ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκο-
μείο την ίδια ημέρα και για δύο εβδο-
μάδες κινητοποιείται με βακτηρίες, με 
μερική φόρτιση του σκέλους.

Σε ποσοστά άνω του 85%-90% ο 
πόνος υποχωρεί και η κινητικότητα 
του πάσχοντος ισχίου επανέρχεται 
εντός φυσιολογικών ορίων. Έξι μή-
νες έως ένα έτος μετεγχειρητικά σε 
διενέργεια νέας μαγνητικής τομο-
γραφίας του πάσχοντος ισχίου πα-
ρατηρείται η πλήρης εξαφάνιση των 
ακτινολογικών σημείων της οστεονέ-
κρωσης.

Συμπέρασμα:  Η έγκαιρη διάγνωση 
της οστεονέκρωσης της κεφαλής του 
μηριαίου αποτελεί μονόδρομο στην 
επιβίωση της κεφαλής και στην απο-
φυγή αντικατάστασης αυτής με ολική 
αρθροπλαστική ισχίου.

Η αποσυμπίεση της νεκρωτικής 
βλάβης σε συνδυασμό με την ταυτό-
χρονη έγχυση αυτόλογων παραγό-
ντων αίματος οδηγεί αναμφίβολα σε 
βελτίωση των συμπτωμάτων και, αν 
όχι σε πλήρη ίαση της οστεονέκρω-
σης, τουλάχιστον σε καθυστέρηση 
της εξέλιξής της και κατά συνέπεια 
στην αποφυγή ολικής αρθροπλα-
στικής ισχίου σε νέους κατά κανόνα 
ασθενείς. B
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Χαλάρωση  
με ακράτεια, 

πρόπτωση μήτρας, 
κυστεοκήλη, 
ορθοκήλη
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ΣΤΉ ΓΥΝΑΙΚΑ  
ΣΕ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ ΤΉΣ

Θεσσαλονίκης



Βασικές γνώσεις:  
Τι είναι το πυελικό έδαφος και  
η σημασία του για κάθε γυναίκα
Το πυελικό έδαφος είναι η περιοχή 
του σώματος που «κλείνει» την κοιλι-
ακή κοιλότητα προς τα κάτω και συμ-
βάλλει στο να κρατούνται στη θέση 
τους τα όργανα, τα οποία βρίσκονται 
στο εσωτερικό της κοιλιάς. Σ’ αυτήν 
την περιοχή εξελίσσεται η σεξουαλι-
κή δραστηριότητα της γυναίκας και 
απ’ αυτή θα περάσει το παιδί κατά 
τον τοκετό. Όσο μεγαλύτερη είναι η 
αίσθηση του πυελικού εδάφους τόσο 
αυξάνεται η οργασμική ικανότητα και 
ο έλεγχος των μυών στο σημείο αυτό.
Αποτελείται κυρίως από μυς, που 

βρίσκονται σε διάφορα στρώματα. 
Ακριβώς επάνω από το πυελικό έδα-
φος βρίσκονται η ουροδόχος κύστη, η 
μήτρα και τμήμα του εντέρου (ορθό). 
Η χαλάρωση του πυελικού εδάφους 
αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμέ-
να γυναικολογικά προβλήματα. Με 
τον όρο χαλάρωση του πυελικού 
εδάφους αναφερόμαστε σε διάφο-
ρες ανατομικές ανωμαλίες οι οποίες 
αφορούν τη στήριξη του κόλπου και 
των γεννητικών οργάνων.

Αίτια
Συμβαίνει με τους τοκετούς. Όσο πε-
ρισσότεροι τοκετοί ενδεχομένως και 
τόσο περισσότερη χαλάρωση. Χρό-
νια αύξηση της πίεσης επάνω στο πυ-
ελικό έδαφος, π.χ. λόγω παχυσαρκίας 
ή λόγω βαριάς σωματικής εργασίας 
όπου η γυναίκα σηκώνει βάρη. Το πυε-
λικό έδαφος και η ουροδόχος κύστη ή 

ακόμη και η μήτρα ή και το έντερο κα-
τεβαίνουν προς τα κάτω. Εάν κατέβει 
η κύστη έχουμε την κυστεοκήλη (μοιά-
ζει σαν μικρή φούσκα, που τη νιώθει 
η γυναίκα στην είσοδο του κόλπου). 
Εάν κατέβει το έντερο (ορθό) έχουμε 
την ορθοκήλη (επειδή η κατάσταση 
αυτή αφορά συνήθως το τελικό τμή-
μα του εντέρου, το ορθό). Εάν κατέβει 
η μήτρα έχουμε πρόπτωση μήτρας.

Ακράτεια ούρων
Σαν ακράτεια ούρων χαρακτηρίζεται 
η κατάσταση κατά την οποία παρου-
σιάζεται ακούσια εκροή ούρων συνε-
χώς ή κατά διαστήματα. Καταστάσεις 
που μπορεί να οδηγήσουν σε ακρά-
τεια ούρων είναι: 
α. Πρόπτωση της κύστης και της μή-
τρας λόγω ανεπάρκειας των ιστών 
του πυελικού εδάφους, που οφείλεται 
σε τοκετούς, σε παχυσαρκία, σε ιδι-
οσυστασία της γυναίκας ή σε βαριά 
σωματική εργασία. 
β. Ανεπάρκεια της ουρήθρας, που 
παρουσιάζεται συχνά στην εμμηνό-
παυση και οφείλεται σε ατροφία του 
ουροποιογεννητικού συστήματος. 
γ. Ψυχολογικοί παράγοντες.
δ. Βλάβες του νευρικού συστήματος. 

Σήμερα, η διάγνωση στηρίζεται στο 
ιστορικό της ασθενούς, τη γυναικολο-
γική εξέταση, την υπερηχογραφική 
εξέταση και την ουροδυναμική. Με 
την ουροδυναμική προσδιορίζονται, 
με τη βοήθεια ειδικού τεχνολογικού 
εξοπλισμού, η πίεση στην κύστη και 
στην ουρήθρα καθώς και άλλες πα-
ράμετροι.

Θεραπεία και αποκατάσταση
 Πρόληψη και αντιμετώπιση με 

ειδική γυμναστική, ειδικά μετά τον 
τοκετό, π.χ. με κολπικούς κώνους 
στο σπίτι για σύσφιξη των μυών του 
πυελικού εδάφους. Η ειδική αυτή γυ-
μναστική μπορεί να βοηθήσει τη γυ-
ναίκα και σε αντιμετώπιση σεξουαλι-
κών προβλημάτων. Σε περιπτώσεις 
με ελαφρά συμπτώματα, π.χ. μικρή 
απώλεια ούρων μετά τη γέννα, στον 
βήχα, έπειτα από έντονο γέλιο, μπο-
ρεί να αποτραπεί η περαιτέρω επιδεί-
νωση με ελάττωση περιττού βάρους 
και με ειδική γυμναστική για τους μυς 
του πυελικού εδάφους. Η εκγύμναση 
των μυών της περιοχής μπορεί να 
σταματήσει τη χαλάρωση και είναι σε 
θέση να βελτιώσει ή να σταματήσει 
μια ακράτεια ούρων ελαφράς ακό-
μη μορφής. Η πρόληψη στηρίζεται 
σε ενημέρωση πάνω στην ανατομία 
της περιοχής και σε έγκαιρη έναρξη 
γυμναστικής, π.χ. έπειτα από τον το-
κετό. Σε ήπια συμπτώματα μπορεί να 
επιχειρηθεί φαρμακευτική αγωγή. 

 Χειρουργική θεραπεία - Εξατο-
μικευμένη αντιμετώπιση. Μια προ-
χωρημένη κατάσταση χαλάρωσης 
αντιμετωπίζεται με χειρουργική επέμ-
βαση. Οι περισσότερες ασθενείς με 
πρόπτωση πυελικών οργάνων συνή-
θως παρουσιάζουν προβλήματα χα-
λάρωσης που εντοπίζονται σε διάφο-
ρα σημεία (π.χ. κυστεοκήλη με ή χωρίς 
ορθοκήλη ή πρόπτωση της μήτρας) 
και είναι σημαντικό να αποκαταστα-
θούν όλα τα ελλείμματα που οδηγούν 
στην πρόπτωση για να υπάρχει ένα 
αποδεκτό ανατομικό αποτέλεσμα. 
Βοήθεια σε θέμα ακράτειας ούρων 
μπορεί να υπάρξει και με χειρουργικό 
τρόπο, με τοποθέτηση κάτω από την 
ουρήθρα ειδικής ταινίας, ώστε να 
εμποδίζεται η απώλεια ούρων, π.χ. 
σε βήχα, σε φτάρνισμα κ.λπ. Σε πε-
ρίπτωση χαλάρωσης με δημιουργία 
κυστεοκήλης ή ορθοκήλης υπάρχει 
η δυνατότητα τοποθέτησης ειδικού 
πλέγματος για να συγκρατεί τα όργα-
να στη θέση τους. B

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Ολοκληρωμένο Διαγνωστικό Εργαστήριο

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας Βιοιατρική δημιούργησε ένα Πρότυπο Εργα-
στήριο Παθήσεων πυελικού εδάφους.

   Αξιολόγηση της πάθησης βάσει ειδικού πρωτοκόλλου (γυναικολογική 
εξέταση).

  Απεικονιστικός έλεγχος με υπέρηχο (ελέγχεται ο βαθμός χαλάρωσης).
  Εργαστηριακός έλεγχος (π.χ. γενική ούρων, καλλιέργεια).
   Ουροδυναμικός έλεγχος (με ειδικό μηχάνημα αξιολογείται το είδος της 
ακράτειας).

Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017   



80 Bionews  Mάρτιος - Μάϊος 2017          

H σημαντικότερη πάθηση του 
μαστού είναι ο καρκίνος, ο 
οποίος αποτελεί μία από τις 

πιο συχνά εμφανιζόμενες μορφές 
καρκίνου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ 
είναι η πρώτη σε αριθμό κρουσμάτων 
μεταξύ των γυναικών, ιδίως στον δυ-
τικό κόσμο. Είναι η δεύτερη σε συχνό-
τητα αιτία θανάτου μεταξύ των Ευρω-
παίων γυναικών και η πρώτη μεταξύ 
των καρκινοπαθών. Η νόσος, βέβαια, 
δεν αφορά μόνο τις γυναίκες αλλά 
και τους άνδρες, αν και σπανιότερα.

Περίπου 1 στις 8-9 γυναίκες θα νο-
σήσει κάποια στιγμή της ζωής της, 
ποσοστό που στην Ελλάδα υπολο-
γίζεται 1 στις 12. Από αυτές, το 30% 
έχει κληρονομικό ιστορικό. Το τρα-
γικό είναι ότι, ενώ στην Ευρώπη το 
60% των κρουσμάτων διαγιγνώσκε-
ται σε πρώιμο στάδιο, στην Ελλάδα 
οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με 
καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στά-
διο δεν ξεπερνούν το 15%. Η σύγκρι-
ση των ποσοστών αυτών αποκαλύ-
πτει πόσο ελλιπής είναι η ενημέρωση 

των Ελληνίδων. Λαμβανομένου δε 
υπόψη του ποσοστού 5ετούς επιβίω-
σης, που είναι περίπου 95% σε πρώ-
ιμο στάδιο, γίνεται κατανοητό πόσο 
λυπηρό είναι να μην έχουν έγκαιρη 
διάγνωση και επομένως επιτυχή 
αντιμετώπιση.

Πάντως, η θνησιμότητα από καρ-
κίνο του μαστού έχει πτωτική τάση 
από τις αρχές του 1990, ενώ αυξά-
νεται διαρκώς ο αριθμός των ασθε-
νών που αντιμετωπίζονται επιτυχώς, 
εξαιτίας της εξέλιξης της ιατρικής 

γυναίκα
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Η πρόγνωση και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές

Σταύρος Τσιριγωτάκης
Χειρουργός, τακτικό μέλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, της 
Παγκόσμιας Εταιρείας Μαστολογίας 
(Senologic International Socciety SIS), 
αλλά και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Μαστού (EUSOMA)

Γράφει ο:
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και της τεχνολογίας. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι οι επεμβάσεις που γίνονται 
σήμερα στον μαστό είναι πολύ λιγό-
τερο ακρωτηριαστικές και τραυματι-
κές. Για παράδειγμα, ενώ παλαιότε-
ρα έπρεπε να αφαιρεθεί ολόκληρος 
ο μαστός (ακρωτηριασμός), και ίσως 
οι μύες κάτω από τον μαστό με πα-
ράλληλο λεμφαδενικό καθαρισμό 
που πολλές φορές είχε σαν αποτέ-
λεσμα τεράστια λεμφοιδήματα του 
άνω άκρου, τώρα πια σε πολλές πε-
ριπτώσεις αφαιρείται μόνο ο όγκος. 
Μάλιστα, ανάλογα με την αναγνώρι-
ση του λεμφαδένα φρουρού και τις 
ογκοπλαστικές τεχνικές είναι πιθανό 
να μην μπορεί κάποιος να διακρίνει 
αν μια γυναίκα έχει χειρουργηθεί ή 
όχι για καρκίνο μαστού, κάτι το οποίο 
παίζει τεράστιο ρόλο στην ποιότητα 
ζωής της, πέραν βεβαίως από τη θε-
ραπεία της, η οποία δεν υπολείπεται 
σε τίποτα από τις ριζικές μαστεκτο-
μές του παρελθόντος, που είχαν ίδια 
πρόγνωση και επιβίωση.

Ανατομία μαστού
Οι μαστοί βρίσκονται στην μπροστι-
νή επιφάνεια του θώρακα και συχνά 
έχουν ημισφαιρικό σχήμα. Συνήθως ο 

μαστός έχει επέκταση προς τη μασχά-
λη, η οποία ονομάζεται ουρά (spence).

Εσωτερικά: Ο κάθε μαστός απο-
τελείται από 1) το μαστικό ή μαζικό 
αδένα και 2) το περιμαστικό λίπος. Ο 
μαστικός αδένας αποτελείται από τα 
λόβια, που παράγεται το γάλα, και 
τους εκφορητικούς πόρους, που μετα-
φέρουν το γάλα στη θηλή του μαστού 
(γαλακτοφόροι). Στην τελική τους δια-
δρομή οι γαλακτοφόροι πόροι διατεί-
νονται και σχηματίζουν τους γαλακτο-
φόρους κόλπους, όπου αποθηκεύεται 
το γάλα, το οποίο απελευθερώνουν 
έπειτα από πίεση της θηλής.

Εξωτερικά: Η εξωτερική του μορ-
φολογία περιλαμβάνει τη θηλή, τη 
θηλαία άλω και τα αλωαία οζίδια. Η 
θηλή είναι ένα έπαρμα του δέρμα-
τος, που βρίσκεται λίγο πιο κάτω και 
έξω από τη μέση του μαστού, το χρώ-
μα της οποίας οφείλεται στη μεγάλη 
ποσότητα μελανίνης. Η θηλαία άλως 
βρίσκεται γύρω από τη θηλή και έχει 
τα αλωαία οζίδια.

Συνήθως ο αριστερός αδένας εί-
ναι λίγο μεγαλύτερος του δεξιού. Το 
1%-2% των λευκών γυναικών εμφανί-
ζει υπεράριθμους μαστούς ή θηλές, 
με το φαινόμενο να είναι συχνότερο 

στις Ιαπωνίδες. Οι μαστοί συνήθως 
εντοπίζονται στην εμβρυϊκή γαλακτι-
κή γραμμή, η οποία αρχίζει από τη 
μασχάλη, περνάει από τη θηλή και 
καταλήγει στο ριζομήριο ή ελιά.

Λεμφικό σύστημα: Σημαντικό μέ-
ρος της ανατομίας των μαστών είναι 
το λεμφικό σύστημα, οι λεμφαδένες 
εκείνοι, δηλαδή, που λαμβάνουν 
τη λέμφο από τον μαστό, γιατί σε 
περιπτώσεις καρκίνου του μαστού, 
που απαιτούνται λεμφαδενικός κα-
θαρισμός και βιοψία λεμφαδένα 
φρουρού, η γνώση της εντόπισής 
τους παίζει σημαντικό ρόλο για την 
ανεύρεση και την αφαίρεσή τους. Το 
85%-90% ευρίσκεται στη μασχαλιαία 
κοιλότητα και το 10%-15% ευρίσκεται 
στον θώρακα, στο πλάι του στέρνου.

Φυσιολογία μαστού
Ο μαστός είναι το μόνο όργανο του 
ανθρώπινου οργανισμού το οποίο 
δεν υπάρχει κατά τη γέννησή του. Ο 
μαστός αναπτύσσεται με την πάρο-
δο των χρόνων και υφίσταται μετα-
βολές ανάλογα, με το φύλο και την 
ηλικία και με την πάροδο των χρό-
νων. Είναι ένας εξωτερικός αδένας, 
η κύρια λειτουργία του οποίου είναι 

ΓΥΝΑΙΚΑ
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η παραγωγή γάλακτος. Υφίσταται δε 
3 μεταβολές:

  Αύξηση και εξέλιξη εν συναρτήσει 
με την ηλικία.
  Αλλαγές στη διάρκεια του κύκλου 
της περιόδου.
  Αλλαγές που οφείλονται σε εγκυ-
μοσύνη και γαλουχία.
Η ανάπτυξη και η λειτουργία του 

μαστού ελέγχονται από το ορμονικό 
σύστημα, γι’ αυτό και η θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού, πέρα από τη 
χειρουργική θεραπεία, περιλαμβάνει 
και την επικουρική με τη χημειο-ακτι-
νοθεραπεία αλλά και την ορμονική, 
ανάλογα με το είδος και τα χαρακτη-
ριστικά του καρκίνου.

Ανωμαλίες μαστού στη γυναίκα: 
Μπορεί να είναι γενετικής προέλευ-
σης (απουσία ή υπεράριθμοι), αλλά 
και νευροενδοκρινικές:

  Μη ανάπτυξη
  Πρόωρη ανάπτυξη
  Υπερτροφία
  Ρύση θηλής (από νευροενδοκρινι-
κές παθήσεις και όχι από βλάβες 
μαστού).

Συμπτώματα παθήσεων μαστού
Τα συμπτώματα που μπορεί να πα-
ρουσιαστούν στον μαστό είναι:

  Εξόγκωμα ή σκλήρυνση σε κάποια 
περιοχή του μαστού ή της μασχάλης.
  Αλλοιώσεις του δέρματος του μα-
στού (όψη φλοιού πορτοκαλιού).
  Ερυθρότητα, πόνο στο στήθος, 
φλόγωση.
  Έλξη του δέρματος του μαστού, της 
θηλής προς τα μέσα (εισολκή).
  Έκκριση υγρών ή αίματος από τη 
θηλή.
  Διόγκωση των λεμφαδένων της 
μασχάλης.

Διαγνωστική προσέγγιση 
παθήσεων μαστού
Όταν εμφανίζουν συμπτώματα, τα 

Εξόγκωμα ή 
σκλήρυνση σε 
κάποια περιοχή 
του μαστού ή 
της μασχάλης

Αλλοιώσεις  
του δέρματος 
του μαστού 

 Ερυθρότητα, 
πόνο  
στο στήθος, 
φλόγωση

Έκκριση  
υγρών ή  
αίματος  
από τη θηλή

Έλξη του 
δέρματος  
του μαστού,  
της θηλής  
προς τα μέσα

Διόγκωση των 
λεμφαδένων 
της μασχάλης
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Συμπτώματα & διαγνωστικές 
προσεγγίσεις 

Κλινική 
εξέταση 
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από τον 
γιατρό

Υπερηχο-
γραφικός 
έλεγχος

 MRI

 Μαστογραφία

 FNA, πα-
ρακέντηση 
ογκιδίου και 
λήψη υλικού 
για κυτταρο-
λογική εξέ-
ταση

 Βιοψία
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βήματα που ακολουθούνται είναι 
συγκεκριμένα και ανάλογα με την 
ηλικία της ασθενούς:

  Κλινική εξέταση - ψηλάφηση από 
τον γιατρό.
  Μαστογραφία (κλασική ή ψηφιακή) 
και τα τελευταία χρόνια μαστογρα-
φία με τομοσύνθεση, όταν η ασθε-
νής είναι πάνω από 30 ετών, αν και 
δεν υπάρχει παγκοσμίως ομοφω-
νία για το όριο ηλικίας.
  Υπερηχογραφικός έλεγχος με με-
γάλη συνεισφορά, ιδίως ο τρισ-
διάστατος υπέρηχος.
  MRI, αν και πιο ακριβή εξέταση, τα 
τελευταία χρόνια κερδίζει συνε-
χώς έδαφος.
  FNA, παρακέντηση ογκιδίου και 
λήψη υλικού για κυτταρολογική 
εξέταση.
  Βιοψία, η οποία θα δώσει την τε-
λική απάντηση. Οι τρόποι για να 
διενεργηθεί είναι πολλοί.
  Η τεράστια εξέλιξη της ιατρικής 

τεχνολογίας βοηθάει στην ανίχνευση 
καρκίνων του μαστού σε πολύ πρώι-
μο στάδιο, σε υποκλινικό. Η ψηφιακή 
τεχνολογία και ειδικότερα η μαγνη-
τική τομογραφία ανιχνεύουν πλέον 
βλάβες λίγων χιλιοστών που δεν 
μπορούν να διαγνωσθούν με άλλο 
τρόπο. Αυτές οι βλάβες, οι οποίες εί-
ναι μη ψηλαφητές, περιλαμβάνουν:

  Μικροαποτιτανώσεις
  Οζίδια
  Ακτινωτές ουλές
  Διαταραχές της αρχιτεκτονικής.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι 

αν όλες αυτές οι αλλοιώσεις είναι 
καρκίνος. Η απάντηση είναι κατη-
γορηματικά «όχι», και μάλιστα σε 
ποσοστό περίπου 70%-80%. Επομέ-
νως, μόνο το υπόλοιπο ποσοστό θα 
χρειαστεί χειρουργική διερεύνηση 
και αντιμετώπιση. Όμως, ασφαλή 
απάντηση δίνει σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις μόνο η ιστολογική εξέταση και 

γι’ αυτό κατά κανόνα κάθε ύποπτη 
μαστολογική αλλοίωση πρέπει να 
ανιχνεύεται.

Οι ειδικοί ακτινολόγοι που ασχο-
λούνται με τον μαστό έχουν δημι-
ουργήσει ένα σύστημα αξιολόγησης 
BIRADS (Breast Imaging Reporting 
And Data System), με το οποίο προσ-
διορίζουν την επικινδυνότητα μιας 
μαστογραφικής βλάβης. Το σύστημα 
ταξινομεί τις βλάβες σε 6 κατηγορί-
ες. Από αυτές, οι 4 πρέπει οπωσδή-
ποτε να ελεγχθούν ιστολογικά με 
βιοψία, οι υπόλοιπες 2 συνήθως δεν 
χρειάζονται, εκτός και αν συντρέ-
χουν συγκεκριμένοι λόγοι. Υπάρχουν 
διάφορες τεχνικές βιοψίας:

  FNA.Παρακέντηση με λεπτή βελόνα 
και αναρρόφηση υλικού για κυττα-
ρολογική εξέτασης. Η τεχνική αυτή 
τείνει να καταργηθεί, διότι δεν μας 
δίνει αρκετές πληροφορίες.
  Core biopsy. Είναι η βιοψία με 
κόπτουσα βελόνα, γίνεται με την 
καθοδήγηση του υπερήχου στις 
περιπτώσεις εκείνες που η βλάβη 
δεν είναι ψηλαφητή και μας δίνει 
πολλές πληροφορίες.
  Vacuum biopsy. Είναι η βιοψία κε-
νού και χρησιμοποιείται σε όγκους 
μη ορατούς στους υπερήχους και 
χρειάζονται στερεοτακτική εντόπι-
ση με μαστογραφία.
  BLES (Breast Lession excision 
System). Είναι μια νέα, ελάχιστα 
επεμβατική μέθοδος.
  Ανοιχτή βιοψία, η οποία συνήθως 
γίνεται με νάρκωση. Πλέον γίνεται 
εξαιρετικά σπάνια, συνήθως σε 
αποτυχία των παραπάνω.

Καλοήθεις παθήσεις μαστού
 Ινοαδένωμα. Ο πιο συχνός καλοή-

θης όγκος ο οποίος δεν εξελίσσεται. 
Επειδή όμως δεν ξεχωρίζει εύκολα 
από τον φυλλοειδή όγκο, που μπορεί 
να κρύβει κακοήθεια, καλό είναι να 

αφαιρείται, ιδίως όταν είναι μεγα-
λύτερος των 2 cm. Ειδική κατηγορία 
είναι το γιγάντιο ινοαδένωμα.

 Θηλώματα, λιπώματα, αποστήμα-
τα μαστών. Πρέπει να διαχωριστούν 
από τον φλεγμονώδη καρκίνο.

 Κύστη μαστού. Είναι συνηθισμένη, 
αλλά, όταν έχει περιεχόμενο αιμορ-
ραγικό ή όταν υπάρχει συμπαγές 
μόρφωμα εντός αυτής ή μετά την πα-
ρακέντηση, ξαναγεμίζει γρήγορα και 
πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά.

 Καλοήθεις αλλοιώσεις. Χάρη στη 
μαστογραφία εντοπίζονται ανωμα-
λίες στον μαστό όλο και πιο συχνά. 
Όλες αυτές οι ανωμαλίες της υφής 
των μαστών ονομάζονται καλοήθεις 
αλλοιώσεις και βάσει της ιστολογι-
κής εξέτασης διαχωρίζονται σε:

  Μη υπερπλαστικές (αργή ανάπτυξη).
  Υπερπλαστικές (γρήγορη ανάπτυξη).
  Άτυπες υπερπλαστικές αλλοιώ-
σεις, οι οποίες αποτελούνται από 
ανώμαλα κύτταρα και αναπτύσσο-
νται γρήγορα. Σε αυτές ο κίνδυνος 
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού 
τετραπλασιάζεται.
  Πορεκτασία ή διάταση των γαλα-
κτοφόρων πόρων.
  Μαστίτιδα ή συρίγγιο μαστών.
    Ινοκυστική μαστοπάθεια (fibrocystic 
disease).
  Φυλλοειδής όγκος (phylloides 
tumor). Μπορεί να είναι καλοήθης 
ή κακοήθης.
  Θήλωμα μαστού (breast papilloma). 
Μπορεί να είναι 66% κεντρικού τύ-
που και 30% περιφερικού τύπου. 
Το τελευταίο πρέπει να αφαιρείται 
αφού παρουσιάζει μεγάλο ποσο-
στό κακοήθους εξαλλαγής.
  Σκληρυντική w αδένωση (sclerosing  
adenosis).
  Νέκρωση λίπους (fat necrosis) συ-
νήθως έπειτα από τραυματισμό.
  Ακτινωτή ουλή (radial scar). Η μόνη 
πάθηση που μπερδεύει την ταχεία 
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βιοψία. Δεν γίνεται καρκίνος, αλλά 
ποτέ δεν είμαστε σίγουροι από τη 
μαστογραφία ότι πρόκειται για 
ακτινωτή ουλή.
  Γυναικομαστία. Είναι καλοήθης διό-
γκωση των μαστών και εμφανίζεται 
συνήθως σε νέους άνδρες 15-20 
χρόνων ή σε άνδρες μεγαλύτερους 
των 60 χρόνων. Η διόγκωση του 
ενός μαστού σε μεγάλους άνδρες 
πρέπει να ελέγχεται για καρκίνο, 
ώστε να είναι ασφαλής η διάγνω-
ση. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι 
πάντα πρέπει να γίνεται διάκριση 
μεταξύ της γυναικομαστίας και της 
ψευδογυναικομαστίας.

Καρκίνος μαστού
Κάθε χρόνο διαγιγνώσκονται πάνω 
από 1.000.000 νέοι καρκίνοι του μα-
στού. Σήμερα ο κίνδυνος ανάπτυξης 
της νόσου είναι 1 στις 9 γυναίκες, ενώ 
σε λίγα χρόνια αναμένεται να αγγίζει 
1 στις 7 γυναίκες.Μέχρι πρόσφατα τα 
αίτια ανάπτυξης του καρκίνου του 
μαστού, ο οποίος δεν είναι μόνο ενός 
είδους, παρέμεναν άγνωστα. Σήμερα 
γνωρίζουμε ότι ορισμένες γυναίκες 
έχουν περισσότερες πιθανότητες 
από κάποιες άλλες να νοσήσουν, 
εξαιτίας ορισμένων προδιαθεσια-
κών παραγόντων. Οι προδιαθεσιακοί 
αυτοί παράγοντες είναι δύο ειδών:

  Οι περιβαλλοντικοί, οι οποίοι 
επιδρούν στον άνθρωπο από τη 
γέννησή του.
  Οι γενετικοί, οι οποίοι μεταφέρο-
νται μέσα στα κύτταρα.

Το 70% των γυναικών που θα νο-
σήσουν δεν έχει κληρονομικότητα. 
Μόνο στο 30% των γυναικών υπάρ-
χει κληρονομική επιβάρυνση και από 
αυτό το ποσοστό μόνο στο 10% έχουν 
ανιχνευθεί μεταλλάξεις γονιδίων που 
είναι υπεύθυνες για την εμφάνιση 
των καρκίνων και χρησιμοποιούνται 
στην καθημερινή ιατρική τα BRCA-1, 

-2 και -3. Το ζήτημα που προκύπτει 
είναι η διαχείριση αυτής της πληρο-
φορίας, αφού στις γυναίκες που δεν 
έχουν τη μετάλλαξη ο κίνδυνος ανά-
πτυξης καρκίνου του μαστού είναι 
ίσος με αυτόν του υπόλοιπου πληθυ-
σμού. Στην αντίθετη όμως περίπτω-
ση, η μαστεκτομή μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης του συγκεκριμένου καρκί-
νου κατά 95%. Ακόμα, η προφυλακτι-
κή αφαίρεση των ωοθηκών μειώνει 
κατά 98% τον κίνδυνο ανάπτυξης 
καρκίνου των ωοθηκών - σαλπίγγων, 
αφού ανήκει στην κατηγορία πολύ 
υψηλού κινδύνου.

Οι ενδείξεις, πάντως, για το ποιες 
γυναίκες θα υποβληθούν σε γονι-
διακό έλεγχο είναι συγκεκριμένες. 
Πρέπει στην οικογένεια να υπάρχει 
μία από τις κάτωθι περιπτώσεις (είτε 
από την πλευρά του πατέρα είτε της 
μητέρας):

  3 γυναίκες με καρκίνο μαστού
  2 γυναίκες με καρκίνο ωοθηκών
  1 γυναίκα και 1 άνδρας με καρκί-
νο μαστού
  1 γυναίκα με καρκίνο ωοθηκών 
και 1 άνδρας με καρκίνο μαστού
  1 γυναίκα με νόσο πριν από τα 
36 έτη
  1 γυναίκα με νόσο και στους 2 μα-
στούς πριν από τα 51 έτη

  1 γυναίκα με καρκίνο μαστού και 
καρκίνο ωοθηκών.

Παράγοντες κινδύνου
Φυλετικοί παράγοντες:

  Φύλο. Πιο συχνά στις γυναίκες απ’ 
ό,τι στους άνδρες (νοσεί 1 άνδρας 
ανά 200 γυναίκες περίπου)
  Φυλή. Η λευκή φυλή προσβάλλεται 
πιο συχνά από τη μαύρη φυλή.

Γενετικοί παράγοντες:
  Ηλικία
  Ηλικία εμμηναρχής
  Ηλικία πρώτου τοκετού
  Ηλικία εμμηνόπαυσης
  Λήψη ορμονών
  Κληρονομικότητα
  Θηλασμός.

Ορμονικοί παράγοντες:
  Μακροχρόνια λήψη ορμονών ή 
αντισυλληπτικών
  Κληρονομικοί παράγοντες
  Μετάλλαξη ογκογονιδίων (συνή-
θως του BRCA1, BRCA2).

Περιβαλλοντικοί παράγοντες:
  Διατροφή, αυξημένη κατανάλωση 
οινοπνεύματος, κάπνισμα, έλλειψη 
φυσικής άσκησης, παχυσαρκία
  Επαφή με χημικά, ακτινοβολία
  Προηγούμενη βιοψία

γυν
αίκ

α
Η λευκή φυλή προσβάλλεται 
πιο συχνά από τη μαύρη φυλή
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  Όταν υπάρχει προηγούμενη βιο-
ψία, η οποία έχει δείξει ινοκυστική 
μαστοπάθεια και ατυπία.

Ψυχολογικοί παράγοντες:
Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο 
ότι η παρατεταμένη ψυχολογική επι-
βάρυνση έχει συμβολή στην ανάπτυ-
ξη καρκίνου στον μαστό.
  
Εντόπιση
Οι συχνότερες είναι δύο:

  Το πορογενές καρκίνωμα (4 στις 5 
γυναίκες)
  Το λοβιακό καρκίνωμα (10% των 
κακοηθειών).

Άλλες μορφές είναι:
  Φλεγμονώδης καρκίνος
  Βλεννώδες καρκίνωμα
  Μυελοειδές
  Νόσος Paget
  Αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα
  Θηλωματώδες καρκίνωμα
  Φυλλοειδής όγκος
  Αγγειοσάρκωμα
  Σωληνώδες καρκίνωμα.

Θεραπεία
Η θεραπεία περιλαμβάνει δύο σκέλη. 
Το πρώτο είναι η τοπική εκρίζωση της 
νόσου από τον μαστό, που επιτυγχά-
νεται με τη χειρουργική αφαίρεση και 
την ακτινοθεραπεία, και το δεύτερο 
σκέλος είναι η εκρίζωση της νόσου 
από τον οργανισμό, που επιτυγχάνε-
ται με τη χημειοθεραπεία, την ορμο-
νοθεραπεία και τη βιολογική θερα-
πεία ή με συνδυασμό αυτών.

Χειρουργική επέμβαση
Χειρουργικές επεμβάσεις στον μαστό:

  Βιοψία μαστού
  Ογκεκτομή
  Τεταρτεκτομή
  Τροποποιημένη ριζική μαστεκτομή με 
λεμφαδενικό καθαρισμό μασχάλης

  Απλή μαστεκτομή
  Προφυλακτική μαστεκτομή
  Υποδόριος μαστεκτομή
  Βιοψία λεμφαδένα φρουρού
  Ογκοπλαστικές επεμβάσεις
  Πλαστική αποκατάσταση μαστών.
Επί δεκαετίες η ριζική τροποποιη-

μένη μαστεκτομή, η οποία συμπερι-
λαμβάνει και τον καθαρισμό της μα-
σχάλης από τους λεμφαδένες, ήταν 
η επέμβαση εκλογής. Μετά το 1980 
άρχισε να αμφισβητείται ως προς το 
ογκολογικό της όφελος, ενώ στις μέ-
ρες μας αποδείχτηκε ότι εκτός λίγων 
περιπτώσεων δεν προσφέρει τίποτα 
στην επιβίωση συγκριτικά με τις επεμ-
βάσεις εκείνες στις οποίες αφαιρείται 
ολόκληρος ο όγκος και ανάλογα με τη 
διήθηση ή μη του λεμφαδένα φρου-
ρού καθαρίζεται η μασχάλη, συνοδευ-
όμενες από επικουρικές θεραπείες. Η 
μαστεκτομή πλέον γίνεται μόνο όταν 
υπάρχει ογκολογικό όφελος, δηλαδή 
στις περιπτώσεις που υπάρχει:

  Φλεγμονώδης καρκίνος μαστού
  Πολυκεντρικός καρκίνος μαστού
  Πολυκεντρικός DCIS
  Πολύ μεγάλος όγκος σε μικρό 
μαστό
  Αδυναμία ελέγχου του μαστού
  Γονιδιακός καρκίνος (χωρίς να 
αποτελεί απόλυτη ένδειξη)
  Επιθυμία της ασθενούς.

Εννοείται ότι πριν από αυτή αλλά 
και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση 
στον μαστό, κυρίως όμως σ’ αυτή, 
εξαιτίας του ακρωτηριαστικού χα-
ρακτήρα της (και όχι μόνο για την 
ασθενή), πρέπει να ενημερώνεται για 
τη δυνατότητα άμεσης ή απώτερης 
αποκατάστασης με τη βοήθεια ειδι-
κού ψυχολόγου και να της παρέχεται 
η ψυχολογική υποστήριξη που συνή-
θως χρειάζεται κάθε ασθενής πριν 
να προχωρήσει στο χειρουργείο.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις στόχος 
είναι η διατήρηση του μεγαλύτερου 

μέρους του μαστού, αφαιρώντας 
τον πρωτοπαθή όγκο με γειτονικό 
υγιή ιστό και στη συνέχεια η υποβολή 
της ασθενούς σε ακτινοθεραπεία. Η 
επέμβαση αυτή ονομάζεται ή ογκε-
κτομή ή τμηματική μαστεκτομή ή 
τεταρτεκτομή, που, αν χρειαστεί, συ-
μπληρώνεται με ογκοπλαστική.

Σε αυτό το κεφάλαιο των συντηρη-
τικών επεμβάσεων έχουν αναπτυχθεί 
καινούργιες τεχνικές, που ονομάζο-
νται ογκοπλαστικές, οι οποίες είτε 
γίνονται από εκπαιδευμένο χειρουρ-
γό μαστού ή σε συνεργασία με πλα-
στικό και σκοπό έχουν το καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα, ούτως ώστε 
να μη χρειάζεται αργότερα πλαστική 
αποκατάσταση, η οποία ταλαιπωρεί 
σωματικά, αλλά και οικονομικά την 
ασθενή.

Λεμφαδένας φρουρός
Οι λεμφαδένες είναι μικρά όργανα 
του οργανισμού που φιλτράρουν ένα 
υγρό το οποίο μεταφέρει τα προϊόντα 
μεταβολισμού όλων των οργάνων, 
τη λέμφο. Συμμετέχουν ενεργά στην 
άμυνα του οργανισμού, όταν υπάρ-
χει μόλυνση ή όταν αναπτύσσεται 
όγκος, παγιδεύοντας και καταστρέ-
φοντας ξένους οργανισμούς, ιούς 
ή μικρόβια ή τα καρκινικά κύτταρα 
στην περίπτωση ύπαρξης κάποιους 
όγκου. Ο αριθμός τους διαφέρει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο. Υπολογίζεται 
ότι υπάρχουν περίπου 500-1.000.

Στον καρκίνο του μαστού προσβάλ-
λονται πιο συχνά οι λεμφαδένες που 
βρίσκονται στη μασχάλη. Υπάρχουν 
βέβαια και άλλοι λεμφαδένες, όπως 
αυτοί πάνω από την κλείδα (υπερ-
κλείδιοι), στο κάτω μέρος του λαι-
μού (τραχηλικοί) και στο άνω ημιθω-
ράκιο (έσω μαστικοί). Στον χειρισμό 
της νόσου του καρκίνου του μαστού 
είναι σημαντική η γνώση της έκτα-
σης εξάπλωσης της νόσου στους 
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λεμφαδένες. Γι’ αυτό τον λόγο πα-
λαιότερα ο πλήρης λεμφαδενικός 
καθαρισμός της μασχάλης γινόταν 
σε όλα τα στάδια της νόσου, ακόμα 
και στα πρώιμα. Αυτός ο καθαρισμός 
όμως είχε (και έχει) αρκετές επιπλο-
κές, όπως αιματώματα (λεμφόροια), 
δυσκινησία του άνω άκρου και μερι-
κές φορές μεγάλα λεμφοιδήματα, 
τα οποία και αισθητικά επηρεάζουν 
την ασθενή, αλλά πολύ περισσότερο 
λειτουργικά.

Σήμερα το θέμα του λεμφαδενικού 
καθαρισμού έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι 
στα πρώτα στάδια της νόσου, δηλα-
δή στάδιο Ι και μερικές περιπτώσεις 
σταδίου ΙΙ, αν ο λεμφαδένας ή οι λεμ-
φαδένες φρουροί δεν έχουν καρκινι-
κά κύτταρα, δεν απαιτείται ο λεμφα-
δενικός καθαρισμός της μασχάλης, 
όπως απαιτείται στα προχωρημένα 
στάδια. Έτσι ένα μεγάλο μέρος των 
ασθενών δεν υποβάλλονται σε αυτή 
τη χειρουργική επέμβαση και γλιτώ-
νουν από τις επιπλοκές της.

Έχει αποδειχθεί ότι στο 95%-97% 
των περιπτώσεων που η εξέταση 
αυτού του λεμφαδένα είναι αρνητι-
κή, δηλαδή δεν έχει καρκινικά κύτ-
ταρα, τότε όλοι οι λεμφαδένες της 
μασχάλης είναι αρνητικοί. Δηλαδή, 
το ζητούμενο είναι η ανεύρεση του 
πρώτου ή των πρώτων λεμφαδένων 
που παραλαμβάνουν τη λέμφο από 
τον μαστό, η αφαίρεσή του και η βι-
οψία του. Εάν η βιοψία είναι αρνη-
τική, τότε η επέμβαση έχει ολοκλη-
ρωθεί και δεν χρειάζεται αφαίρεση 
των υπόλοιπων λεμφαδένων της 
μασχάλης. Σε αντίθετη περίπτωση, 
απαιτείται η αφαίρεση των λεμφα-
δένων.

Σε μερικές, βέβαια, περιπτώσεις 
αυτή η τεχνική είναι πιθανόν να μην 
μπορεί να εφαρμοστεί, όπως είναι η 
εγκυμοσύνη, ενώ σε άλλες η επιτυ-
χία της μειώνεται (όπως είναι η περί-

πτωση των προηγούμενων μεγάλων 
επεμβάσεων ή σε περίπτωση πολυε-
στιακής ανάπτυξης του όγκου).

Σύμφωνα με τα διεθνή επιστημο-
νικά δεδομένα, για την αναγνώριση, 
τον εντοπισμό και την αφαίρεσή του 
ή των λεμφαδένων φρουρών γίνεται 
χρήση του συνδυασμού 3 μεθόδων:

1. Απεικόνιση του λεμφαδένα με 
ραδιοϊσότοπο

2. Σήμανση με χρωστική ουσία
3. Εντοπισμός του με συσκευή 

ανίχνευσης
Έτσι, λοιπόν, φαίνεται ότι είναι μια 

αξιόπιστη μέθοδος που μπορεί να 
καθορίσει την ύπαρξη ή μη λεμφα-
δενικών μεταστάσεων στη μασχάλη, 
με στόχο να καθοριστεί το στάδιο της 
νόσου, είναι πολύ μικρότερη επέμ-
βαση σε σχέση με τον λεμφαδενικό 
καθαρισμό της μασχάλης και έχει ως 
αποτέλεσμα την αποφυγή όλων των 
δυσάρεστων επιπλοκών.

Σε ποσοστό όμως κάτω από 5% 
η βιοψία του λεμφαδένα μπορεί να 
είναι αρνητική, ενώ υπάρχουν κά-
ποιες μικρές εστίες σε άλλους λεμ-
φαδένες.

Επικουρική θεραπεία
Μετά τη χειρουργική επέμβαση ση-
μαντική θέση έχει η επικουρική θερα-
πεία της ασθενούς, η οποία περιλαμ-
βάνει τη χημειοθεραπεία (σε λίγες 
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η 
έναρξή της πριν από τη χειρουργι-
κή επέμβαση - νεοεπικουρική), την 
ακτινοθεραπεία και την ορμονοθε-
ραπεία.

Τα τελευταία χρόνια ως θεραπευ-
τική αγωγή χρησιμοποιούνται και τα 
μονοκλωνικά αντισώματα και γίνεται 
στις ασθενείς εκείνες που ανιχνεύο-
νται πολλαπλά αντίγραφα του γονι-
δίου HER-2.

 Μεταθεραπευτική παρακολούθηση
 Είναι εξίσου σημαντική με όλο το 

προηγούμενο θεραπευτικό πρωτό-
κολλο και στοχεύει στην επαγρύπνη-
ση για:

• έλεγχο του θεραπευτικού 
αποτελέσματος

• έλεγχο για τυχόν εμφάνιση 
μετάστασης

• έλεγχο της υποτροπής
• έλεγχο της οστικής μάζας
• γυναικολογικό έλεγχο σε 

γυν
αίκ

α
Μετά τη χειρουργική επέμβαση σημαντική θέση έχει η επικουρική θεραπεία της ασθενούς, 
η οποία περιλαμβάνει τη χημειοθεραπεία, την ακτινοθεραπεία και την ορμονοθεραπεία
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ασθενείς που δεν έχει αφαι-
ρεθεί η μήτρα. Χειρουργική 
μαστού - Μαστολογία

Ο καρκίνος του μαστού είναι μία 
πολυπαραγοντική νόσος και χρειάζε-
ται πολυεπιστημονική αντιμετώπιση.

Η μαστολογία είναι ο κλάδος της 
ιατρικής επιστήμης που μελετά τις 
παθήσεις του μαστού. Αναπτύχθη-
κε ιδιαιτέρα περίπου τα τελευταία 
25 χρόνια  και έγινε αντικείμενο με-
λέτης πολλών ειδικοτήτων, όπως η 
χειρουργική, η γυναικολογία, η πλα-
στική χειρουργική, η ακτινολογία, η 
ογκολογία, η πυρηνική ιατρική, η πα-
θολογοανατομία κ.ά.Αυτή η ιδιαίτε-
ρη προσοχή στον μαστό από όλες τις 
ειδικότητες οφείλεται στο γεγονός 
ότι προσβάλλεται ιδιαίτερα από τον 
καρκίνο. Πράγματι, ο καρκίνος του 
μαστού αντιπροσωπεύει την πρώτη 
αιτία θανάτου από όλες τις νεοπλα-
σίες στον γυναικείο πληθυσμό.

Η μεγάλη πρόοδος των ακτινοδια-
γνωστικών εξετάσεων, η εξέλιξη της 
ογκολογίας και των τεχνικών της χει-
ρουργικής απέδειξαν ότι αυτή η τόσο 
σύνθετη νόσος απαιτεί προσέγγιση 
από διάφορες ειδικότητες.

Με αυτό τον τρόπο η μαστολογία 
αυτονομήθηκε και απέκτησε χαρα-
κτηριστικά ξεχωριστής ειδικότητας 
που έχει στόχο την υψηλού επιπέδου 
αντιμετώπιση της νόσου, την ελαχι-
στοποίηση των επιπλοκών, την αύξη-

ση της επιβίωσης των ασθενών και, 
βέβαια, την καλυτέρευση της ποιότη-
τας της ζωής τους.

Οι σημαντικότερες, επιγραμματικά, 
αλλαγές είναι:

 Η εντυπωσιακή βελτίωση των απει-
κονιστικών μεθόδων βοηθά και συμ-
βάλλει τόσο στη διάγνωση όσο και 
στη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

 Η καταγραφή στη συνείδηση του 
χειρουργού μαστολόγου του triple 
assessment.

 Η διάγνωση και το πλάνο πριν από 
το χειρουργείο συναποφασίζονται.

Οι ογκοπλαστικές επεμβάσεις - 
πλαστικές επεμβάσεις είναι αναπό-
σπαστο κομμάτι της μαστολογίας.

Έτσι, λοιπόν, στην Ελλάδα η κα-
θηγήτρια της ιατρικής σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Λυδία Ιωαν-
νίδου-Μουζάκα, γυναικολόγος χει-
ρουργός μαστολόγος-ογκολόγος, 
η οποία είναι εθνικός εκπρόσωπος 
της Ελλάδας για τον καρκίνο και τα 
κέντρα μαστού στην Ε.Ε., το 1979, 
έπειτα από προτροπή του καθηγη-
τού της στο Στρασβούργο και τότε 
προέδρου της Διεθνούς Εταιρείας 
Μαστολογίας κ. Gro, ιδρύει την Ελ-
ληνική Εταιρεία Μαστολογίας.

Μέσα στο πέρασμα αυτών των 
χρόνων και με τις επίπονες προσπά-
θειες της κυρίας Μουζάκα, η Ελληνι-
κή Εταιρεία Μαστολογίας εξελίχθηκε 
και από μια μικρή επιστημονική εται-
ρεία έγινε μια καταξιωμένη εταιρεία 

με αξιοσέβαστο και αναγνωρισμένο 
επιστημονικό και κοινωνικό έργο. Το 
2002 ίδρυσε το Κέντρο Ψυχοκοινω-
νικής Υποστήριξης Γυναικών με Καρ-
κίνο Μαστού, για το οποίο και βρα-
βεύτηκε με έπαινο από την Ακαδημία 
Αθηνών. Επίσης, το 2009 ίδρυσε και 
λειτουργεί την Ελληνική Σχολή Μα-
στολογίας και παρέχει πολυεπιστη-
μονική εκπαίδευση σε ιατρούς που 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μα-
στολογία.

Είναι, λοιπόν, σαφές ότι την ειδι-
κότητα του μαστολόγου μπορεί να 
την αποκτήσει μόνο ο γενικός χει-
ρουργός και ο γυναικολόγος και δεν 
είναι φρόνιμο ο οποιοσδήποτε χει-
ρουργός ή γυναικολόγος, ο οποίος 
δεν έχει κάνει τέτοια εκπαίδευση, 
να λέγεται μαστολόγος. Γι’ αυτό τον 
λόγο, άλλωστε, έχει παρατηρηθεί 
ότι το προσδόκιμο επιβίωσης και η 
πρόγνωση στον καρκίνο του μαστού 
μπορεί να είναι διαφορετικά από 
πόλη σε πόλη αλλά και από νοσοκο-
μείο σε νοσοκομείο στην ίδια πόλη. B

ΓΥΝΑΙΚΑ

Η πρόγνωση και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές
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3D breast
augmentation

Αθηνών

Σπυρίδων  
Γεωργόπουλος
 Ειδικός Πλαστικός  
Χειρουργός, 
Διδάκτωρ Ιατρικής 
Σχολής Πανεπ/μίου 
Αθηνών, Επιστημονικός 
Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών
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Η αυξητική μαστού είναι ίσως 
η πιο διαδεδομένη αισθητι-
κή επέμβαση. Απευθύνεται 

σε γυναίκες που αισθάνονται ότι το 
στήθος τους είναι πάρα πολύ μικρό, 
σε εκείνες που το άνω μέρος του 
σώματος είναι δυσανάλογο σε σχέ-
ση με το κάτω και σε γυναίκες στις 
οποίες υπάρχει μείωση του στήθους 
έπειτα από μεγάλη απώλεια βάρους 
ή έπειτα από εγκυμοσύνη. Παράλλη-
λα, μια άλλη κατηγορία γυναικών 
είναι εκείνες που έχουν εκ γενετής 
διαφορά στο μέγεθος μεταξύ των 
δύο μαστών (ανισομαστία). Απα-
ραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει 
ολοκληρωθεί πλήρως η ανάπτυξη 
του μαστού (συνήθως μετά την ηλι-
κία των 17 ετών).

Οι μέχρι σήμερα τεχνικές στην 
αυξητική του μαστού γίνονταν με 
την τοποθέτηση ενθεμάτων (κυρί-
ως στρογγυλών) κάτωθεν αυτού. 
Τα τελευταία χρόνια και για μικρές 
αυξήσεις υπήρχε η δυνατότητα να 
πραγματοποιηθεί η αυξητική με έγ-
χυση λίπους, αφού προηγείτο μια 
εκτεταμένη λιποαναρρόφηση.

Προβλήματα παλαιών τεχνικών
Παρ’ όλα αυτά οι δύο τεχνικές πα-
ρουσιάζουν ορισμένα προβλήματα, 
τα οποία εμφανίζονται μετεγχειρη-
τικά και είναι πολύ δύσκολο να διορ-
θωθούν. Αυτά είναι στην μεν πρώτη 
περίπτωση η «αφύσικη»- ψεύτικη 
εμφάνιση του στήθους, αφού το 
στρογγυλό ένθεμα σιλικόνης δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να απο-
δώσει την ανατομία του μαστού, 
ενώ το λίπος από μόνο του αδυνα-
τεί να προσδώσει τον απαραίτητο 
όγκο - μέγεθος που θα μπορούσε να 
αφήσει τη γυναίκα ικανοποιημένη.

Νεότερες τεχνικές
Τη λύση στα παραπάνω προβλή-
ματα έδωσε η νέα τεχνική στην αυ-
ξητική στήθους με την τοποθέτηση 
ανατομικού ενθέματος σιλικόνης 
(3D), το λεγόμενο «δάκρυ», και η 

ταυτόχρονη έγχυση λίπους (DOUBLE 
TECHNIQUE). Με αυτόν τον τρόπο 
διατηρείται η ανατομική αρχιτεκτο-
νική του μαστού, που προϋποθέτει 
τη διαμόρφωσή του σε τρεις στα-
θερές -άνω πόλο, κάτω πόλο, προ-
βολή- με ιδανικές αναλογίες μετα-
ξύ τους, ενώ η ταυτόχρονη έγχυση 
λίπους συμβάλλει στη φυσιολογική 
υφή, στην εξάλειψη οποιονδήποτε 
ορατών ψηλαφητών ανωμαλιών ή 
ρυτιδώσεων (rippling) του ενθέμα-
τος, καθώς και στη φυσική πτώση 
του μαστού. Με άλλα λόγια, δημι-
ουργούμε ένα φυσιολογικό στήθος, 
ιδανικό για το σώμα της κάθε γυναί-
κας με εμφάνιση αντίστοιχη ενός 
κανονικού. Συγχρόνως, η γυναίκα 

επωφελείται και από μια επέμβαση 
λιποαναρρόφησης. 

Χειρουργική επέμβαση
Το χειρουργείο διαρκεί περίπου 2 
ώρες και πραγματοποιείται με γενι-
κή αναισθησία.

Αρχικά, στο ιατρείο προ της επέμ-
βασης η γυναίκα προβάρει διάφορα 
δοκιμαστικά εξωτερικά ενθέματα 
και γίνεται συνεννόηση από κοινού 
με τον Πλαστικό Χειρουργό για το 
μέγεθος του νέου μαστού.

Το χειρουργείο αρχίζει με την το-
ποθέτηση του ανατομικού ενθέμα-
τος από μια τομή, είτε κάτω από το 
μαστό (υπομάστια) είτε γύρω από τη 
θηλή (περιθηλαία). Η τοποθέτησή 
του γίνεται τις περισσότερες φορές 
κάτω από τον μυ για καλύτερη προ-
στασία και για πιο φυσικό αποτέλε-
σμα. Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο 
στάδιο ακολουθεί η λιποαναρρόφη-
ση και το λίπος που συλλέγεται από 
διάφορες περιοχές του σώματος 
επανατοποθετείται στον μαστό σε 
όλα του τα τεταρτημόριά του με κα-
τάλληλη τεχνική, ώστε να έχουμε το 
επιθυμητό και φυσικό αποτέλεσμα. 

Θεωρείται απαραίτητη η παρα-
μονή ενός 24ώρου στο νοσοκο-
μείο και η γυναίκα εξέρχεται την 
επόμενη ημέρα με τις κατάλληλες 
οδηγίες και φαρμακευτική αγωγή. 
Μπορεί να χρειαστούν περίπου δύο 
με τρεις ημέρες για την επιστροφή 
στην εργασία, ανάλογα φυσικά με 
το είδος της. 

Οι πιθανές επιπλοκές δεν διαφέ-
ρουν από αυτές της απλής αυξητι-
κής, ενώ όλες οι τεχνικές απεικό-
νισης του μαστού (μαστογραφία, 
υπέρηχος, μαγνητική τομογραφία) 
μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς 
κανένα πρόβλημα. 

Εάν, λοιπόν, επιθυμείτε τέλειο 
σώμα για το καλοκαίρι με ταυ-
τόχρονη αύξηση των μαστών, η 
«DOUBLE TECHNIQUE 3D BREAST 
AUGMENTATION» είναι η μέθοδος 
της επιλογής σας. B

ΓΥΝΑΙΚΑ
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Νεότερες 
τεχνικές 

στην 
αυξητική 
στήθους: 

Συνδυασμένη 
αυξητική 
μαστού  

με ανατομικά 
ενθέματα 
σιλικόνης  
και λίπος
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γυναίκα

Λαπαροσκοπικήυστερεκτομή
Hυστερεκτομή είναι μία από 

τις συχνότερες γυναικολο-
γικές επεμβάσεις. Συνήθως 

πρόκειται για προγραμματισμένη 
επέμβαση, ενώ σπανίως μπορεί να 
προκύψει ανάγκη επείγουσας υστε-
ρεκτομής. Αυτό σημαίνει ότι στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων 
υπάρχει επαρκής χρόνος για προε-
τοιμασία και εξατομίκευση της θε-
ραπείας κατά το δοκούν.

Στο πλαίσιο αυτό και ανάλογα με 
την παθολογία που έχουμε να αντι-
μετωπίσουμε, αλλά και άλλες παρα-
μέτρους όπως η ηλικία, η προσωπι-
κή προτίμηση της ασθενούς, τυχόν 
προηγούμενες επεμβάσεις, και το 

μέγεθος της μήτρας, αποφασίζεται 
το είδος της υστερεκτομής.

Επιλέγουμε, δηλαδή, αν πρέπει να 
αφαιρεθεί ολόκληρη η μήτρα (ολική 
υστερεκτομή) ή μπορούμε να διατηρή-
σουμε τον τράχηλο (υφολική), αν πρέ-
πει να αφαιρεθούν οι ωοθήκες και οι 
σάλπιγγες (υστερεκτομή μεθ’ εξαρτη-
μάτων), ενώ σπανιότερα, όταν υπάρ-
χει κάποια κακοήθεια, πρέπει να αφαι-
ρέσουμε και λεμφαδένες ή ιστό του 
παραμητρίου (ριζική υστερεκτομή).
Στη συνέχεια, δεδομένου του είδους 
της υστερεκτομής, τίθεται το ερώτη-
μα του τρόπου με τον οποίο θα πραγ-
ματοποιηθεί η επέμβαση. Μέχρι πριν 
από 25 χρόνια (προ της εμφάνισης της 

ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής), 
οι επιλογές ήταν δύο: α) Η κοιλιακή 
ανοικτή υστερεκτομή, κατά την οποία 
η όλη επέμβαση διενεργείται διά μιας 
οριζόντιας ή κάθετης τομής στην κοι-
λιά, και β) η κολπική υστερεκτομή, 
κατά την οποία το χειρουργείο γίνεται 
με τομή μέσα στον κόλπο σε περιπτώ-
σεις πρόπτωσης μήτρας.

Λαπαροσκοπική και ρομποτική 
υστερεκτομή
Με την έλευση της ελάχιστα επεμ-
βατικής χειρουργικής το τοπίο στη 
γυναικολογική χειρουργική άλλαξε. 
Αρχικά με τη λαπαροσκοπική μέθο-
δο και στη συνέχεια με τη ρομποτι-

Γράφουν 0ι:

Αντώνιος Αυγερινός
Χειρουργός - Γυναικολόγος,  
Υπεύθυνος Ιατρείου  
Προηγμένης Λαπαροσκοπικής 
Γυναικολογικής Χειρουργικής

Χρήστος Κ. Δραγαμεστιανός  
MD, M.Sc., Ph.D
Χειρουργός - Γυναικολόγος 

Πειραιά
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κειμένου να δημιουργηθεί το απαι-
τούμενο χειρουργικό πεδίο χορη-
γείται αέριο (διοξείδιο το άνθρακα) 
στην κοιλιά, ενώ ο χειρουργός πραγ-
ματοποιεί την όλη επέμβαση κοιτώ-
ντας σε μία ή περισσότερες οθόνες. 
Για την έξοδο της μήτρας υπάρχουν 
διάφορες τεχνικές, πάντως σε καμία 
περίπτωση δεν χρειάζεται η διενέρ-
γεια τομής στο κοιλιακό τοίχωμα.

Πλεονεκτήματα 
Η μέθοδος αυτή, σε σχέση με την 
ανοικτή υστερεκτομή, προσφέρει 
όλα τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα 
επεμβατικής προσέγγισης:

   Λιγότερο τραύμα σε φυσιολογι-
κούς ιστούς.
   Μεγαλύτερη ακρίβεια και λεπτότη-
τα χειρισμών. 
   Μικρότερη απώλεια αίματος.
   Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος.
   Μικρότερο ποσοστό εν τω βάθει 
φλεβοθρόμβωσης ή και πνευμο-
νικής εμβολής λόγω της άμεσης 
μετεγχειρητικής κινητοποίησης της 
ασθενούς.
   Κατά πολύ λιγότερες μετεγχειρητι-
κές συμφύσεις.
   Ταχύτερη αποκατάσταση της λει-
τουργίας του γαστρεντερικού συ-
στήματος.
   Η συχνότητα μετεγχειρητικών λοι-
μώξεων είναι μικρότερη.
Όλα αυτά συνεπάγονται μειωμένη 

διάρκεια νοσηλείας (ένα έως δύο ει-
κοσιτετράωρα), ταχύτερη ανάρρωση 
και επάνοδο στην εργασία (συνήθως 
εντός 7 ημερών), ενώ η επανέναρξη 
της σεξουαλικής δραστηριότητας 
μπορεί να γίνει εντός ενός μηνός από 
την επέμβαση. Mακροπρόθεσμα η 
ελάχιστα επεμβατική υστερεκτομή 
πλεονεκτεί σημαντικά ως προς το 
τελικό αισθητικό αποτέλεσμα, κα-
θώς δεν καταλείπει τίποτε άλλο από 
3 μόλις ορατές ουλές μήκους μισού 
εκατοστού! 

Μειονεκτήματα
Η λαπαροσκοπική υστερεκτομή, 

όπως κάθε επεμβατική μέθοδος, έχει 
ορισμένες αντενδείξεις. Μπορεί να 
εφαρμοστεί σε γυναίκες κάθε ηλικίας, 
ακόμα και ηλικιωμένες, εφόσον όμως 
η γενική τους κατάσταση είναι τέτοια 
που να επιτρέπει τη λαπαροσκόπηση. 
Ενίοτε, το μέγεθος της μήτρας είναι 
απαγορευτικό για την ασφαλή διε-
ξαγωγή ελάχιστα επεμβατικής υστε-
ρεκτομής. Η διάρκεια, επίσης, των 
επεμβάσεων αυτών είναι συνήθως 
μεγαλύτερη σε σχέση με την ανοικτή 
και την κολπική υστερεκτομή. 

Τέλος, προκειμένου τα αποτελέ-
σματα να είναι επιτυχή προφανώς 
απαιτούνται γνώση, ικανότητα και 
εμπειρία στην προηγμένη ελάχιστα 
επεμβατική χειρουργική από πλευ-
ράς γυναικολογικής ομάδας. Στη 
χώρα μας το επίπεδο λαπαρο-ρο-
μποτικών δεξιοτήτων των γυναικο-
λόγων δεν είναι ομοιόμορφα υψηλό, 
με αποτέλεσμα η μέθοδος να μην 
προτείνεται, να μην επιλέγεται και, 
τελικά, να μην πραγματοποιείται σε 
ποσοστό αντίστοιχο με εκείνο των 
προηγμένων χωρών του δυτικού κό-
σμου. Αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην 
επικράτηση της μεθόδου και στην 
πραγματοποίησή της. 

Συμπεράσματα
Η λαπαροσκοπική και η ρομποτική 
υστερεκτομή αποτελούν δόκιμες 
εναλλακτικές της ανοικτής επέμ-
βασης, με σημαντικά οφέλη τόσο 
από πλευράς χειρουργού όσο και 
από πλευράς ασθενούς. Η σχετική 
εμπειρία στην ελάχιστα επεμβατική 
χειρουργική που απαιτείται για την 
πραγματοποίηση των ανωτέρω επεμ-
βάσεων έχει μέχρι τώρα καθυστερή-
σει σε κάποιο βαθμό την καθολική 
επικράτησή τους στη χώρα μας, αλλά 
το τοπίο φαίνεται να αλλάζει προς το 
καλύτερο, κυρίως με βάση πρωτο-
βουλίες στον ιδιωτικό τομέα. Ελπίδα 
του συνόλου της λαπαροσκοπικής 
γυναικολογικής κοινότητας είναι πως 
κάτι τέτοιο θα επεκταθεί σύντομα και 
στη δημόσια υγεία.  B
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Υπολογίζεται πως  
1 στις 5 γυναίκες  
θα υποβληθεί σε  
υστερεκτομή μέχρι την 
ηλικία των 60 ετών. 
Παγκοσμίως πραγ-
ματοποιούνται 1,2 
εκατομμύρια τέτοιες 
επεμβάσεις τον χρόνο

Οι κυριότερες αιτίες 
που οδηγούν μια  
γυναίκα στην υστερε-
κτομή είναι αιμορρα-
γία, ινομυώματα,  
αδενομύωση, καρ-
κίνος (ενδομητρίου, 
τραχήλου, ωοθηκών 
και σαλπίγγων),  
χρόνιο πυελικό άλγος,  
ενδομητρίωση  
ως και πρόπτωση  
(δηλαδή, χαλάρωση 
της μήτρας και του  
πυελικού εδάφους)

κή (περίπου προ 10ετίας) δόθηκε η 
δυνατότητα πραγματοποίησης της 
υστερεκτομής με την ίδια αποτελε-
σματικότητα και ριζικότητα άνευ των 
προβλημάτων και των επιπλοκών της 
μεγάλης χειρουργικής τομής (πόνος, 
λοιμώξεις, αιματώματα κ.λπ.). 

Πώς γίνεται
Η όλη επέμβαση γίνεται μέσα από 3 ή 
4 οπές στην κοιλιακή χώρα, μεγέθους 
μισού έως ενός εκατοστού, μέσα από 
τις οποίες τοποθετούνται η κάμερα 
και τα ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία 
(λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά). Προ-



Τι είναι οι ουρολοιμώξεις;
Οι ουρολοιμώξεις είναι οι λοιμώξεις 
του ουροποιητικού συστήματος από 
παθογόνους μικροοργανισμούς, 
όπως τα βακτήρια, οι μύκητες και 
σπανιότερα οι ιοί. Αποτελούν τον 
2ο πιο συχνό τύπο λοιμώξεων στον 
άνθρωπο και είναι ιδιαίτερα συχνές 
στις γυναίκες, όπου 1 στις 2 κινδυνεύ-

ει να αναπτύξει έστω ένα επεισόδιο 
ουρολοίμωξης στη ζωή της. Οι πε-
ρισσότερες λοιμώξεις του ουροποι-
ητικού συστήματος προκαλούνται 
από βακτήρια που ζουν φυσιολογικά 
στο έντερο. Το βακτήριο Escherichia 
coli (E. coli) προκαλεί τη συντριπτική 
πλειονότητα των λοιμώξεων ανε-
ξάρτητα οργάνου εντόπισης, ενώ 

τα χλαμύδια και τα μυκοπλάσματα 
εμπλέκονται συχνότερα σε λοιμώ-
ξεις της ουρήθρας, του προστάτη και 
σπανιότερα της κύστης. Τοπογραφι-
κά ταξινομούνται σε λοιμώξεις του 
ανώτερου και του κατώτερου ουρο-
ποιητικού, ενώ με βάση το όργανο σε:

 ουρηθρίτιδα,
 προστατίτιδα,

γυναίκα
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  κυστίτιδακαι πυελονεφρίτιδα, όταν 
η λοίμωξη αφορά τους νεφρούς.
Οι γυναίκες είναι σαφώς περισσό-

τερο επιρρεπείς σε ουρολοιμώξεις 
για ανατομικούς λόγους, αφού η γυ-
ναικεία ουρήθρα είναι πολύ μικρό-
τερη (4 εκ.) από του άντρα και απέχει 
ελάχιστα εκατοστά από το αιδοίο και 
τον πρωκτό, με συνέπεια τη γρήγορη 
είσοδο στην κύστη των βακτηρίων 
που φυσιολογικά υπάρχουν. Οι ουρο-
λοιμώξεις στους άντρες δεν είναι τόσο 
συχνές όσο στις γυναίκες, αλλά συνή-
θως είναι πιο σοβαρές και απαιτούν 
μεγαλύτερης διάρκειας θεραπεία.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία 
και το φύλο. Οι νέες γυναίκες συ-
νήθως αναφέρουν συχνουρία, κά-
ψιμο και πόνο χαμηλά στην κοιλιά 
ή στα έξω γεννητικά όργανα κατά 
την ούρηση, ενώ δεν αποκλείεται 
και η παρουσία αίματος, ιδιαίτερα 
στο τέλος της ούρησης. Οι ηλικιω-
μένες γυναίκες και οι άντρες μπορεί 
να αναφέρουν αδυναμία, τρόμο και 
κοιλιακό άλγος, ειδικά αν συνυπάρ-
χει πυρετός. Τα ούρα μπορεί να φαί-
νονται θολά, σκούρα ή αιματηρά και 
δύσοσμα.

Συνήθως οι απλές κυστίτιδες δεν 
προκαλούν πυρετό. Η εμφάνιση πυ-
ρετού σημαίνει ότι η μόλυνση έχει 
προχωρήσει στους νεφρούς ή στον 
προστάτη και είναι ένδειξη άμεσης 
φαρμακευτικής αντιμετώπισης και 
πιθανότατα νοσηλείας για περαιτέ-
ρω διερεύνηση. 

Πώς γίνεται η διάγνωση  
της ουρολοίμωξης;
Αρχικά απαιτείται γενική και καλλι-
έργεια ούρων. Η γενική ούρων θα 
αναδείξει την ύπαρξη πυοσφαιρίων 
και μικροβίων στα ούρα, ενώ η καλ-
λιέργεια ούρων θα εντοπίσει το μι-
κρόβιο έπειτα από περίπου 48 ώρες. 
Μαζί με τον εντοπισμό του μικροβίου, 
καθορίζονται και τα κατάλληλα αντι-
βιοτικά για να το καταπολεμήσουν 

(αντιβιόγραμμα). Η συλλογή των ού-
ρων θα πρέπει να γίνει προσεκτικά 
σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο που 
προμηθευόμαστε από το φαρμακείο, 
ύστερα από πλύσιμο των γεννητικών 
οργάνων. 

Σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις 
απαιτούνται επιπλέον ειδικές εξετά-
σεις, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα στο ουροποιητι-
κό σύστημα, π.χ. υπερηχογράφημα 
νεφρών και κύστης, πυελογραφία ή 
αξονική τομογραφία και κυστεοσκό-
πηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ου-
ροποιητικό σύστημα αποικίζεται και 
από μικρόβια που δεν ανιχνεύονται 
με τις συνήθεις τεχνικές καλλιέργειας 
και έτσι σε περιπτώσεις υποτροπια-
ζουσών λοιμώξεων μπορεί να απαι-
τηθεί η χρήση μοριακών ή άλλων 
τεχνικών κατά την κρίση του θερά-
ποντα ιατρού.

Ποιες καταστάσεις αυξάνουν  
τον κίνδυνο για ουρολοιμώξεις;

 Κακή υγιεινή
Η μη καθημερινή υγιεινή της πρωκτο-
γεννητικής περιοχής, η λανθασμένη 
φορά από πίσω προς τα μπρός κατά 
το σκούπισμα και η χρήση ακατάλλη-
λων σκευασμάτων υγιεινής. 

 Κακές συνήθειες ούρησης
Αναβολή της ούρησης, γυναικεία ού-
ρηση σε όρθια θέση με συνέπεια τη 
μη χάλαση των μυών του πυελικού 
εδάφους.

 Σεξουαλικές πρακτικές
Η σεξουαλική πράξη (χρήση λιπα-
ντικών, αύξηση θερμοκρασίας λόγω 
τριβής, πρωκτικό σεξ κ.ά.) αποτελεί 
τη συχνότερη αιτία ουρολοιμώξεων. 

 Μέθοδοι αντισύλληψης
Στις γυναίκες που χρησιμοποιούν δι-
άφραγμα ή σπερματοκτόνες ουσίες 
για αντισύλληψη.

 Στάση των ούρων
Οποιαδήποτε αιτία προκαλεί από-
φραξη στο ουροποιητικό σύστημα 
και εμποδίζει τη ροή και την πλήρη 
αποβολή των ούρων, όπως οι πέτρες 
και η υπερτροφία προστάτη. 

 Νευρογενής κύστη
Άτομα με νευρολογικά προβλήματα.

 Ουροκαθετήρας 
Αποτελεί ξένο σώμα για τον οργανι-
σμό, άρα και αιτία λοίμωξης.

 Σακχαρώδης διαβήτης 
Τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στα 
ούρα αποτελούν «τροφή» για τα μι-
κρόβια και η πάθηση συχνά συνοδεύ-
εται από νευροπάθεια της κύστης.

Τι είναι οι υποτροπιάζουσες  
ουρολοιμώξεις;
Είναι η εμφάνιση συχνών ουρολοιμώ-
ξw εων. Το 20% των νεαρών γυναικών 
μετά την πρώτη ουρολοίμωξη θα έχει 
υποτροπή. Κάθε επιπλέον επεισόδιο 
αυξάνει τον κίνδυνο επανάληψης. 
Έτσι, κάποιες γυναίκες έχουν τρία ή 
περισσότερα επεισόδια κάθε χρόνο. 
Σε μερικές από αυτές, οι υποτροπές θα 
σταματήσουν σε 1-2 χρόνια, αν αντι-
μετωπιστούν σωστά με έντονη προ-
σπάθεια στην πρόληψη. Ενώ στους 
άντρες συμβαίνουν αν συνυπάρχουν 
άλλες παθήσεις, όπως υπερτροφία 
προστάτη, χρόνια βακτηριακή προ-
στατίτιδα, σακχαρώδης διαβήτης ή 
νευρογενής κύστη (παραπληγικοί).

Πώς αντιμετωπίζονται  
οι λοιμώξεις;
Απαραίτητη η εφαρμογή γενικών μέ-
τρων πρόληψης:

  Λήψη άφθονων υγρών κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας.
  Ούρηση με την πρώτη επιθυμία και 
σε καθιστή θέση για τις γυναίκες.
  Ούρηση αμέσως μετά τη σεξουα-
λική επαφή.
  Σωστός καθαρισμός της γεννητικής 
περιοχής.

Ο γιατρός θα συστήσει το κατάλληλο 
αντιβιοτικό και τη διάρκεια της θε-
ραπείας, ανάλογα με το ιστορικό του 
ασθενούς, το είδος του μικροβίου και 
το αντιβιόγραμμα. Στις περιπτώσεις 
όπου συνυπάρχει κάποια πάθηση στο 
ουροποιητικό, όπως λίθος ή υπερτρο-
φία του προστάτη, θα πρέπει να αντι-
μετωπιστεί και το αίτιο. B
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Η ουροδόχος κύστη είναι ένα 
κοίλο μυώδες όργανο μετα-
βλητών διαστάσεων με σχή-

μα μπαλονιού. Κύρια λειτουργία της 
είναι η αποθήκευση των ούρων που 
κατέρχονται από τους νεφρούς και 
η εξώθησή τους προς την ουρήθρα 

κατά την ούρηση. Ο καρκίνος της 
ουροδόχου κύστης αποτελεί τη συ-
χνότερη κακοήθεια της ουροποιητι-
κής οδού και το κυρίαρχο σύμπτωμα 
της νόσου είναι η αιματουρία, η πα-
ρουσία, δηλαδή, αίματος στα ούρα 
του ασθενούς. 

Αθηνών
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Στατιστικά στοιχεία της νόσου
  9η σε συχνότητα κακοήθεια  
παγκοσμίως 
  1.000 νέες διαγνώσεις  
κάθε 24 ώρες
 Άνδρες - γυναίκες 4:1
 Μέση ηλικία διάγνωσης: 73 έτη 
 5ετής επιβίωση: 77,4% 

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης 
είναι μια κακοήθεια με απρόβλεπτη 
βιολογική συμπεριφορά. Υπάρχουν 
όγκοι χαμηλής επιθετικότητας, με 
πολύ καλή πρόγνωση (αθώες γα-
τούλες), υπάρχουν όμως και πολύ 
επιθετικοί όγκοι, υψηλής κακοήθει-
ας, που συχνά υποτροπιάζουν ή εξε-
λίσσονται (επικίνδυνες τίγρεις).

Για τον λόγο αυτό η πρώιμη διά-
γνωση και η έγκαιρη θεραπεία έχουν 
αποφασιστική σημασία. 

Παράγοντες κινδύνου
Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που 
συνδέονται με την ανάπτυξη του 
καρκίνου της κύστης.

  Το κάπνισμα είναι ο πιο σημα-
ντικός παράγοντας κινδύνου και 
αφορά το 50% των περιπτώσεων 
(1 στους 2 πάσχοντες είναι ή ήταν 
καπνιστής).

Το κάπνισμα τσιγάρων, πούρων και 
πίπας αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρκίνου της κύστης. Όποιος 
καπνίζει, εισπνέει τις χημικές ουσίες 
που υπάρχουν στον καπνό (αρωματι-
κές αμίνες, πολυκυκλικοί αρωματικοί 
υδρογονάνθρακες). Τα χημικά αυτά 
μεταφέρονται από τους πνεύμονες 
στο αίμα. Οι νεφροί φιλτράρουν το 
αίμα από τις βλαβερές αυτές ουσί-
ες και τις στέλνουν με τα ούρα στην 
ουροδόχο κύστη. Με την πάροδο του 
χρόνου οι ουσίες αυτές βλάπτουν τα 
κύτταρα που επενδύουν το εσωτε-
ρικό του τοιχώματος της κύστης και 
ευνοούν την ανάπτυξη καρκίνου. 

  Η επαγγελματική έκθεση σε χημι-
κά αποτελεί τον 2ο πιο σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου (αποτελεί 
το 10% όλων των περιπτώσεων). 

Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργα-
σίας χημικών, ελαστικών, βαφών 
και υφασμάτων διατρέχουν μεγα-
λύτερο κίνδυνο. Επαγγελματίες με 
μεγαλύτερη επικινδυνότητα είναι 
όσοι έρχονται σε επαφή με ουσίες 
γνωστές ως αρωματικές αμίνες, δη-
λαδή όσοι εργάζονται σε καπνό, βα-
φές, πλαστικά, δέρματα, εκτυπωτές 
και προϊόντα για τα μαλλιά. 

Επίσης, όσοι εκτίθενται σε βα-
ρέα μέταλλα, πετρέλαιο και τοξίνες 
- γνωστές ως αρωματικοί υδρο-
γονάνθρακες. Επαγγελματίες που 
εκτίθενται σε αυτά τα εν δυνάμει 
καρκινογόνα είναι οι εργάτες με-
τάλλου, οι ηλεκτρολόγοι, οι μηχανι-
κοί, οι καθαριστές καπνοδόχων, οι 
σερβιτόροι, οι νοσηλεύτριες, οι ερ-
γαζόμενοι σε μονάδες αλουμινίου 
και μονάδες πετρελαίου - βενζίνης.

  Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι 
η ακτινοβολία, η χρόνια λοίμωξη 
της κύστης και η χημειοθεραπεία 
με κυκλοφωσφαμίδη.

Συμπτώματα
Η αιματουρία αποτελεί το πιο χα-
ρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου 
και είναι συνήθως ανώδυνη. Μπο-
ρεί να είναι μακροσκοπική, όταν 
τα ούρα είναι εμφανώς κόκκινα, ή 
μικροσκοπική, όταν η παρουσία του 
αίματος αποκαλύπτεται μόνο με το 
μικροσκόπιο. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι ακόμη και ένα μοναδι-
κό επεισόδιο αιματουρίας, χωρίς 
καμία επανάληψη, μπορεί να υπο-
κρύπτει καρκίνο της κύστης. 

Άλλα λιγότερο συχνά συμπτώματα 
της νόσου είναι:

 Επώδυνη ούρηση
 Συχνουρία
 Επιτακτική ούρηση
 Πυελικό/υπερηβικό άλγος
Όλοι οι ασθενείς με αιματουρία 

και ιδιαίτερα εκείνοι που δεν πα-

ΑΝΔΡΑΣ
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άν
δρ
ας

ρουσιάζουν ταυτόχρονη λοίμωξη ή 
και λίθους της ουροποιητικής οδού 
πρέπει να υποβάλλονται σε κυστεο-
σκόπηση και απεικονιστικό έλεγχο 
του ανώτερου ουροποιητικού συ-
στήματος (με εξέταση εκλογής την 
αξονική πυελογραφία). 

Ενοχλητικά συμπτώματα κατά 
την ούρηση, όπως συχνουρία, επι-
τακτικότητα και δυσουρία που δεν 
συνδυάζονται με ουρολοίμωξη, 
απαιτούν πλήρη διαγνωστικό έλεγ-
χο για τον αποκλεισμό κακοήθειας 
της ουροδόχου κύστης (και ιδιαίτε-
ρα καρκίνου in situ).

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες της αμερικανικής ουρολο-
γικής εταιρείας κάθε ενήλικας με 

επεισόδιο ανώδυνης αιματουρίας 
πρέπει να υποβάλλεται σε πλήρη 
διαγνωστικό έλεγχο.

  Η αξονική τομογραφία είναι η 
απεικονιστική εξέταση εκλογής, 
καθώς έχει τη μεγαλύτερη ει-
δικότητα και ευαισθησία στην 
απεικόνιση του ανώτερου ουρο-
ποιητικού.
   Όλοι οι ασθενείς ηλικίας άνω των 
35 ετών με μικροσκοπική ή μα-
κροσκοπική αιματουρία πρέπει να 
υποβάλλονται σε κυστεοσκόπηση.
  Κυστεοσκόπηση πρέπει να πραγ-
ματοποιείται σε όλους τους ασθε-
νείς με γνωστούς παράγοντες 
κινδύνου για κακοήθειες του ου-
ροποιητικού (π.χ., κάπνισμα, έκ-

θεση σε χημικά) και αιματουρία 
ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ο καρκίνος της ουροδόχου κύ-

στης αποτελεί μια συχνή ουρολογι-
κή πάθηση με τη μεγαλύτερη πιθα-
νότητα υποτροπής σε σχέση με τις 
υπόλοιπες κακοήθειες του ανθρώ-
πινου σώματος. Το 75% των ασθε-
νών στην αρχική διάγνωση παρου-
σιάζουν τη νόσο εντοπισμένη στα 
επιφανειακά τοιχώματα της κύστης 
(pTaT1). 

Η έγκαιρη ανίχνευση σε αρχικό 
στάδιο (πριν η νόσος γίνει διηθητική 
ή επεκταθεί εκτός της κύστης) είναι 
κατά συνέπεια ιδιαίτερα σημαντική, 
γιατί οι θεραπευτικές επιλογές έχουν 
επιτυχή αποτελέσματα. B

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Νο1
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

9ος
Σε συχνότητα καρκίνος 
παγκοσμίος

77,4%
5ΕΤΗΣ 
ΕΠΙΒΙΩΣΗ

1.000
Νέες διαγνώσεις  
κάθε 24 ώρες

73
Ετη η μέση ηλικία 
διάγνωσης

Νο2
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ

1/2 πάσχοντες είναι ή ήταν καπνιστής

Εργαζόμενοι σε χώρους επεξεργασίας 
χημικών, ελαστικών, βαφών, υφασμάτων 
διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

2.700.000 Ανθρωποι 
έχουν ιστορικό 
καρκίνου 
κύστεως

4 :1
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H νόσος la Peyronie ή ινώ-
δης σκλήρυνση του πέους 
(Induratio Penis Plastica) 

οφείλει την ονομασία της στον Γάλλο 
François Gigot de la Peyronie, ο οποί-
ος, αν και δεν ήταν αυτός που την 
πρωτοπεριέγραψε, ήταν αυτός που 
το 1743 δημοσίευσε την πρωτότυπη 
εργασία «Sur qulques obstacles qui 
s’opposent a l’ejaculation naturelle 
de la semence» στο Memoire de 
Academic Royale de Chir και έθεσε 
τις βάσεις για τη διερεύνησή της. 

Η περιγραφή της νόσου πηγαίνει 
πίσω στον Theodoric της Μπολόνια 
τον 13ο αιώνα. Ακολούθησαν πολλοί, 
ανάμεσά τους ο Wilhelm του Salieto 
το 1476, ο Gabriele Fallopio το 1561 
και ο Nicolaas Tulpius το 1641. 

Τι είναι η νόσος la Peyronie;
Πρόκειται για μια νόσο στην οποία 
κολλαγόνο εναποτίθεται στον ινώ-
δη χιτώνα του πέους και επάνω από 
αυτόν, προκαλώντας έτσι σκλήρυν-
ση, δημιουργία πλάκας και κάμψη 
του πέους, επώδυνες στύσεις και 
σεξουαλική δυσλειτουργία.

Το αποτέλεσμα είναι χαλαρή 
στύση περιφερικά της βλάβης και 
σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα 
με τον βαθμό, γωνίωση και αδυ-

ναμία επίτευξης σεξουαλικής συ-
νεύρεσης.

Τι την προκαλεί;
Η αιτία παραμένει άγνωστη, αλλά 
η υπόθεση που ισχύει μέχρι σήμερα 
αφορά επαναλαμβανόμενους μικρο-
αγγειακούς τραυματισμούς ή τραύμα 
του ινώδους χιτώνα του πέους, που 
πυροδοτούν μια φλεγμονώδη αντί-
δραση. Μέχρις στιγμής, οι πιο καλά 
μελετημένοι παράγοντες, αναφορι-
κά με την παθογένεση της νόσου, εί-
ναι η ινιδίνη και ο TGFβ1, που υπερεκ-
φράζονται στην περιοχή της πλάκας. 
Έχει αποδειχθεί ότι η διαφοροποίηση 
των ινοβλαστών του ινώδους χιτώνα 
σε μυοϊνοβλάστες, υπό την επίδραση 
του TGFβ1, αποτελεί τον ακρογωνι-
αίο λίθο της παθογένεσης της νό-
σου, οδηγώντας έτσι σε περίσσεια 
σύνθεση κολλαγόνου και σχηματισμό 
πλάκας. Σε μια τυπική διαδικασία 
επούλωσης τραύματος, οι μυοϊνο-
βλάστες οδηγούνται σε απόπτωση 
και τελικά επέρχεται η φυσιολογική 
επούλωση του τραύματος. Στην πε-
ρίπτωση της νόσου του la Peyronie, 
οι μυοϊνοβλάστες αποφεύγουν τη 
διαδικασία της απόπτωσης, οδη-
γώντας έτσι σε ίνωση, συσσώρευση 
κολλαγόνου και σύσπαση του ιστού.

Ποιους και πότε προσβάλλει;
Η ακριβής επίπτωση της νόσου δεν 
μπορεί να προσδιορισθεί. Ο λόγος 
είναι απλός: Οι άνδρες αποφεύγουν 
να επισκεφθούν τον ουρολόγο - αν-
δρολόγο λόγω κοινωνικών προκα-
ταλήψεων - δοξασιών και προσω-
πικών φόβων. Η νόσος, όμως, είναι 
ιδιαίτερα συχνή και συγκεκριμένα 
απαντάται σε περίπου 8%-9% των 
ουρολογικών ασθενών και στο 
3,1%-7,1% του γενικού ανδρικού 
πληθυσμού, σύμφωνα με διάφορες 
μελέτες, αλλά είναι κοινή πεποίθη-
ση ότι η επίπτωση της νόσου είναι 
μεγαλύτερη. Αφορά κυρίως άνδρες 
που διανύουν την 5η και την 6η δε-
καετία της ζωής τους, χωρίς να απο-
κλείονται οι υπόλοιπες ηλικίες, και 
κυρίως άνδρες με έντονη σεξουα-
λική δραστηριότητα. 

Υπάρχουν και άλλες παθήσεις που 
συνδέονται με τη νόσο;
Όπως είπαμε, η αιτιολογία της πα-
ραμένει ασαφής, αν και κατά και-
ρούς έχουν συσχετισθεί διάφοροι 
παράγοντες, όπως η αρτηριακή 
υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο σακ-
χαρώδης διαβήτης, μικροτραυματι-
σμοί του πέους κατά τη σεξουαλική 
συνεύρεση και όχι μόνο, το κάπνι-

Νόσος 

la Peyronie

ΑΝΔΡΑΣ
Θωμάς Χαράλαμπος
Χειρουργός Ουρολόγος 
- Ανδρολόγος, διδάκτωρ 
της Ιατρικής Σχολής  
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Γράφει o:
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σμα και άλλα. Έχει, δε, αναφερθεί 
αυξημένη συσχέτιση με τη νόσο του 
Dupuytren.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Η νόσος εμφανίζει δύο στάδια: Ένα 
αρχικό φλεγμονώδες και ένα τελικό 
σταθεροποίησης. Στο πρώτο στάδιο 
παρατηρούνται επώδυνες στύσεις 
και κάμψη του πέους. Η κάμψη αυτή 
μπορεί να είναι εμφανής ακόμα και 
σε χάλαση του πέους. Το στάδιο αυτό 
μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 18 έως 
24 μήνες. Ακολουθεί το ινωτικό στά-
διο, όπου χαρακτηρίζεται από την 
εξαφάνιση του πόνου αλλά και τη 
δημιουργία ψηλαφητών πλακών που 
οδηγούν σε περαιτέρω κάμψη.

Πώς αντιμετωπίζεται;
Κατά καιρούς διάφορες θεραπευτι-
κές προσεγγίσεις παρουσιάστηκαν, 
όπως η από του στόματος χορήγηση 
βιταμίνης Ε, ταμοξιφένης, potaba, κο-
λχικίνης, η εντός της πλάκας έγχυση 
βεραπαμίλης και η ιοντοφόρεση της 
πλάκας, η χορήγηση κολλαγενάσης, 
ακόμα και συσκευές έλξης ή κενού. 
Όλες αυτές οι θεραπείες μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν φέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα, παρά μόνο μια μικρή 
μείωση του μεγέθους της πλάκας, 

αποτροπή εξέλιξης της νόσου και 
βελτίωση του πόνου, και αυτά μόνο 
εάν εφαρμοστούν στα αρχικά στάδια 
της νόσου.

Ελπιδοφόρα φαίνεται η χρήση κυ-
μάτων, όπως στη γνωστή σε πολλούς 
εξωσωματική λιθοθρυψία, η αποτε-
λεσματικότητά της, όμως, μένει να 
αποδειχθεί. Έχει παρατηρηθεί ένα μι-
κρό ποσοστό αυτόματης υποστροφής 
της πάθησης, που βιβλιογραφικά αγ-
γίζει το 13 %. Μέχρις στιγμής, όμως, η 
μόνη αποτελεσματική αντιμετώπιση 
της νόσου είναι η χειρουργική, είτε με 
ραφές που τείνουν να ευθειάσουν το 
πέος μέσω μείωσης του μήκους της 
αντίθετης πλευράς της βλάβης είτε 
με τη χρήση μοσχευμάτων που προ-
σφέρουν μικρή έως και ελάχιστη μεί-
ωση του μήκους.

Θα πρέπει να ανησυχώ;
Η απάντηση είναι σαφώς «όχι». Το 
ερώτημα που βασανίζει συνήθως 
τους πάσχοντες είναι αν η νόσος 
συνδέεται με κάποιας μορφής καρ-
κίνο. Και εδώ η απάντηση είναι εμ-
φατικά αρνητική. 

Αυτό που θα πρέπει όμως να κα-
ταστεί σαφές είναι ότι η πάθηση 
αυτή εάν προκαλεί δυσκολία στην 
ερωτική συνεύρεση στερεί από τον 
ασθενή και τη σύντροφό του τη χαρά 
του έρωτα και του προκαλεί κάποιου 
βαθμού δυσφορία, η οποία μπορεί 
να φθάσει μέχρι και την κατάθλιψη.

Εν κατακλείδι:
Οι ασθενείς θα πρέπει να διαβεβαι-
ωθούν ότι η νόσος είναι ιάσιμη εφό-
σον απευθυνθούν σε εξειδικευμένο 
ουρολόγο - ανδρολόγο, ο οποίος 
και θα τους καθοδηγήσει στον σω-
στό τρόπο αντιμετώπισης.

Ο ιατρός Χαράλαμπος Θωμάς εί-
ναι χειρουργός ουρολόγος - ανδρο-
λόγος, κάτοχος μάστερ στη Μορια-
κή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία, 
διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα την 
παθοφυσιολογία της νόσου του La 
Peyronie και Fellow of the European 
Society of Sexual Madicine. B 

Η νόσος είναι ιδιαίτερα 
συχνή και απαντάται  

σε περίπου 8%-9%
 των ουρολογικών 

ασθενών και στο 

3,1%-7,1%
 του ανδρικού πληθυσμού. 

Αφορά κυρίως άνδρες 
που διανύουν την 5η και 

την 6η δεκαετία  
της ζωής τους

άνδρας



 

|102 - 104| Συκώτι 

διατροφή



(ήπαρ)
Τo συκώτι ήταν και παραμένει 

η πολυτιμότερη τροφή στη 
διατροφική ιστορία του αν-

θρώπου. Από την εποχή των κυνη-
γών-τροφοσυλλεκτών και μέχρι πριν 
από μερικά χρόνια ήταν απαραίτητο 
στην εβδομαδιαία διατροφή του αν-
θρώπου. Το συκώτι είναι ένα εργοστά-
σιο αποτοξίνωσης, αλλά ταυτόχρονα 
και μια αποθήκη στην οποία εναποθέ-
τονται σημαντικά θρεπτικά συστατικά 
για τη λειτουργία του οργανισμού. 

Οι θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται 

σ’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικές για 
την ανάπτυξη του οργανισμού μας 
αλλά και για τη συνέχιση της υγείας 
στην ενήλικη ζωή.

Οι κουζίνες ανά τον κόσμο περιλαμ-
βάνουν συκώτι διαφορετικής προέ-
λευσης, όπως από χήνα, κοτόπουλο, 
χοίρο, μοσχάρι, αρνί ή ψάρι, που χρη-
σιμοποιείται ωμό, βραστό ή ελαφρά 
ψημένο ή τηγανισμένο (για να μην 
καταστρέφονται τα μικροθρεπτικά 
συστατικά του). 

Στην ελληνική κουζίνα είναι συστα-

τικό της μαγειρίτσας, του κοκορε-
τσιού, της γαρδούμπας, της τηγανιάς 
ή του μπουμπαριού. Το συκώτι ως 
άλειμμα (πατέ, φουά γκρα) σε ψωμί ή 
σε λουκάνικα ή σαν συμπλήρωμα δι-
ατροφής, όπως το λάδι από το συκώτι 
ψαριών (μουρουνέλαιο), χρησιμοποι-
είται με κάποιο τρόπο στη διατροφή. 
Η ιστορία της διατροφής κάποιων 
λαών μάς γνωρίζει ότι κατανάλωναν 
μόνο τα ζωικά όργανα και απέρριπταν 
τα άπαχα μυϊκά κρέατα, τα οποία είναι 
σύνηθες να καταναλώνουμε σήμερα.
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Η πολυτιμότερη πηγή βιταμινών  
στη διατροφή μας

Γράφει ο:

Φώτιος Πανέτσος 
M.Sc.,Ph.D
Υπεύθυνος  
Αναλυτικού  
Εργαστηρίου

διατροφή

Συκώτι
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Φώτιος Πανέτσος 
M.Sc.,Ph.D
Υπεύθυνος 
Αναλυτικού 
Εργαστηρίου

Προσχηματισμένη βιταμίνη Α μπο-
ρούμε να πάρουμε μόνο από ζωικές 
τροφές και είναι σημαντική για τον 
οργανισμό όπως και η βιταμίνη D 
γιατί δρουν και σαν ορμόνες. 

Η διαφορά της «βιταμίνης Α» από 
φυτικές πηγές (καρότα) είναι ότι απ’ 
αυτά μπορούμε να πάρουμε «πρόδρο-
μα» μόρια βιταμίνης Α (καροτένια), τα 
οποία το σώμα μας μετατρέπει σχετι-
κά αναποτελεσματικά στην πραγμα-
τική βιταμίνη Α. Η απόδοση της μετα-
τροπής αυτής κυμαίνεται γύρω στο 
10%, ανάλογα με το καροτένιο και το 
ποσοστό λίπους που καταναλώνουμε 
μαζί με αυτό. Όταν μια ετικέτα σε ένα 
προϊόν φυτικής προέλευσης λέει «το 
30% της βιταμίνης Α», μπορείτε να 
υποθέσετε ότι θα πάρετε περίπου το 
3% της ημερήσιας δόση σας από αυτό. 
Αυτό δεν ισχύει για τα αυγά, τα γαλα-
κτοκομικά και το συκώτι, όπου περιέ-
χεται προσχηματισμένη βιταμίνη Α.

Η συμβατική διατροφή θεωρεί ότι 
τα μικροθρεπτικά συστατικά (βιτα-
μίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία) που 
χρειαζόμαστε από τα τρόφιμα είναι σε 
πιο υψηλή συγκέντρωση στα φρούτα 
και τα λαχανικά. Η αλήθεια είναι ότι 
τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι 
μεν πλούσια σε βιταμίνες και ανόργα-
να συστατικά, όχι όμως πάντα υψη-
λότερη από αυτή που βρίσκεται στα 
κρέατα και τα ζωικά όργανα - ιδιαίτε-
ρα στο συκώτι. Η ιδιαίτερα διαδεδο-
μένη άποψη ότι το συκώτι είναι ένα 
όργανο αποθήκευσης τοξινών του 
οργανισμού, και άρα ανθυγιεινό, είναι 
παραπλανητική. Η αλήθεια είναι ότι 
έχει σημαντικότατο ρόλο στην εξου-
δετέρωση των τοξίνων (όπως φάρ-
μακα, χημικοί παράγοντες, δηλητήρια 
κ.λπ.), αλλά ΔΕΝ αποθηκεύει αυτές τις 
τοξίνες. Οι τοξίνες που το σώμα δεν 
μπορεί να εξουδετερώσει συσσω-
ρεύονται στους λιπώδεις ιστούς του 
σώματος και το νευρικό σύστημα. Οι 
θρεπτικές ουσίες που προαναφέρα-
με παρέχουν στον οργανισμό μερικά 
από τα εργαλεία που χρειάζεται για 
να απαλλαγεί από τις τοξίνες.

ΆΡΆ ΤΟ ΣΥΚΏΤΙ ΕΙΝΆΙ:
 Μια εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών 
υψηλής ποιότητας.

 Μια πηγή με όλες τις λιποδιαλυτές 
βιταμίνες A, D, E και K.

 Η πιο συμπυκνωμένη πηγή της φύ-
σης για βιταμίνης Α (η οποία εξα-
ντλείται γρήγορα σε περιόδους 
στρες). 

 Πηγή για όλες τις βιταμίνες Β, ιδιαί-
τερα της βιταμίνης Β12.

 Μία από τις καλύτερες πηγές μας 
για φολικό οξύ.

 Πηγή με εξαιρετικά εύχρηστη μορ-
φή του σιδήρου.
 Πλούσια πηγή σε ιχνοστοιχεία, 
όπως ο ψευδάργυρος, το χρώμιο 
και ο φωσφόρος, και η καλύτερη 
πηγή μας για χαλκό.

 Συνένζυμο Q10, μια θρεπτική ουσία 
που είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την καρδιαγγειακή λειτουργία.

 Μια καλή πηγή πουρινών, ενώσεις 
που περιέχουν άζωτο ιδιαίτερα 

χρήσιμες ως πρόδρομοι για DNA 
και RNA.

 Τέλος, μια τροφή χαμηλής περιεκτι-
κότητας σε λιπαρά.
Οι συνθήκες της καθημερινότη-

τας των ανθρώπων, ιδιαίτερα στις 
πόλεις, εξαντλούν τα αποθέματα 
του οργανισμού σε βιταμίνες και 
ιχνοστοιχεία, αφήνοντάς τον έκθετο 
στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
κινδύνους (χαμηλές θερμοκρασίες, 
λοιμώξεις κ.λπ.). Τα επαρκή επίπε-
δα βιταμινών στον οργανισμό είναι 
«ακρογωνιαίος λίθος υγείας». Ο 
προσδιορισμός των λιποδιαλυτών 
(Α, Ε, D) και των υδροδιαλυτών βι-
ταμινών (B, C) όπως και των απα-
ραίτητων ιχνοστοιχείων μας δίνει 
προληπτικά μια καλή εκτίμηση των 
αναγκών του οργανισμού μας. Παι-
διά που βρίσκονται σε ανάπτυξη και 
ενήλικες με καθημερινό stress έχουν 
υψηλότερες απαιτήσεις στα ανωτέ-
ρω μικροθρεπτικά συστατικά. B

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΆΚΆΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΆΣ  
ΣΕ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΆ ΣΥΣΤΆΤΙΚΆ ΙΔΙΟΥ  
ΒΆΡΟΥΣ ΜΗΛΏΝ, ΚΆΡΟΤΏΝ,  
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΡΕΆΤΟΣ ΚΆΙ ΒΟΔΙΝΟΥ ΣΥΚΏΤΙΟΥ

100 γραμμάρια > ΜΗΛΑ ΚΑΡΟΤΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 
ΚΡΕΑΣ

ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟ 
ΣΥΚΩΤΙ

Ασβέστιο mg 3,0 3,3 11,0 5 

Φωσφόρος mg 6,0 31,0 140,0 387 

Μαγνήσιο mg 4,8 6,2 15,0 18 

Κάλιο mg 139,0 222,0 370,0 313 

Σίδηρος mg 0,1 0,6 3,3 4,9 

Ψευδάργυρος mg 0,05 0,3 4,4 4,0 

Χαλκός mg 0,04 0,08 0,18 12 

Βιταμίνη A IU ~ ~ 40 53.400 

Βιταμίνη D IU ~ ~ ίχνη 19 

Βιταμίνη E mg 0,37 0,11 1,7 0,63 

Βιταμίνη C mg 7,0 6,0 ~ 27,0 

Βιταμίνη Β1 mg 0,03 0,05 0,05 0,26 

Βιταμίνη Β2 mg 0,02 0,05 0,20 4,19 

Βιταμίνη Β3 mg 0,10 0,60 4,0 16,5 

Βιταμίνη Β5 mg 0,11 0,19 0,42 8,8 

Βιταμίνη B6 mg 0,03 0,10 0,07 1,083 

Φολικό οξύ μg 8,0 24,0 4,0 290 

Βιταμίνη Η μg ~ 0,42 2,08 96,0 

Βιταμίνη Β12 μg ~ ~ 1,84 111,3 



διατροφή
ΔΙΆΤΡΟΦΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΓΙΆ ΏΜΟ ΜΟΣΧΆΡΙΣΙΟ ΣΥΚΏΤΙ

Πηγή: USDA National Nutrient Database for Standard Reference

Nutrient 100g Μον.

Νερό 70,81 g

Ενέργεια 135 kcal

Πρωτεΐνες 20,36 g

Συνολικά λίπη 3,63 g

Υδατάνθρακες 3,89 g

Ιχνοστοιχεία 
(μέταλλα)

100g Μον.

Ασβέστιο (Ca) 5 mg

Σίδηρος (Fe) 4,90 mg

Μαγνήσιο (Mg) 18 mg

Φωσφόρος (P) 387 mg

Κάλιο (K) 313 mg

Νάτριο (Na) 69 mg

Ψευδάργυρος (Zn) 4,00 mg

Χαλκός (Cu) 9,755 mg

Μαγγάνιο (Mn) 0,310 mg

Σελήνιο (Se) 39,7 µg

Βιταμίνεs 100g Μον.

Βιταμίνη C (ascorbic 
acid

1,3 mg

Thiamin (Β1) 0,189 mg

Riboflavin (Β2) 2,755 mg

Niacin(Β3) 13,175 mg

Pantothenic acid (Β5) 7,173 mg

Βιταμίνη B6 1,083 mg

Folate total 290 µg

Choline total 333,3 mg

Betaine 4,4 mg

Βιταμίνη B12 59,30 µg

Βιταμίνη A 4968 µg

Καροτένιο-Β 232 µg

Καροτένιο-Α 11 µg

Cryptoxanthin-beta 13 µg

Βιταμίνη A 16,898 IU

Βιταμίνη E 
(tocopherol-A)

0,38 mg

Tocopherol-B 0,00 mg

Tocopherol-Γ 0,07 mg

Tocopherol-Δ 0,00 mg

Βιταμίνη D (D2 + D3) 1,2 µg

Βιταμίνη D3 
(cholecalciferol)

1,2 µg

Βιταμίνη D 49 IU

Βιταμίνη K 
(phylloquinone)

3,1 µg

Λιπίδια 100g Μον.

Συνολικά κορεσμένα 
λιπαρά οξέα

1,233 g

4:00 0,000 g

6:00 0,000 g

8:00 0,000 g

10:00 0,000 g

12:00 0,000 g

14:00 0,015 g

15:00 0,007 g

16:00 0,312 g

17:00 0,030 g

18:00 0,862 g

20:00 0,000 g

22:00 0,009 g

Συνολικά μονοακό-
ρεστα λιπαρά οξέα

0,479 g

14:01 0,000 g

15:01 0,000 g

16:1  
αδιαφοροποίητα

0,036 g

17:01 0,013 g

18:1  
αδιαφοροποίητα

0,423 g

20:01 0,007 g

22:1  
αδιαφοροποίητα

0,000 g

Fatty acids total 
polyunsaturated

0,465 g

18:2  
αδιαφοροποίητα

0,299 g

18:2 n-6 cc 0,299 g

18:3  
αδιαφοροποίητα

0,016 g

18:3 n-3 ccc (ALA) 0,007 g

18:3 n-6 ccc 0,009 g

18:04 0,000 g

20:2 n-6 cc 0,010 g

20:3  
αδιαφοροποίητα

0,000 g

20:4  
αδιαφοροποίητα

0,141 g

20:5 n-3 (EPA) 0,000 g

22:5 n-3 (DPA) 0,000 g

22:6 n-3 (DHA) 0,000 g

Συνολικά τρανς 
λιπαρά οξέα 

0,170 g

Χοληστερόλη 275 mg

Αμινοξέα 100g Μον.

Τρυπτοφάνη 0,263 g

Θρεονίνη 0,869 g

Ισολευκίνη 0,967 g

Λευκίνη 1,910 g

Λυσίνη 1,607 g

Μεθιονίνη 0,543 g

Κυστίνη 0,376 g

Φαινυλαλανίνη 1,084 g

Τυροσίνη 0,807 g

Βαλίνη 1,260 g

Αργινίνη 1,241 g

Ιστιδίνη 0,629 g

Αλανίνη 1,164 g

Ασπαρτικό οξύ 1,927 g

Γλουταμικό οξυ 2,612 g

Γλυκίνη 1,164 g

Προλίνη 0,961 g

Σερίνη 0,905 g

Υδρόξυπρολινη 0,046 g
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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

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

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

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

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ

www.bioiatriki.gr
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