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EDITOR’S NOTE

Η ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ εξέταση 
των ιστών που αφαιρούνται από το 
ανθρώπινο σώμα με διαφορετικούς 
τρόπους (π.χ., με απλή ή κόπτουσα 
βελόνη, με ενδοσκόπιο ή χειρουργι-
κά), η γνωστή σε όλους ως βιοψία, 
απαιτεί μια πολυφασική και ενίοτε 
μεταβαλλόμενη επεξεργασία των υλι-
κών, από τη λήψη της έως την ιστολο-
γική διάγνωση.

Συνήθως η επεξεργασία αυτή αφο-
ρά τα στάδια της μονιμοποίησης, 
έγκλεισης σε παραφίνη, λήψης και 
χρώσης λεπτών τομών και τέλος στη 
μικροσκόπισή τους και βεβαίως τη 
σύνταξη της παθολογοανατομικής 
έκθεσης. Η διάρκεια της εν λόγω 
διαδικασίας κυμαίνεται ανάλογα με 
τη φύση του υλικού (μικρές βιοψίες 
ή μεγάλα χειρουργικά παρασκευ-
άσματα) από 24 έως 72 ώρες περί-
που στο 90% των περιπτώσεων. Εάν 
υπάρχουν οστικά δείγματα απαιτείται 
αφαλάτωση και μακρύτερος προδια-
γνωστικός χρόνος. Επίσης, σε ένα ποσοστό 5%-10% των 
βιοψιών οι οποίες διαγνωστικά εμπίπτουν στις δυσταξινό-
μητες παθήσεις ή τις ονομαζόμενες «γκρίζες» ζώνες, που 
απαιτούν πιο λεπτομερή μελέτη, ο χρόνος αυτός μπορεί 
να επιμηκυνθεί περίπου έως και 10 ημέρες.

Ο ως άνω πραγματικός χρόνος αναμονής για την απά-
ντηση μιας βιοψίας, είναι εκείνος που αντιλαμβανόμαστε 
και οριοθετούμε εμείς οι ιατροί και οι παραϊατρικοί μας 
συνεργάτες και οφείλουμε να ενημερώσουμε έγκαιρα 
τους ασθενείς για κάθε τυχόν επιμήκυνση που τυχόν θα 
απαιτηθεί. Ο χρόνος όμως αυτός δεν υφίσταται στην ου-
σία για τους ασθενείς και το περιβάλλον τους, ειδικά όταν 
τίθεται κλινικά θέμα πιθανής κακοήθειας ή άλλης σοβα-
ρής ασθένειας.

Ο άρρωστος από τη στιγμή που θα ακούσει από τον 
θεράποντα ιατρό τη λέξη «βιοψία» αποκτά μια αίσθηση 
του χρόνου που είναι τελείως διαφορετική. Οι ώρες του 
φαίνονται ημέρες και οι ημέρες μήνες, αν όχι χρόνια. Ορ-
μόνες όπως η αδρεναλίνη και η κορτιζόλη, κατακλύζουν 
τον οργανισμό του και δρουν σε ειδικά κέντρα του εγκε-
φάλου (αμυγδαλή και ιππόκαμπος) και ο χρόνος λαμβάνει 

άλλες διαστάσεις. Όλα κυλούν αργά, 
βασανιστικά αργά. Ακόμη και όταν ο 
γιατρός τους δεν ανησυχεί για κάτι 
«κακό» και τους διαβεβαιώνει γι’ 
αυτό, οι ασθενείς δεν μπορούν να 
αποφύγουν το ερώτημα που τριγυρ-
νά άθελα στο μυαλό τους: «Και αν η 
βιοψία δείξει κάτι άλλο;». Στην αντί-
θετη μάλιστα περίπτωση που η πιθα-
νολογούμενη κλινικά και από τα άλλα 
εργαστηριακά ευρήματα διάγνωση 
παραπέμπει σε σοβαρό για την υγεία 
τους νόσημα, τότε η προσμονή και 
το ερώτημα που τους ταλανίζει είναι 
το αντίθετο: «Και αν η βιοψία είναι 
αρνητική και τους διαψεύσει όλους;».

Στη μακρόχρονη πορεία μου δεν 
θα ξεχάσω ποτέ ένα ηλικιωμένο λε-
βεντάνθρωπο, που στη διάρκεια της 
αντίστασης του 1940-45 βρέθηκε 
πολλές φορές αντιμέτωπος με τον 
θάνατο, να μου λέει όταν τον πληρο-
φόρησα ότι ο τρίχρονος εγγονός του 
δεν πάσχει από την κακιά αρρώστια: 

«Να σ’ έχει ο Θεός καλά γιατρέ για το καλό μαντάτο που 
μου ’δωκες, αλλά πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι: Οι 
κάνες του εχθρού στον πόλεμο με σημάδεψαν πολλές φο-
ρές, τις ένιωθα τις σφαίρες να βουίζουν στα αυτιά μου 
σαν μέλισσες και δεν κιότεψα ποτέ. Αυτή τη φορά όμως, 
ως που να ’ρθει τούτη η στιγμή της λύτρωσης, ο χρόνος 
δεν περνούσε, σκιάχτηκα και μου φάνηκε αιώνας. Τον λα-
τρεύω βλέπεις τον κανακάρη μου, έχει και το όνομά μου».

Αυτόν λοιπόν τον άλλο χρόνο τον συναισθηματικό, πρέ-
πει να έχουμε υπόψη όλοι εμείς που εμπλεκόμαστε στη 
διαδικασία της παθολογοανατομικής εξέτασης / βιοψίας. 
Δε θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι πίσω από τους αριθμούς 
πρωτοκόλλου, τα γυαλάκια (πλακίδια) με τις βαμμένες το-
μές, υπάρχουν άνθρωποι που αγωνιούν αναμένοντας την 
απάντησή μας.

Τους οφείλουμε την υπομονή και τον ανθρωπισμό μας, 
γι’ αυτό θα πρέπει να προσπαθούμε πάντοτε να καταστεί-
λουμε τις αγωνίες τους και να απαλύνουμε τον πόνο τους.

Αυτό το πνεύμα καλλιεργείται στο Παθολογοανατομι-
κό Εργαστήριο της Βιοιατρικής και με αυτά τα «πιστεύω» 
πορευόμαστε.

Xρήστος Κίττας,
Σύμβουλος,  

Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
Ομότιμος Καθηγητής Ιστολογίας 
& Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, 

Εθνικό και Καποδιστριακό  
Πανεπιστήμιο Αθηνών
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O Όμιλός μας, με παρουσία από το 1981, έχει κερ-
δίσει την εμπιστοσύνη του ιατρικού κόσμου. Η 
πληρότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχό-

μενων υπηρεσιών μας ανέδειξαν κορυφαίο ιδιωτικό 
φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης στη χώρα μας. 

Σήμερα, διατηρούμε 29 ιδιόκτητα, αυτόνομα δια-
γνωστικά κέντρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Πειραιά, 4 οδοντιατρεία και Κέντρο 
Διεθνών Ασθενών. Επίσης, στο αν-
θρώπινο δυναμικό μας υπάγονται 
συνολικά 2.500 εργαζόμενοι, εκ 
των οποίων οι 400 είναι ειδικευ-
μένοι ιατροί, με άριστη επιστη-
μονική κατάρτιση. 

Τα τελευταία έτη επεκταθήκα-
με και στον χώρο της Δευτερο-
βάθμιας Περίθαλψης και στην 
κατοχή μας εντάσσονται πλέον 
τρεις κλινικές. Πρόκειται για τις Βι-
οκλινικές Αθηνών, Πειραιά και Θεσ-
σαλονίκης. Είναι προστιθέμενη αξία για 
εμάς το γεγονός, ότι οι κλινικές μας αποτε-
λούν πλέον πρότυπα σύγχρονων νοσοκομειακών 
μονάδων υψηλής ποιότητας. 

Πιστοί στο όραμά μας, συνεχίζουμε τη συνεχή προσπά-
θεια για περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση των υπηρε-
σιών στον χώρο της υγείας. Φιλοδοξία μας και προτεραι-

ότητα, η ολιστική προσέγγιση στον συγκεκριμένο τομέα. 
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής 

εντάσσεται και το Τμήμα Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
Ένα εξειδικευμένο τμήμα, που συστάθηκε λίγο μετά 
την ίδρυση του Ομίλου μας. Η κύρια δραστηριότητά του 
αφορά στην ανάπτυξη των συνεργασιών με τις ασφα-
λιστικές εταιρείες.

Σκοπός μας είναι να αφουγκραζόμαστε τις 
ανάγκες που υπάρχουν στον τομέα της 

υγείας. Να σχεδιάζουμε εξειδικευμένα 
προϊόντα και υπηρεσίες, σε συνερ-

γασία με τους εκπροσώπους της 
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. 
Να δημιουργούμε νέες ευκαιρί-
ες πρόσβασης σε αξιοπρεπείς 
λύσεις, σε έναν τόσο ευαίσθητο 
κλάδο. Να λαμβάνουμε ανατρο-

φοδότηση απευθείας από όλους 
όσους χρησιμοποιούν τις υπηρεσί-

ες μας, ώστε να επανασχεδιάζουμε 
την πολιτική μας. 

Στόχος μας είναι να ικανοποιούμε τόσο 
τους ασφαλισμένους που προσέρχονται από 

τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τα αγα-
πημένα τους πρόσωπα. Όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμα-
στε σκληρά και δεσμευόμαστε να εργαστούμε ακόμη πιο 
σκληρά τα επόμενα. Καταφέραμε να είμαστε ο προτιμώ-
μενος πάροχος υγείας στην ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. 

Τμήμα ασφαλιστικών 
εταιρειών

Συνεργασία με το σύνολο  
των ασφαλιστικών εταιρειών, 
τόσο πολυεθνικών σχημάτων 

όσο και ελληνικών τα 
τελευταία 30 χρόνια. Ανάθεση 

εξυπηρέτησης του συνόλου 
σχεδόν των ομαδικών 

συμβολαίων της ασφαλιστικής 
αγοράς, που ξεπερνούν  

τα 2.500

τα νέα μας

Κατερίνα Μόσχου
Υπεύθυνη  
Ασφαλιστικών  
Εταιρειών Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Γράφει η:
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  Απόδειξη αποτελεί η συνεργασία μας με το σύνολο 
των ασφαλιστικών εταιρειών, τόσο πολυεθνικών 
σχημάτων όσο και ελληνικών τα τελευταία 30 χρόνια. 
  Απόδειξη αποτελεί το σύνολο των προγραμμάτων που 
έχουμε σχεδιάσει, σε συνεργασία με τους εκπροσώ-
πους της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς, τα οποία 
ξεπερνούν τα 1.500. 
  Απόδειξη αποτελεί το σύνολο των ασφαλισμένων που 
προσέρχονται στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ κάθε χρόνο για να κά-
νουν χρήση των ασφαλιστικών τους προγραμμάτων, 
οι οποίοι ξεπερνούν τα 2.500.000.
  Απόδειξη αποτελεί η ανάθεση εξυπηρέτησης του συ-
νόλου σχεδόν των ομαδικών συμβολαίων της ασφα-
λιστικής αγοράς, που ξεπερνούν τα 2.500.

Η ευθύνη μας, όμως, δεν σταματά εδώ!
Μια ακόμη μεγάλη επένδυση, αποκλειστικά για τους 
ασφαλισμένους των ιδιωτικών εταιρειών ασφάλισης, 
είναι η «Fonemed Α.Ε.». Πρόκειται για θυγατρική εταιρεία 
του Ομίλου μας, που λειτουργεί τα τελευταία 16 χρόνια. 

Συγκεκριμένα, έργο των ανθρώπων της «Fonemed 
Α.Ε.» είναι να υποστηρίζουν με ολιστικό τρόπο και 24*7 
τις ανάγκες των στρατηγικών μας συνεργατών, δηλα-
δή των ασφαλιστικών εταιρειών. Τομέας ευθύνης είναι 
η υποδοχή τηλεφωνικών κλήσεων. Ομοίως, ο συντονι-
σμός, ο προγραμματισμός διαγνωστικών εξετάσεων 
και ιατρικών επισκέψεων στο εκτεταμένο μας δί-
κτυο. Επίσης, η παροχή συμβουλών από ιατρούς, με 
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υψηλό αίσθημα ευθύνης, σε επείγοντα περιστατικά.
 Οι σύγχρονες υποδομές, σε συνδυασμό με την ανθρω-

ποκεντρική συμπεριφορά που επιδεικνύει το στελεχιακό 
δυναμικό, μας βοηθούν να υποστηρίζουμε σε ημερήσια 
βάση 4.500 κλήσεις. Με συνεχόμενη προσπάθεια και θε-
τική διάθεση, ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης στις κλήσεις 
βελτιώθηκε στα 30 δευτερόλεπτα. Μας δίνουν δύναμη τα 
αποτελέσματα ερευνών που αναδεικνύουν 98% επιτυχία 
και είμαστε περήφανοι και γι’ αυτό μας το εγχείρημα. 

Οι αρχές μας, οι αξίες μας, οι υποδομές μας και οι άν-
θρωποί μας, μάς επιτρέπουν να είμαστε διαρκώς δίπλα 
σας. Επιθυμία μας παραμένει να είμαστε κάθε ημέρα χρή-
σιμοι, σε ακόμη περισσότερους ασφαλισμένους! 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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METLIFE ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
«O Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι για τη MetLife ένας πο-
λύτιμος και αξιόπιστος συνεργάτης. Συμμετέχει στο 
πανελλαδικό δίκτυο παροχής ολοκληρωμένων ιατρι-
κών υπηρεσιών, Αdvanced Benefit Club, που σχεδί-
ασε η MetLife, και η συνδρομή του στην αναδιοργά-
νωση και διεύρυνσή του ήταν καθοριστική. Εξίσου 
καθοριστικός ήταν ο ρόλος του Ομίλου ΒΙΟΙAΤΡΙΚΗ 
στην αναβάθμιση των προϊόντων πρωτοβάθμιας πε-
ρίθαλψης της MetLife, μέσω της υψηλής ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών του, του εξειδικευμέ-
νου ιατρικού προσωπικού και των γιατρών αλλά και 
του επαγγελματισμού της διοίκησής του. Ο Όμιλος 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ αποδεικνύει καθημερινά ότι είναι κάτι 
περισσότερο από ένας φορέας παροχής υπηρεσιών 
υγείας. Είναι ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός 
που μετατρέπει την επιστήμη σε φροντίδα υγείας και 
στοχεύει πέρα από τη θεραπεία, στη βελτίωση της 
ποιότητα της ζωής κάθε ασθενή.»
Δημήτρης Μαζαράκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και  
Διευθύνων Σύμβουλος MetLife 

ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
«Εδώ και 126 χρόνια, η Εθνική Ασφαλιστική χαράσσει 
μια επιτυχημένη πορεία, αποτελώντας σημείο ανα-
φοράς και αξιοπιστίας. Η ηγετική θέση και τα υψηλά 
επίπεδα κερδοφορίας της, διασφαλίζουν την ικανό-
τητά της να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις 
των ασφαλισμένων της, μένοντας πιστή στο όραμά 
της να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας. 
Αναπτύσσοντας ασφαλιστικές λύσεις κάλυψης πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, επιλέγει 
δίπλα της συνεργάτες υψηλού κύρους. Για τον λόγο 
αυτό συνεργάζεται και με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, έναν 
φορέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης ικανό να εγγυηθεί την άριστη και ποιοτική 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της».
Σταύρος Κωνσταντάς, Αναπληρωτής Διευθύνων  
Σύμβουλος, Εθνική Ασφαλιστική

ALLIANZ ΕΛΛΑΔΟΣ
«H Allianz Ελλάδος συνεργάζεται με τη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
στον τομέα των ιατρικών υπηρεσιών με έμφαση στην 
πρωτοβάθμια περίθαλψη, εδώ και πολλά χρόνια. Η 
εμπειρία της συνεργασίας μας με το τμήμα “Ασφα-
λιστικών Εταιρειών” της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και με το εκτε-
ταμένο δίκτυο των ιδιόκτητων κέντρων της μπορεί 
να προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών 
και να ανταποκρίνεται με συνέπεια τόσο στις απαι-
τήσεις των πελατών μας όσο και στις δικές μας. Το 

επιστημονικό της κύρος και η άρτια οργάνωσή της 
αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις για ικανοποιη-
μένους πελάτες».
Βαγγέλης Δελινιώτης, Διευθυντής Ομαδικών  
Ασφαλίσεων, ALLIANZ Ελλάδος

GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
«Στην προσπάθειά μας να διατηρούμε την ικανοποίη-
ση των πελατών μας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, 
η συνεργασία μας με τον Όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ προσθέ-
τει πραγματική αξία. Η επαγγελματική αρτιότητα, 
η επιστημονική κατάρτιση και η υπευθυνότητα του 
ιατρικού προσωπικού, σε συνδυασμό με τις εξελιγ-
μένες υποδομές και τη διάχυτη κουλτούρα εξυπηρέ-
τησης που γίνεται αισθητή όχι μόνο στα εύκολα αλλά 
και στα δύσκολα, συνθέτουν το προφίλ ενός εξαιρε-
τικού συνεργάτη. Πρόκειται για μια επιχειρηματική 
σχέση που δοκιμάστηκε με επιτυχία στην πορεία του 
χρόνου και είμαι βέβαιος ότι από κοινού θα συνεχί-
σουμε να την εξελίσσουμε».
Κάτσιος Χρήστος, CEO Groupama Ασφαλιστική

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
«Στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για ευρύτερες συ-
νεργασίες με νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα, 
η ΑΧΑ συνεργάζεται αρκετά χρόνια με τον Όμιλο της 
ΒΙΟΑΤΡΙΚΗΣ. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική για την ενδυνάμωση της διά-
δοσης της αξίας της πρόληψης και της παροχής υπη-
ρεσιών που αναβαθμίζουν το ασφαλιστικό προϊόν 
που υποστηρίζει η Εταιρεία μας και στις οποίες δρα-
στηριοποιείται έντονα ο Όμιλος της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ».
Ερρίκος Μοάτσος, Διευθύνων Σύμβουλος  
ΑΧΑ Ασφαλιστική

GENERALI HELLAS A.A.E
«Στην Generali πιστεύουμε ότι η ποιότητα των υπη-
ρεσιών μας αλλά και η εμπιστοσύνη των ασφαλισμέ-
νων μας αποτελούν βασική προτεραιότητα. Στόχος 
μας είναι να δημιουργούμε αξιόπιστες συνεργασίες 
με παρόχους υπηρεσιών υγείας ώστε να προσφέ-
ρουμε στους πελάτες μας ποιοτικές και ολοκληρω-
μένες λύσεις, διασφαλίζοντάς τους πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες αιχμής.  Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 
έχει αποδειχθεί διαχρονικά ένας πολύτιμος συνερ-
γάτης, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 
στον χώρο της υγείας, με τη συνεχή αναβάθμιση του 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιστημονική 
κατάρτιση του προσωπικού του». 
Παναγιώτης Βασιλόπουλος, Chief Technical 
Manager GENERALI HELLAS A.A.E

  Λένε για εμάς… 
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Κεντρικό Εργαστήριο: Λ. Ιφιγενείας 59, Λευκωσία,  
Τηλ.: 77771310, από το εξωτερικό: +357 22204900

Κέντρα Δειγματοληψίας: Αγλαντζιά, Άγιος Δομέτιος, Λακατάμια,  
Λατσιά, Μακεδονίτισσα, Στρόβολος

Ο Όμιλος Εταιρειών 
Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗ, ο μεγαλύτε-

ρος πάροχος πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης στην 
Ελλάδα, στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του αναπτυξιακού 
του σχεδίου, ανακοινώνει 
την εξαγορά πλειοψη-
φικού πακέτου μετοχών 
του μεγαλύτερου κλινι-
κού εργαστηρίου της Κύ-
πρου, της YIANNOUKAS 
MEDICAL LABORATORIES 
LTD, με έδρα τη Λευκωσία 
στην Κύπρο. 

Η ενέργεια αυτή απο-
τελεί μέρος του πολυδιά-
στατου επενδυτικού προ-
γράμματος του Ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με στόχο την 
επέκταση του Ομίλου σε 

ευρωπαϊκές χώρες. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι ο Όμι-
λος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ μέσα σε 
ένα διαρκώς μεταβαλλό-
μενο κοινωνικό και οικονο-
μικό περιβάλλον συνεχίζει 
τη σταθερά δημιουργική 
του πορεία, επενδύοντας 
σε καινοτόμο τεχνολογικό 
εξοπλισμό, επεκτείνοντας 
το δίκτυο των διαγνωστι-
κών κέντρων σε Αττική 
και Θεσσαλονίκη αλλά και 
δημιουργώντας συνεχώς 
νέες θέσεις εργασίας.

Αποτελεί δέσμευση του 
Προέδρου και Διευθύνο-
ντος Συμβούλου του Ομί-
λου, Ευάγγελου Σπανού, η 
συνεχής αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, 
με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας της ζωής των 
ανθρώπων, μέσα από την 
προσφορά καινοτόμων 
και εύκολα προσβάσι-
μων υπηρεσιών υγείας σε 
όλους τους πολίτες.

YIANNOUKAS MEDICAL 
LABORATORIES LTD
Το Χημείο Γιαννουκά ιδρύ-
θηκε το 1975 και οι πρώ-
τες εγκαταστάσεις του 
βρίσκονταν στη Λεωφόρο 
Στασίνου στη Λευκωσία. 
Έκτοτε και ακολουθώ-
ντας μια αλματώδη ανά-
πτυξη, το 2013 το Κλινικό 
Εργαστήριο Γιαννουκά 
εγκαταστάθηκε στις υπερ-
σύγχρονες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του στη 
Λεωφόρο Ιφιγενείας στο 

Στρόβολο, οι οποίες είναι 
εξοπλισμένες με σύγχρο-
να αναλυτικά και μηχανο-
γραφικά συστήματα. Οι 
υποδομές του συμπερι-
λαμβάνουν ένα κεντρικό 
εργαστήριο στη Λευκω-
σία, επτά κέντρα δειγμα-
τοληψίας, καθώς και ένα 
στόλο κινητών μονάδων 
αιμοληψίας που δραστη-
ριοποιούνται σε όλη την 
επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Με την πά-
ροδο του χρόνου, το Κλινι-
κό Εργαστήριο Γιαννουκά 
μετατράπηκε σε ένα υπερ-
σύγχρονο εργαστήριο, 
ικανό να παρέχει ιατρικές 
υπηρεσίες διαπιστευμένες 
με το παγκόσμιο πρότυπο 
ποιότητας ISO 15189.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
ανακοινώνει την έναρξη  

των δραστηριοτήτων του στην Κύπρο
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«ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ εν σώματι υγιεί» είναι 
η αξία που πρεσβεύει ο «Νηρέας 
Χαλανδρίου», ο ισχυρότερος Αθλη-
τικός Σύλλογος Υγρού Στίβου των 
βορείων προαστίων…

Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 1989 και 
ξεκίνησε τις αθλητικές του δραστη-
ριότητες το καλοκαίρι του 1991 με 
τα τμήματα της κολύμβησης και της 
υδατοσφαίρισης. Το 1993 ιδρύθηκε 
το τμήμα της συγχρονισμένης κο-
λύμβησης και το 1996 (έως το 2010) 
το τμήμα των καταδύσεων.

Η αγωνιστική δραστηριότητα του 
συλλόγου με την τεχνική καθοδή-
γηση καταξιωμένων και έμπειρων 
προπονητών είναι πλούσια, έχο-
ντας επιδείξει αξιόλογες επιτυχίες 
και διακρίσεις σε διασυλλογικό, πα-
νευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπε-
δο, στελεχώνοντας εθνικές ομάδες 
σε κάθε άθλημα, με αποκορύφωμα 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθή-

νας το 2004, όπου ανέδειξε επτά 
ολυμπιονίκες.

Σημειώνεται, δε, ότι τέσσερις εξ 
αυτών (στη συγχρονισμένη κολύμβη-
ση οι Χριστίνα Θαλασσινίδου και Ελέ-
νη Γεωργίου και στο γυναικείο πόλο 
οι Ευτυχία Καραγιάννη και Οικονονο-
μοπούλου, αργυρό μετάλλιοη στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες 2004) βρί-
σκονται σήμερα -όπου ο σύλλογος 
μετρά 400 ενεργά μέλη- στο ενεργό 
δυναμικό του συλλόγου ως τεχνικοί 
σύμβουλοι, ενισχύοντας με την πο-
λύτιμη γνώση και εμπειρία τους την 
προσπάθεια των αθλητριών.

Το καλοκαίρι του 2017, ο Νηρέας 
Χαλανδρίου και ο Όμιλος ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗ φέρνουν στον χώρο της 
άθλησης και της υγείας μια νέα 
ιδέα συνεργασίας και καινοτομούν 
ενώνοντας τις δυνάμεις τους και 
την εμπειρία τους, προσδοκώντας 
τα μέγιστα δυνατά οφέλη υπέρ των 

μελών τους και αισιοδοξώντας στη 
διεύρυνση του πεδίου ισχύος τους.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, με μεγάλη 
εμπειρία στη διενέργεια προγραμ-
μάτων προληπτικού ελέγχου (check 
up) σε εταιρείες και συλλόγους με 
μεγάλο πληθυσμό, οργανώνει, προ-
γραμματίζει και υλοποιεί άριστα τη 
διεξαγωγή παρόμοιων προγραμμά-
των. 

Ο Νηρέας Χαλανδρίου δίνει, λοι-
πόν, τη δυνατότητα διεξαγωγής 
προληπτικών ελέγχων υγείας που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 
μέλη του συλλόγου, προκειμένου να 
επιβεβαιώσουν την ασφαλή δυνα-
τότητα συμμετοχής τους σε αυτόν 
αλλά και να ανανεώσουν το αθλη-
τικό τους δελτίο στην Κολυμβητική 
Ομοσπονδία Ελλάδας, αλλά και οι 
γονείς τους στις μονάδες της ΒΙΟΙΑ-
ΤΡΙΚΗΣ, προσφέροντάς τους μια σει-
ρά προνομίων.

ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Μια καινοτόμα ιδέα συνεργασίας
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Η Βιοκλινική Αθηνών αναπτύσσε-
ται διαρκώς και πλέον συμμετέχει 
σε διεθνείς πολυκεντρικές κλι-
νικές μελέτες σχετικές με τη χει-
ρουργική του παχέος εντέρου. 

Συγκεκριμένα, η ομάδα των χει-
ρουργών κ. Στάμου και κ. Σαριδάκη 
με αναισθησιολόγο την κυρία Σα-
μαντά συμμετείχε στην πολυκεντρι-
κή μελέτη της European Society of 
Coloproctology που συγκέντρωσε 
στοιχεία για επεμβάσεις «αριστε-
ρής κολεκτομής» που πραγματοποι-
ήθηκαν πανευρωπαϊκά σε διάστημα 
τεσσάρων μηνών. Η μελέτη είχε 
τη μορφή του Snapshot Audit, που 
θεωρείται μία από τις καλύτερες 
τεχνικές αποτύπωσης της ιατρικής 
πραγματικότητας σε επίπεδο απο-
τελεσμάτων. Η ομάδα του χειρουρ-
γού κ. Στάμου κατέθεσε στοιχεία για 
επτά ανοικτές και λαπαροσκοπικές 
κολεκτομές που πραγματοποιήθη-
καν στο διάστημα συλλογής στοιχεί-
ων. Συμμετείχαν 350 κέντρα από 50 
χώρες, συνολικά καταχωρήθηκαν 
στοιχεία περισσότερων από 4.600 
επεμβάσεων και τα συνολικά απο-
τελέσματα αναμένονται αφού ολο-
κληρωθεί η στατιστική επεξεργασία.

Επίσης, η Βιοκλινική Αθηνών 
συμμετέχει σε δύο πολυκεντρικές 
προοπτικές τυχαιοποιημένες με-
λέτες σχετικές με τη χειρουργική 
του παχέος εντέρου. Πρόκειται 
για τις μελέτες MECCLANT-Colon 
και MECCLAND-Rectum, που δι-
οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία 
Μελέτης Καρκίνου Πεπτικού Συ-
στήματος, με κύριο ερευνητή τον 
καθηγητή Ευάγγελο Ξυνό και το-
πικό συντονιστή για τη Βιοκλινική 

Αθηνών τον χειρουργό κ. Στάμου. 
Η ομάδα της Βιοκλινικής Αθηνών 
έχει ήδη προχωρήσει στην τυχαιο-
ποίηση 15 ασθενών. 

Οι μελέτες βραβεύθηκαν πρό-
σφατα στο Συνέδριο της European 
Society of Coloproctology στο Μι-
λάνο ως οι καλύτερα σχεδιασμένες 
προοπτικές μελέτες γύρω από τη 
χειρουργική του παχέος εντέρου 
για το 2016.

Παράλληλα, τα στοιχεία από όλες 
τις επεμβάσεις για τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου που πραγματοποι-

ούνται από την ομάδα του κ. Στά-
μου καταγράφονται στη μεγάλη 
προσπάθεια δημιουργίας μητρώου 
κακοηθειών της ΕΜΚΑΠΕΣ. Η κατα-
γραφή γίνεται σε ειδικά σχεδιασμέ-
νη διαδικτυακή πλατφόρμα, ώστε 
τα στοιχεία να είναι προσβάσιμα 
από ερευνητές. Με αυτόν τον τρό-
πο τα στοιχεία της ολοκληρωμένης 
αντιμετώπισης των ογκολογικών 
ασθενών στη Βιοκλινική Αθηνών 
είναι ελεύθερα για ανάλυση ώστε 
τα καλά μας αποτελέσματα να γί-
νονται ευρέως γνωστά.

Βιοκλινική Αθηνών: Συμμετοχή  
σε διεθνείς, πολυκεντρικές μελέτες  
για τη χειρουργική του παχέος εντέρου

9

τα νέα μας

Στάμου Κωνσταντίνος, Γενικός Χειρουργός με εξιδείκευση στη χειρουρ-
γική του Παχέος Εντέρου και στη Χειρουργική Ογκολογία, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών
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Cardiac Mapping System 
στη Βιοκλινική Αθηνών
Εγκατάσταση του αναβαθμισμένου συστήματος 
ηλεκτροφυσιολογικής χαρτογράφησης EnSite PrecisionTM 
CardiacMapping System στη Βιοκλινική Αθηνών

Το σύστημα  EnSite PrecisionTMCar-
diac Mapping System της εταιρίας 
St Jude Medical-Abbott παρέχει νέες 
προηγμένες δυνατότητες στη χαρ-
τογράφηση των αρρυθμιών όσο και 
στην απόδοση της θεραπείας με κα-
τάλυση. Με την προσθήκη του μαγνη-
τικού πεδίου βελτιώθηκε η ακρίβεια 
του τρισδιάστατου χάρτη. Με νέους 
αλγόριθμους λήψης  δεδομένων δυ-
ναμικού και χρονισμού του καρδια-
κού ερεθίσματος απορρίπτονται ση-
μεία στρέβλωσης και επιτυγχάνεται 
ακριβέστερη χαρτογράφηση. Αξιο-
λογείται η απόδοση των εφαρμογών 
κατάλυσης για αποτελεσματικότερη 
θεραπεία. Όλα αυτά μπορούν πλέον 
να γίνονται σε λιγότερο χρόνο!

Σύμφωνα με τον Διευθυντή κο Π. 
Ιωαννίδη και τους συνεργάτες του, 
στα πρώτα περιστατικά κολπικής 
μαρμαρυγής, κολπικής ταχυκαρδίας 
και κοιλιακής ταχυκαρδίας που διε-
νεργήθηκαν στο Heart Rhythm Center 
(www.eponline.gr) αναδείχθηκαν οι 
εντυπωσιακές δυνατότητες του συ-
στήματος.

 «Η επεμβατική διάγνωση σε ένα 
περιστατικό ηλεκτροφυσιολογίας 
συχνά μοιάζει με ένα γρίφο που πρέ-
πει να λυθεί γρήγορα. Η τεχνολογία, 
εξελισσόμενη, μας αναδεικνύει τις 
λεπτομέρειες που οδηγούν στη λύση. 
Θα λέγαμε, ότι προσπαθεί να κάνει την 
επέμβαση λιγότερο εξαρτώμενη από 
την οξυδέρκεια του χειριστή. Ωστόσο, 
πιστεύουμε πως πάντα η εμπειρία του 
χειριστή θα συνεχίζει να κατέχει τον 
κυρίαρχο ρόλο, όπως ο καλός οδηγός 
σε ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο».

Παναγιώτης  
Ιωαννίδης
Καρδιολόγος, Επιστ. Υπεύθυνος 
Τμήματος Αρρυθμιών & 
Επεμβατικής, Ηλεκτροφυσιολογίας 
(Heart Rhythm Center)
Βιοκλινικής Αθηνών

τα νέα μας
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Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Θέλουμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη 

μας για την ευγενική προσφορά της επιχείρησής 
σας στον 5ο αγώνα δρόμου του Δήμου Διονύσου 
που διοργανώσαμε. Η συνεισφορά σας ήταν πο-
λύτιμη και μας βοήθησε να πραγματοποιήσουμε 
τη διοργάνωση με τρόπο άψογο.

Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε να συνερ-
γαστούμε και πάλι στο μέλλον.

Με εκτίμηση, 
Εκ μέρους του Δ.Σ. του ΑΓΣ  
Αγ. Στεφάνου «ΤΟ ΟΙΟΝ» 
Άγιος Στέφανος, 7/6/2017

Έληξε η ποδοσφαιρική σεζόν 2016/2017 στο 
ποδόσφαιρο της ΣΙΝΔΟΥ με ικανοποιητικές απο-
δόσεις στο ανδρικό και τις ακαδημίες. Προσπα-
θήσαμε να προσφέρουμε σε υψηλό επίπεδο στη 
ΣΙΝΔΟ μας εκτός από αγωνιστικό κομμάτι και σε 
θέματα κοινωνικά αλλά και πολιτισμού και όχι μό-
νον. Σε αυτό συμαντικότατο λόγο έχετε και εσείς, 
διότι με τη βοήθειά σας μας δώσατε ακόμη μεγα-
λύτερη δύναμη να είμαστε αξιοπρεπείς. Να είστε 
πάντα καλά και καλό καλοκαίρι. 

Ο πρόεδρος, Γ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ

ΕΚ μέρους της Εταιρείας μας, θα ήθελα να εκφράσω 
σε εσάς και στην κυρία Σ. Παμπώρη ειδικότερα, τα 
συγχαρητήριά μας και τις θερμές ευχαριστίες μας 
για το επίπεδο υπηρεσιών και τη γενικότερη συμπε-
ριφορά και το ήθος του συνόλου του προσωπικού 
σας -ιατρικού και μη- ιδιαίτερα του προσωπικού της 
ΜΕΘ, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του συναδέλ-
φου μας κ. Χρήστου Αρβανιτάκη στη ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Λά-
βαμε τα θετικότερα και πιο εγκάρδια σχόλια για το 
επίπεδο φροντίδας και κουλτούρας που διέπει τον 
οργανισμό σας και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Με εκτίμηση,
Spyros A. Raptakis
Head of Human Resources  
ELPEDISON S.A.

     EΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

τα νέα μας
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πρόληψη

O    καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας είναι ένας από τους 
πιο συχνούς γυναικολογι-

κούς καρκίνους. 
 Όταν ανιχνεύεται έγκαιρα με το 

γνωστό Test Pap, τον πιο αποτελε-
σματικό τρόπο πρώιμης διάγνω-
σης του καρκίνου του τραχήλους 
της μήτρας, που καθιερώθηκε από 
τον γνωστό Γ. Παπανικολάου, η θε-
ραπεία μπορεί να είναι εξαιρετικά 
επιτυχημένη.

Η εμμένουσα όμως λοίμωξη από 
ορισμένους τύπους υψηλού κινδύ-

νου του ιού των ανθρωπίνων θη-
λωμάτων (HPV), που αποτελεί τον 
κύριο παράγοντα για την ανάπτυξη 
του καρκίνου, μας οδηγεί στην ανά-
γκη τυποποίησης του ιού με το HPV 
test και κυρίως των ιών 16 και 18, 
που ενοχοποιούνται για το 70% των 
περιπτώσεων καρκίνου του τραχή-
λου της μήτρας, αλλά και 12 άλλων 
hr HPV.

Όμως δεν διατρέχουν τον ίδιο κίν-
δυνο όλες οι γυναίκες που βρέθη-
καν θετικές στον ιό HPV. Γνωρίζουμε 
δε ότι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα 

στο Test Pap δεν αποκλείει τον καρ-
κίνο (έως και το 1/3 των περιστα-
τικών καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας εντοπίσθηκε σε γυναίκες με 
αρνητικό αποτέλεσμα στο Test Pap).

Την απάντηση στο ερώτημα του 
πώς μπορεί να γνωρίζει μια γυναί-
κα αν κινδυνεύει από τον καρκίνο 
του τραχήλου της μήτρας σε συ-
νέχεια των εξετάσεων του προσυ-
μπτωματικού ελέγχου με 

 Test Pap Υγρής Φάσης (Τhin-
Prep) με θετικό ή αρνητικό αποτέ-
λεσμα, καθώς και του

14

Γράφει η:

Καλλίτσα Σιδώνη, ΜD, 
Κυτταρολόγος, Υπεύθυνη 
Κυτταρολογικού Εργαστηρίου

πρόληψη

 Λανθάνουσες υψηλόβαθμες αλλοιώσεις: Υπάρχει μέλλον;

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Test Pap • HPV test • CINtecPLUS 
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ΠΡΟΛΗΨΗ

 HPV Test, επίσης, με θετικό ή 
αρνητικό αποτέλεσμα δίνει η συ-
μπληρωματική εξέταση της τριάδος 
(triage) το

 CIN tec PLUS, που δεν είναι 
άλλο από την ανοσοκυτταροχημική 
εξέταση ανίχνευσης πρωτεϊνών (ki-
67 & p16) σε κυτταρολογικά δείγμα-
τα του τραχήλου της μήτρας.

 Η εξέταση γίνεται όπως ένα Τest 
Pap Υγρής Φάσης (Thin Prep) και 
επιτρέπει την έκφραση τόσο τoυ Βι-
οδείκτη p16 όσο και του Βιοδείκτη 
ki-67 σε υλικό από ασθενείς που πα-
ρουσιάζουν ήπια παθολογικά ευρή-
ματα (ASCUS - LSIL) στην κυτταρο-
λογική εξέταση Παπανικολάου (Test 
Pap) και στο HPV Test. 

H έκφραση και των δύο βιοδει-
κτών στο ίδιο κύτταρο δηλώνει έναν 
κυτταρικό κύκλο αλλοιωμένο, με συ-
νέπεια την ογκογόνο μετατροπή.

Έτσι, σκοπός της κυτταρολογικής 
εξέτασης CINtec PLUS είναι να βο-
ηθήσει, αναδεικνύοντας τις λανθά-
νουσες υποκείμενες υψηλόβαθμες 
αλλοιώσεις στα τραχηλικά επιχρί-
σματα γυναικών που μπορούν να 
εξελιχθούν σε καρκίνο, καθώς και 
στη διάκρισή τους από εκείνες με 
παροδική κυρίως λοίμωξη, προ-
σφέροντας ουσιαστικό όφελος σε 
κλινικούς ιατρούς και ασθενείς σε 
συνδυασμό με το Τest PAP και το 
HPV test.

Συμπερασματικά
   Αυξάνει το ποσοστό ευαισθησί-
ας, προσδιορίζοντας τις περι-
πτώσεις (ASCUS - LSIL) που θα 
εξελιχθούν σε υψηλόβαθμες αλ-
λοιώσεις.

   Αυξάνει την ειδικότητα  
του Test Pap.

  Mειώνει τα ψευδώς αρνητικά  
Test Pap.
  Μειώνει τον αριθμό των  
κολποσκοπήσεων.
  Μειώνει την υπερθεραπεία των 
γυναικών που εξετάζονται για την 
παρουσία τραχηλικής νόσου.

ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ  
ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Test Pap • HPV test • CINtecPLUS 
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Κύτταρα θετικά μόνο στο Κi-67 (Αρνητικό Εύρημα)

Θετική έκφραση στο CINtec Plus
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Προγεννητικός
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

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

Γράφει η:

Έλεγχος

Έ χει υπολογισθεί ότι περίπου 1 
στα 30 νεογνά πάσχει από μια 
σοβαρή γενετική ασθένεια. Η 

συντριπτική πλειοψηφία από αυτές 
οφείλεται σε χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες ή σε μεταλλάξεις ενός γονιδί-
ου. Αυτές οι γενετικές βλάβες είναι, 
είτε το αποτέλεσμα μιας νέας γενετι-
κής ανωμαλίας στο έμβρυο η οποία 
δεν έχει κληρονομηθεί από κάποιο 
γονέα, ή το αποτέλεσμα γενετικών 
μεταλλάξεων τις οποίες κληρονόμη-
σε το έμβρυο από ανυποψίαστους γο-
νείς φορείς. Ο προγεννητικός έλεγ-
χος είναι το σύνολο των εξετάσεων 
oι οποίες πραγματοποιούνται πριν 
από τη γέννηση με σκοπό να διαπι-
στωθούν σοβαρές, κυρίως γενετικές 
παθήσεις, ή άλλες πιθανές  ανωμα-
λίες στη διάπλαση του εμβρύου. Σκο-

πός είναι η απόκτηση ενός σωματικά 
και νοητικά υγιούς παιδιού. Οι εξετά-
σεις προγεννητικού ελέγχου είναι:

 Oι προγνωστικές (screening tests), 
όπως η μέτρηση βιοχημικών δεικτών 
(PAPP-a και β-hCG) στο πρώτο τρίμη-
νο της κύησης. Με τα εργαστηριακά 
αποτελέσματα, σε συνδυασμό με το 
υπερηχογράφημα, τη μέτρηση της 
αυχενικής διαφάνειας και την ηλι-
κία της μητέρας,  είμαστε σε θέση να 
εκτιμήσουμε τον πιθανό κίνδυνο τον 
οποίον έχει το έμβρυο να πάσχει από 
κάποια χρωμοσωματική ανωμαλία 
όπως το σύνδρομο Down. Στην περί-
πτωση υψηλού κινδύνου, συστήνεται 
η επεμβατική λήψη χοριακών λαχνών 
στο 1ο τρίμηνο της κύησης (11η-13η 
εβδομάδα κύησης), ή αμνιακού υγρού 
στο 2ο τρίμηνο της κύησης (17η-23η 

εβδομάδα κύησης), προκειμένου να 
εκτελεστεί η βασική εξέταση χρωμο-
σωματικής ανάλυσης του εμβρύου 
όπως περιγράφεται παρακάτω.

 Οι διαγνωστικές, με τις οποίες εί-
ναι δυνατό να μελετηθεί το γενετικό 
υλικό του εμβρύου προκειμένου να 
διαγνωσθεί η πιθανή παρουσία σο-
βαρού γενετικού νοσήματος. Πραγ-
ματοποιούνται στον πλακούντα, ή σε 
κύτταρα του εμβρύου, κατόπιν των 
επεμβατικών μεθόδων λήψης χορια-
κών λαχνών στο πρώτο τρίμηνο της 
κύησης, ή αμνιοπαρακέντησης στο 
δεύτερο τρίμηνο και έχουν ένα κίνδυ-
νο περίπου 0.5%-1% αποβολής. 

Γενετικά νοσήματα
Περίπου 4% των νεογνών πάσχουν 
από κάποιο αμιγές ή μερικώς γενε-
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τικό νόσημα. Τα γενετικά νοσήματα  
ανήκουν βασικά σε τρεις κατηγορίες:
1. Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
2. Mονογονιδιακά νοσήματα, τα 

οποία οφείλονται σε βλάβη σε 
ένα γονίδιο

3. Πολυγονιδιακά/Πολυπαρα-
γοντικά νοσήματα, τα οποία 
οφείλονται σε βλάβη σε πολλά 
διαφορετικά γονίδια και σε εξω-
τερικούς παράγοντες. Σε αυτήν 
την κατηγορία ανήκουν ο δια-
βήτης, ο αυτισμός, οι καρδιοπά-
θειες, η σχιζοφρένεια και πολλά 

άλλα. Λόγω πολυπλοκότητας, η 
προγεννητική τους διάγνωση με 
γενετικές εξετάσεις δεν είναι σή-
μερα εφικτή.

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες
Οφείλονται σε ανωμαλίες στον αριθ-
μό ή τη δομή των χρωμοσωμάτων 
και αποτελούν τα συχνότερα γενε-
τικά νοσήματα στον άνθρωπο. Στο 
εργαστήριο οι ανωμαλίες οι οποίες 
αφορούν στα χρωμοσώματα πα-
ρατηρούνται στο μικροσκόπιο και 
μελετώνται με τον καρυότυπο με με-

θόδους της Κυτταρογενετικής  (Εικό-
να 1). Τα χρωμοσώματα είναι ορατά 
μόνο στο μικροσκόπιο και πάνω τους 
είναι οργανωμένα χιλιάδες γονίδια. 
Τα γονίδια αποτελούνται από DNA 
και μελετώνται μόνο με μεθόδους 
μοριακής βιολογίας. Ο άνθρωπος 
έχει 46 χρωμοσώματα σε όλα τα 
κύτταρα στο σώμα του. Εξαίρεση 
αποτελούν οι γαμέτες, δηλαδή το 
ωάριο και το σπερματοζωάριο, τα 
οποία περιέχουν 23. Στα θήλεα άτο-
μα ο καρυότυπος είναι 46,ΧΧ, ενώ 
στα άρρενα 46,ΧΥ. 

Πίνακας 1. Οι προγεννητικές διαγνωστικές γενετικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται κατά της 
διάρκειας της κύησης στα διαπιστευμένα κατά ISO15189 εργαστήρια του τμήματος Κυτταρογενετικής και 
Μοριακής Γενετικής της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΎΗΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ ΝΟΣΗΜΑ

Ταχεία προγεννητική διάγνωση
QF-PCR 11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(DNA)

Αμνιακό υγρό
(DNA)

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες  
του εμβρύου

(τρισωμίες 13, 18, 21 και 
ανευπλοειδίες Χ και Υ)

Μοριακός καρυότυπος
CMA 11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(DNA)

Αμνιακό υγρό
(DNA)

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες  
του εμβρύου  

(διευρυμένος έλεγχος)

Συμβατικός καρυότυπος 11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(Καλλιέργεια)
Αμνιακό υγρό
(Καλλιέργεια)

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες  
του εμβρύου

Στοχευμένος έλεγχος 
μικροελλειμμάτων/
μικροδιπλασιασμών  

MLPA

11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(DNA)

Αμνιακό υγρό
(DNA)

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες  
του εμβρύου (στοχευμένος 

διευρυμένος έλεγχος)

Μη επεμβατική πρόγνωση 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών 

με ελεύθερο εμβρυϊκό DNA  
στο αίμα της εγκύου  

NIPT

11η και μετά Αίμα εγκύου

Χρωμοσωματικές ανωμαλίες  
του εμβρύου

(τρισωμίες 13, 18, 21 και 
ανευπλοειδίες Χ και Υ)

Γονιδιακός έλεγχος 
(θαλασσαιμία, κυστική ίνωση, 

νωτιαία μυϊκή ατροφία, 
αχονδροπλασία κ.ά.)

11η-23η

Χοριακές λάχνες 
(DNA)

Αμνιακό υγρό
(DNA)

Μονογονιδιακά νοσήματα

Έλεγχος λοίμωξης από 
Τοξόπλασμα, Παρβοϊό, ΗΙV, 

Ερυθρά, Ερπητοϊοός  
(CMV, VZV, ASV1-2, EBV)

17η-23η

Αμνιακό υγρό
(DNA 

λοιμωξιογόνου 
παράγοντα)

Λοιμώξεις
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πρόληψη
Ένα έμβρυο, το οποίο για κάποιο 

λόγο συγκεντρώνει περισσότερα ή 
λιγότερα από 46 χρωμοσώματα, θα 
παρουσιάσει κάποια ανωμαλία στη 
διάπλαση και λειτουργία του οργανι-
σμού του. Ένα καθολικό χαρακτηριστι-
κό όλων των χρωμοσωματικών ανω-
μαλιών, με εξαίρεση εκείνων οι οποίες 
αφορούν στα χρωμοσώματα του φύ-
λου, αποτελεί η ήπια έως βαρύτατη 
νοητική υστέρηση. Η τρισωμία 21, η 
παρουσία δηλαδή ενός υπεράριθμου 
χρωμοσώματος 21, κλινική εκδήλω-
ση της οποίας αποτελεί το σύνδρομο 
Down, αποτελεί τη συχνότερη χρωμο-
σωματική ανωμαλία στον άνθρωπο, 
με συχνότητα 1 στα 700 νεογέννητα. 
Άλλες συχνές χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες αποτελούν η τρισωμία 18 (σύν-
δρομο Edwards) και αυτές οι οποίες 
αφορούν στα χρωμοσώματα φύλου, 
όπως η μονοσωμία Χ στα θήλεα (σύν-
δρομο Turner) και το υπεράριθμο Χ 
στα άρρενα (σύνδρομο Klinefelter). 
Υπάρχουν μικρές χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες, τα μικροελλείμματα και 
οι μικροδιπλασιασμοί, οι οποίες δεν 
παρατηρούνται στο μικροσκόπιο, δεν 
φαίνονται στο συμβατικό καρυότυπο 
και είναι αιτία σοβαρών συνδρόμων. 
Οι συχνότερες από αυτές είναι δυνατό 
να ελεγχθούν με μεθόδους μοριακής 
κυτταρογενετικής, όπως είναι  η μέθο-
δος Χρωμοσωματικής Ανάλυσης με 
Μικροσυστοιχίες ή αλλιώς Μοριακός 
καρυότυπος (Εικόνα 2) και να επιβε-
βαιωθούν με στοχευμένο έλεγχο με 
μεθόδους όπως είναι η ΜLPA (πολλα-
πλή ενίσχυση ανιχνευτών εξαρτώμενη 
από την αντίδραση λιγάσης). Η πιθα-
νότητα ένα νεογέννητο να πάσχει από 
ένα τέτοιο σύνδρομο είναι περίπου 1%.

Η πιθανότητα απόκτησης παιδιού 
με σύνδρομο Down (τρισωμία 21), 
καθώς και με οποιαδήποτε άλλη 
αριθμητική χρωμοσωματική ανω-
μαλία, αυξάνεται σημαντικά με την 
ηλικία της εγκύου. Ενώ λοιπόν στην 
ηλικία των 35 ετών ο κίνδυνος από-
κτησης παιδιού με σύνδρομο Down 
είναι 0,26%, στην ηλικία των 45 ετών 

Εικ. 2: Μοριακός καρυότυπος. 
Mικροδιπλασιασμός στο έμβρυο, 
μεγέθους περίπου 4,9 Mb, στο μα-
κρύ σκέλος του χρωμοσώματος 22 
(22q), ο οποίος περιλαμβάνει τη 
χρωμοσωματική περιοχή από τη 
ζώνη 22q11.1 έως τη ζώνη 22q11 
κατά την προγεννητική διάγνωση 
(Εργαστήριο Μοριακής Κυτταρογε-
νετικής, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ)

Εικ. 1: Καρυότυπος φυσιολογικής 
όψεως θήλεος ατόμου (εργαστή-
ριο Κυτταρογενετικής, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ)

ο κίνδυνος  είναι 5,26%, δηλαδή κατά 
20 φορές μεγαλύτερος. Σε αντίθε-
ση με τις αριθμητικές ανωμαλίες 
των χρωμοσωμάτων, τα σύνδρομα 
μικροελλειμμάτων/μικροδιπλασια-
σμών δεν σχετίζονται με την ηλικία 
της εγκύου.

Σε περίπτωση ευρήματος στον κα-
ρυότυπο του εμβρύου, ενδέχεται να 
ζητηθεί χρωμοσωματικός έλεγχος 
των γονέων, προκειμένου να διαπι-
στωθεί αν το εύρημα είναι οικογενές 
ή de novo. Επίσης, είναι δυνατό ένα 
υγιές άτομο να είναι φορέας κάποιας 
χρωμοσωματικής αναδιάταξης, δη-
λαδή τα χρωμοσώματα να έχουν 
ανταλλάξει γενετικό υλικό μεταξύ 
τους, χωρίς να υπάρχει περίσσεια 
ή έλλειμμα γενετικού υλικού. Τότε 
δημιουργούνται προβλήματα στην 
αναπαραγωγή και υπάρχει κίνδυνος 
απόκτησης πάσχοντος παιδιού με 
σοβαρή χρωμοσωματική ανωμαλία.

Mονογονιδιακά νοσήματα
Τα γονιδιακά νοσήματα μελετώνται 
στο DNA με τεχνικές της Μοριακής Βι-
ολογίας. Οφείλονται σε μεταλλαγές 

στο DNA των γονιδίων και τα συχνό-
τερα από αυτά, όπως η μεσογειακή 
αναιμία, η κυστική ίνωση, η μη-συν-
δρομική νευροαισθητήρια προομι-
λητική βαρηκοϊα, η νωτιαία μυϊκή 
ατροφία, κληρονομούνται κατά τον 
υπολειπόμενο τρόπο.  Δηλαδή, όταν 
και οι δύο γονείς είναι φορείς της με-
ταλλαγής, έχουν 25% πιθανότητα  να 
αποκτήσουν πάσχον παιδί. Άλλα μο-
νογονιδιακά νοσήματα κληρονομού-
νται κατά τον επικρατή χαρακτήρα, 
δηλαδή έχουμε έναν μόνο γονέα πά-
σχοντα και υπάρχει πιθανότητα 50% 
απόκτησης πάσχοντος παιδιού. Είναι 
δυνατό η νοητική υστέρηση και οι δυ-
σμορφίες να οφείλονται σε γονιδια-
κές βλάβες. Τυπικό παράδειγμα απο-
τελεί το σύνδρομο εύθραστου Χ, το 
οποίο αποτελεί συχνή αιτία νοητικής 
στέρησης και προσβάλλει περίπου 
1/2000-1/4000 αγόρια και 1/2500-
1/8000 κορίτσια. Επιπλέον, υπάρχει 
η δυνατότητα διάγνωσης μονογονι-
διακών νοσημάτων τα οποία εμφανί-
ζονται de novo (εκ νέου) στο έμβρυο, 
χωρίς δηλαδή να είναι οι γονείς φο-
ρείς, όπως οι σκελετικές δυσπλασίες 
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(π.χ. αχονδροπλαστικός νανισμός). 
Υπάρχουν καταγεγραμμένα περισ-
σότερα απο 9.000 νοσήματα, τα 
οποία οφείλονται σε μεταλλάξεις σε 
κάποιο γονίδιο. Δεν υπάρχει προς το 
παρόν μια εξέταση (όπως ο καρυό-
τυπος για τις χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες), η οποία να ελέγχει προγεν-
νητικά όλα τα παραπάνω νοσήματα. 
Ο προγεννητικός έλεγχος επομένως 
αφορά μόνον οικογένειες που ξέ-
ρουμε ότι ένας ή και οι δύο γονείς 
είναι φορείς μεταλλάξεων ή πάσχει. 
Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η γνώση των μεταλλάξεων 
στον/στους γονέα/γονείς, πριν να εί-
ναι δυνατή η διάγνωση στο έμβρυο. Ο 
έλεγχος στο έμβρυο πραγματοποιείται 
σε δείγμα DNA εμβρυϊκών κυττάρων, 
κυρίως χοριακών λαχνών ή κυττάρων 
αμνιακού υγρού. 

Ταχεία προγεννητική διάγνωση 
χρωμοσωματικών ανωμαλιών
Επειδή στην προγεννητική διάγνωση 
είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελέ-
σματα όσο το δυνατό νωρίτερα, κυρί-
ως όταν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

για την παρουσία χρωμοσωματικής 
ανωμαλίας στο έμβρυο, όπως είναι 
για παράδειγμα η αυξημένη αυχενική 
διαφάνεια, σε όλα τα δείγματα χο-
ριακών λαχνών και αμνιακού υγρού 
εφαρμόζεται η πλέον διαδεδομένη 
μέθοδος ταχείας προγεννητικής δι-
άγνωσης, η ποσοτική φθορίζουσα 
αντίδραση της πολυμεράσης (QF-PCR: 
quantitative fluorescent polymerse 
chain reaction).  Με τη μέθοδο αυτή 
εξάγεται ένα πρώτο αποτέλεσμα για 
την ανίχνευση των πιο συχνών χρω-
μοσωματικών ανωμαλιών οι οποίες 
αφορούν στα χρωμοσώματα 13, 18, 
21, Χ και Y (σύνδρομα Edwards, Patau, 
Down, Klinefelter, Turner). Το μεγάλο 
πλεονέκτημα της συγκεκριμένης με-
θοδολογίας είναι ότι δεν είναι απα-
ραίτητη η καλλιέργεια των κυττάρων. 
Από μια μικρή ποσότητα χοριακών λα-
χνών ή αμνιακού υγρού είναι δυνατόν 
να απομονωθεί αρκετό DNA για την 
εξαγωγή του αποτελέσματος σε λίγες 
ώρες. Η ευαισθησία της μεθόδου είναι 
99% για τα χρωμοσώματα τα οποία 
ελέγχονται. Σε περίπτωση κατά την 
οποία τα αποτελέσματα είναι ξεκάθα-

ρα ως προς την παθολογία του εμβρύ-
ου και συνάδουν με τα υπερηχογραφι-
κά ευρήματα ή τα αποτελεσματα του 
προγεννητικού βιοχημικού ελέγχου, εί-
ναι δυνατό κατόπιν γενετικής συμβου-
λευτικής, οι γονείς να προχωρήσουν 
σε διακοπή της κύησης. Σε περίπτωση 
κατά την οποία τα αποτελέσματα εί-
ναι φυσιολογικά, ακολουθεί απαραι-
τήτως ο πλήρης χρωμοσωματικός 
έλεγχος του εμβρύου με συμβατικό 
και μοριακό καρυότυπο. Στο σχήμα 1 
απεικονίζονται όλα τα στάδια της γε-
νετικής προγεννητικής διάγνωσης σε 
δείγμα χοριακών λαχνών ή αμνιακού 
υγρού όπως ακολουθούνται σήμερα 
διεθνώς. Επίσης, στον πίνακα 1 κατα-
γράφονται οι προγεννητικές διαγνω-
στικές γενετικές εξετάσεις οι οποίες 
πραγματοποιούνται κατά της διάρκει-
ας της κύησης στα διαπιστευμένα κατά 
ISO15189 εργαστήρια του τμήματος 
Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενε-
τικής της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

Κύριες ενδείξεις προγεννητικής δι-
άγνωσης με επεμβατικές μεόδους
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμε-

Σχήμα 1. 
Τα στάδια της γενε-
τικής προγεννητικής 
διάγνωσης σε δείγμα 
χοριακών λαχνών  
ή αμνιακού υγρού 
όπως ακολουθούνται 
σήμερα διεθνώς
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ρικανικού Κολλεγίου Μαιευτήρων 
Γυναικολόγων (Αmerican Congress 
of Obstetricians and Gynecologists) 
και του Ιδρύματος Ιατρικής Εμβρύου 
(Fetal Medicine Foundation), καθώς 
και όλων των ειδικών στον τομέα, η 
προγεννητική διάγνωση του εμβρύ-
ου, με λήψη χοριακών λαχνών στο 
πρώτο ή αμνιοπαρακέντηση στο δεύ-
τερο τρίμηνο της κύησης, ενδείκνυται 
κυρίως στις κυήσεις με αυξημένο κίν-
δυνο λόγω:

   Προχωρημένης αναπαραγωγικής 
ηλικίας της μητέρας.

   Αυξημένου κινδύνου κατά το συν-
δυαστικό προγεννητικό έλεγχο 
πρώτου τριμήνου (μέτρηση αυχε-
νικής διαφάνειας, β-hCG, PAPP-a).

  Ενδείξεων κατά τον βιοχημικό προ-
γεννητικό έλεγχο 1ου και 2ου τρι-
μήνου.
  Υπερηχογραφικών ανωμαλιών του 
εμβρύου. 
  Χρωμοσωματικής αναδιάταξης σε 
έναν από τους γονείς.
    Παιδιού ή ατόμου στην οικογένεια 
με διαπιστωμένη χρωμοσωματική 
ανωμαλία.

   Αυξημένου κινδύνου κατόπιν της 
μη επεμβατικής πρόγνωσης των 
συχνότερων χρωμοσωματικών 
ανωμαλιών στο αίμα της εγκύου 
με ελεύθερο εμβρυϊκό DNA (NIPT).

   Αυξημένου κινδύνου μονογονιδια-
κού νοσήματος (μεσογειακή αναι-
μία, κυστική ίνωση, νωτιαία μυϊκή 
ατροφία και άλλα) επειδή οι γονείς 
είναι φορείς.

     Επιβεβαίωσης αποτελεσμάτων 
προεμφυτευτικής διάγνωσης.

Μη επεμβατική πρόγνωση του συν-
δρόμου down με ελεέθερο εμβρυϊ-
κό DNA στο αίμα της εγκύου (NIPT)
Πρόκειται για μια νέα εξέταση ασφα-
λή, αξιόπιστη και προσιτή σε όλους με 
την οποία είναι δυνατό να γίνει πρό-
γνωση  του συνδρόμου Down (τρισω-
μία 21) στο κυοφορούμενο έμβρυο 
στο αίμα της εγκύου. Επίσης, είναι δυ-
νατή η πρόγνωση και άλλων συχνών 

χρωμοσωματικών ανωμαλιών του 
εμβρύου, όπως των τρισωμιών 13, 18, 
καθώς και ανευπλοειδιών των χρω-
μοσωμάτων του φύλου Χ και Υ.  Η μη 
επεμβατική προγεννητική πρόγνωση 
(NIPT: non-invasive prenatal testing), 
χωρίς να υποβάλλουμε την έγκυο σε 
επεμβατική μέθοδο, αποτελεί σήμερα 
σημαντικό τμήμα της φροντίδας της 
εγκύου και του εμβρύου. Είναι γνω-
στό εδώ και 30 χρόνια ότι στο αίμα 
της εγκύου κυκλοφορούν κύτταρα 
και ελεύθερο DNA του εμβρύου. Με 
τη λήψη 20ml αίματος από την έγκυο 
μετά την 11η εβδομάδα κύησης, απο-
μονώνεται όλο το DNA (μητρικό και εμ-
βρυϊκό) και επεξεργάζεται με τη χρήση 
νέων πρωτοποριακών μεθόδων μορι-
ακής βιολογίας σε DNA αναλυτές νέας 
γενιάς. Με τη βοήθεια της βιοπληρο-
φορικής υπολογίζεται ο κίνδυνος να 
πάσχει το έμβρυο από το σύνδρομο 
Down και τις συχνότερες χρωμοσω-
ματικές ανωμαλίες. Η εξέταση έχει 
99% πιθανότητα ορθής πρόγνωσης. 
Όταν ο κίνδυνος βρεθεί αυξημένος 
συνιστάται αμνιοπαρακέντηση για 
επιβεβαίωση της παρουσίας της χρω-
μοσωματικής ανωμαλίας. Το αμνιακό 
υγρό σε αυτήν την περίπτωση εξετά-

ζεται χωρίς χρέωση στα υπερσύγχρο-
να εργαστήρια Κυτταρογενετικής και 
Μοριακής Γενετικής της ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ. 
Όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλός, με την 
προϋπόθεση ότι δεν παρουσιασθούν 
υπερηχογραφικά ευρήματα, δεν χρει-
άζεται επεμβατική διαδικασία.

Συμβουλευτική
Τα εργαστήρια του τμήματος Κυττα-
ρογενετικής και Μοριακής Γενετικής, 
καθώς και όλα τα διαγνωστικά και 
απεικονιστικά εργαστήρια του ομίλου 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ, είναι πρωτοπόρα στην 
παροχή υπηρεσιών στους μέλλοντες 
γονείς. Έμπειροι γενετιστές στον το-
μέα της προγεννητικής διάγνωσης εί-
ναι σε θέση να προσφέρουν γενετική 
συμβουλευτική στις περιπτώσεις όπου 
απαιτείται. Η γενετική συμβουλευτική 
παρέχεται όταν υπάρχουν εργαστηρι-
ακά ευρήματα τα οποία χρήζουν συ-
ζήτηση. Επίσης, οι συνεργάτες ιατροί 
συχνά παραπέμπουν για συμβουλευ-
τική, όταν κρίνουν ότι οι πιθανότητες 
για συγγενείς ανωμαλίες είναι αυξη-
μένες στις κυήσεις τις οποίες παρα-
κολουθούν. Οι παραπέμποντες ιατροί 
ενημερώνονται προφορικά, αλλά και 
γραπτά για κάθε περίπτωση.

20 Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017          



ΠΡΟΛΗΨΗ

Στο πλαίσιο του προγεννητικού ελέγχου πραγματοποιούνται οι εξής εξετάσεις ανάλογα με την εβδο-
μάδα της κύησης:

 6η εβδομάδα 
 Η πρώτη αξιολόγηση για την πορεία της κύησης γίνεται από τον μαιευτήρα με ένα υπερηχογράφημα 
την 6η εβδομάδα. Παράλληλα, πραγματοποιείται ένας γενικός εργαστηριακός έλεγχος, ο οποίος 
περιλαμβάνει: 

  γενική αίματος, ομάδα αίματος, rhesus,
 σάκχαρο, ουρία, γενική ούρων,
  ηλεκτοφόρηση αιμοσφαιρίνης, μέτρηση του κλάσματος Α2 της αιμοσφαιρίνης για έλεγχο β-με-
σογειακής αναιμίας (εφόσον δεν έχει γίνει πριν από την κύηση), σίδηρος ορού αίματος, φερ-
ριτίνη ορού,
  τοξόπλασμα (Toxo-IgG&Toxo-IgM), κυτταρομεγαλοϊός (CMV-IgG&CMV-IgM), ερυθρά (Rubella- 
IgG&Rubella-IgM), ηπατίτιδα Β - αυστραλιανό αντιγόνο (HBsAg), ηπατίτιδα C (HCV), ιός AIDS 
(HIV 1+2),
 ορμόνες θυροειδούς T4 και TSH,
  μεταλλάξεις του γονιδίου της κυστικής ίνωσης, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 
κύηση.

 10η - 11η εβδομάδα 
Πραγματοποιείται διερεύνηση για στατιστική εκτίμηση του κινδύνου για χρωμοσωματικές ανω-
μαλίες (σύνδρομο Down κ.ά.). Η πραγματοποίηση αυτής της διερεύνησης αφορά τη συνδυαστική 
εκτίμηση των:

  PAPP-a, η οποία είναι η πρωτεΐνη του πλακούντα και η τιμή της υπολογίζεται στο αίμα της εγκύου,
  β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-hCG), επίσης, στο αίμα της εγκύου,
  μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας, καθώς και άλλων υπερηχογραφικών δεικτών.
Η συνδυαστική εκτίμηση των υπερηχογραφικών και βιοχημικών δεικτών με την ηλικία της εγκύου 

είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποκάλυψη υψηλού κινδύνου κυρίως για χρωμοσωματικές ή και για 
άλλες γενετικές παθήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες διάπλασης του εμβρύου. Στην περίπτωση υψηλού 
κινδύνου συστήνεται η επεμβατική λήψη χοριακών λαχνών στο 1ο τρίμηνο της κύησης (11η-13η εβδο-
μάδα κύησης) ή αμνιακού υγρού στο 2ο τρίμηνο της κύησης (17η-23η εβδομάδα κύησης), προκειμένου 
να εκτελεστεί η βασική εξέταση χρωμοσωματικής ανάλυσης του εμβρύου, όπως περιγράφεται παρα-
πάνω. Υψηλού κινδύνου (25%) είναι, επίσης, οι κυήσεις όπου οι γονείς είναι φορείς μονογονιδιακού 
νοσήματος και σε αυτές τις περιπτώσεις συστήνεται λήψη χοριακών λαχνών στο πρώτο τρίμηνο.

21η-24η εβδομάδα
Κατά τη διάρκεια του αναλυτικού υπερηχογραφήματος του 2ου τριμήνου της κύησης, το οποίο εκτε-
λείται την 21η-24η εβδομάδα, υπάρχει περίπτωση εύρεσης ήπιων ή και σοβαρών συγγενών ανω-
μαλιών διάπλασης του εμβρύου. Αφού ελεγχθούν απαραίτητα πρώτα οι τυχόν χρωμοσωματικές 
ανωμαλίες του εμβρύου με προγεννητικό μοριακό καρυότυπο υψηλής διακριτικότητας, είναι δυνατό 
να εφαρμοσθεί πλήρης γονιδιακός έλεγχος των γονιδίων τα οποία έχουν ενοχοποιηθεί για συγγενείς 
ανωμαλίες διάπλασης, όπως είναι σοβαρές σκελετικές, καρδιακές και νεφρικές ανωμαλίες, ανωμα-
λίες διάπλασης του εγκεφάλου, αμφίβολα έξω γεννητικά όργανα του εμβρύου και άλλες ανωμαλίες. 
Όλες οι παραπάνω εργαστηριακές εξετάσεις πραγματοποιούνται στα διαπιστευμένα κατά ISO15189 
εργαστήρια της Βιοιατρικής.

Οι εξετάσεις 
προγεννητικού ελέγχου
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φάκελοs υγεία

στον καρκίνο  
κεφαλής-τραχήλου
Ο καρκίνος κεφαλής - τραχή-

λου περιλαμβάνει μια ομάδα 
νεοπλασιών που αναπτύσσο-

νται στη ρινική κοιλότητα, τους πα-
ραρρίνιους κόλπους, τη στοματική 
κοιλότητα, το φάρυγγα, το λάρυγγα 
και τους σιελογόνους αδένες. Πε-
ρισσότεροι από το 90% αυτών είναι 
καρκινώματα από πλακώδη κύτταρα, 
τα οποία σχετίζονται με το κάπνισμα 
και την κατανάλωση αλκοόλ. Τις τε-
λευταίες δεκαετίες στην αιτιολογία 
αυτών των καρκίνων έχει προστεθεί 
και ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμά-
των (HPV).  Πάνω από το 80% των πε-
ριπτώσεων που ανιχνεύονται πρώιμα 
μπορούν να ιαθούν, αλλά, δυστυχώς, 
περίπου το 50% διαγιγνώσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο. Συνολικά, η 

πενταετής επιβίωση των ασθενών εί-
ναι 56%. Σήμερα, η ποζιτρονική υπο-
λογιστική τομογραφία (ΡΕΤ/CT) με τη 
χρήση του ραδιοφαρμάκου 18F-FDG 
έχει κερδίσει σημαντική θέση στην 
απεικόνιση των ασθενών με κακοήθη 
νεοπλάσματα κεφαλής - τραχήλου.

1. Αρχική σταδιοποίηση
Η ακριβής σταδιοποίηση είναι απα-
ραίτητο και αναπόσπαστο κομμάτι 
του σχεδιασμού της θεραπείας, είτε 
πρόκειται για χειρουργείο είτε για 
ακτινοθεραπεία (ΑΚΘ). 

Η ανίχνευση λεμφαδενικών μετα-
στάσεων είναι μεγάλης σημασίας, κα-
θώς είναι σημαντικός προγνωστικός 
παράγοντας σε αυτούς τους ασθε-
νείς. Η ετερόπλευρη λεμφαδενική νό-

σος οδηγεί σε μείωση της επιβίωσης 
κατά 50%, ενώ η αμφοτερόπλευρη 
κατά 75%. 

Η 18F-FDG PET/CT έχει μεγαλύτερη 
ακρίβεια από τη συμβατική απεικόνι-
ση (με CT ή MRI) στην αξιολόγηση των 
λεμφαδένων, φαίνεται να βελτιώνει 
την ακρίβεια της σταδιοποίησης στο 
20% των περιπτώσεων και οδηγεί σε 
αλλαγή της έκτασης του χειρουργείου 
έως το 10,6% . 

 Τα καρκινώματα κεφαλής - τραχή-
λου αναπτύσσονται συνήθως τοπικά 
και η συνολική συχνότητα των απο-
μακρυσμένων μεταστάσεων είναι 
σχετικά χαμηλή, 2%-18%. Η πιο συχνή 
θέση μεταστάσεων είναι οι πνεύμονες 
κι ακολούθως τα οστά και το ήπαρ. 
Λόγω της ολόσωμης απεικόνισης, η 

22

Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 

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

Γράφει η:

πρόληψη
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18F-FDG PET/CT έχει το πλεονέκτημα 
της αναγνώρισης μεταστάσεων που 
δεν είχαν βρεθεί με τις άλλες απεικο-
νιστικές μεθόδους, σε ποσοστό 4%-
17% των ασθενών. 

 Συνολικά, όταν η 18F-FDG PET/CT 
χρησιμοποιείται στην αρχική σταδιο-
ποίηση μπορεί να αλλάξει τον χειρι-
σμό στο 13,7% των περιπτώσεων και 
τον σχεδιασμό της ΑΚΘ στο 29%. 

 Επιπλέον, η μεταβολική ενεργό-
τητα του πρωτοπαθούς όγκου, δη-
λαδή το πόσο έντονα προσλαμβάνει 
18F-FDG, φαίνεται να έχει προγνωστι-
κή σημασία, καθώς η χαμηλή πρό-
σληψη (SUVmax <9) σχετίζεται με με-
γαλύτερη επιβίωση και χαμηλότερα 
ποσοστά υποτροπής. 

2. Απεικόνιση άγνωστου πρωτοπα-
θούς καρκίνου (CUP)
Περίπου 2%-9% των πλακωδών καρ-
κίνων κεφαλής - τραχήλου πρωτο-
εμφανίζονται με τραχηλικές λεμφα-
δενικές μεταστάσεις, χωρίς να είναι 
εμφανής η πρωτοπαθής εστία. Η δι-
αγνωστική διερεύνηση σε αυτές τις 
περιπτώσεις περιλαμβάνει: Φυσική 
εξέταση, CT ή και MRI τραχήλου, βιο-
ψία λεμφαδένα και ενδοσκόπηση με 
κατευθυνόμενες ή τυχαίες βιοψίες. 
Όμως, ακόμη και τότε η διάγνωση 
της πρωτοπαθούς εστίας επιτυγχά-

νεται σε λιγότερο από το 50% των 
περιπτώσεων. 

 Η διαγνωστική ακρίβεια της 
18F-FDG PET/CT στην ανίχνευση της 
πρωτοπαθούς εστίας σε ασθενείς με 
τραχηλικές λεμφαδενικές μεταστά-
σεις είναι υψηλή, με αναφερόμενη 
ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια 
κοντά στο 90%. 

 Σε μία ανασκόπηση μελετών συ-
γκεντρώθηκαν ασθενείς με άγνωστη 
πρωτοπαθή εστία, οι οποίοι ενώ είχαν 
αρνητική φυσική εξέταση και αρνητική 
απεικόνιση με MRI, η 18F-FDG PET/CT 
μπόρεσε να εντοπίσει την πρωτοπα-
θή εστία στο 27% των περιπτώσεων. 
Τα αποτελέσματα αυτά δικαιολογούν 
την ένταξη της 18F-FDG PET/CT στις 
αρχικές μεθόδους για την ανίχνευ-
ση λανθάνοντος καρκίνου κεφαλής 
- τραχήλου, με την ενδοσκόπηση να 
ακολουθεί και τις κατευθυνόμενες 
βιοψίες να λαμβάνονται με βάση τα 
ευρήματα της 18F-FDG PET/CT. 

3. Ανίχνευση σύγχρονων όγκων
Οι ασθενείς με καρκίνωμα κεφαλής 
- τραχήλου έχουν αυξημένη πιθανό-
τητα για έναν δεύτερο πρωτοπαθή 
καρκίνο, που συνήθως αναπτύσσε-
ται στον πνεύμονα, το ανώτερο ανα-
πνευστικό και το πεπτικό σύστημα, 
πιθανώς λόγω των παρόμοιων πα-

ραγόντων κινδύνου με κυριότερο το 
κάπνισμα. Σε μια αναδρομική μελέτη, 
βρέθηκε ότι το 8% των ασθενών με 
καρκίνο του λάρυγγα ανέπτυξαν δεύ-
τερη κακοήθεια. 

 Η 18F-FDG PET/CT, επειδή απεικο-
νίζει ολόκληρο το σώμα, συμβάλλει 
στην ανίχνευση αυτών των όγκων, 
ενώ παρέχει πληροφορίες για την 
επιλογή κατάλληλων θεραπευτικών 
χειρισμών. Με βάση τα ευρήματά 
της, η 18F-FDG PET/CT τροποποιεί τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση σε μεγάλο 
ποσοστό (30%-80%) των ασθενών.

4. Ανταπόκριση στη θεραπεία
 Η χειρουργική αντιμετώπιση αλλά 
και ο συνδυασμός της ΑΚΘ με τη ΧΜΘ 
αποτελούν θεραπευτικές επιλογές για 
την αντιμετώπιση του καρκίνου κεφα-
λής - τραχήλου. Όμως, μετά τη θερα-
πευτική αντιμετώπιση, η φυσιολογική 
ανατομία του τραχήλου διαταράσσε-
ται και η διαφορική διάγνωση μεταξύ 
των μεταθεραπευτικών αλλαγών και 
της υπολειπόμενης νόσου ή της υπο-
τροπής είναι δύσκολη τόσο κλινικά 
όσο και απεικονιστικά. 

Η 18F-FDG PET/CT προσφέρει μετα-
βολικές πληροφορίες που δεν επη-
ρεάζονται από τις μεταθεραπευτικές 
αλλαγές και για τον λόγο αυτό είναι 
η μέθοδος εκλογής για την εκτίμηση 
της ανταπόκρισης στη θεραπεία και 
μπορεί να ανιχνεύει την υπολειπόμε-
νη νόσο με μεγαλύτερη ακρίβεια από 
τις υπόλοιπες μεθόδους. 

 Είναι, πλέον, αποδεκτό ότι η 
18F-FDG PET/CT είναι πιο ακριβής 
όταν πραγματοποιείται (αν και δεν εί-
ναι πάντα εφικτό στην κλινική πράξη):

 1 μήνα μετά τη ΧΜΘ
 3 μήνες μετά την ΑΚΘ και 
  1-2 μήνες μετά τη χειρουργική επέμ-
βαση.
 Οι υψηλές τιμές της αρνητικής 

προγνωστικής αξίας (97%) υποδη-
λώνουν ότι μια αρνητική 18F-FDG PET/
CT μετά τη θεραπεία αποκλείει με με-
γάλη ασφάλεια το ενδεχόμενο υπο-
λειπόμενης νόσου. Θετική εξέταση, 
όμως, σε σύντομο χρονικό διάστημα 
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Ενδείξεις χρήσης  
της μεθόδου 18F-FDG PET/CT 

Η 18F-FDG PET/CT αποτελεί μία ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθο-
δο σε πολλές νεοπλασματικές παθήσεις και συνεχώς καθιερώνε-
ται σαν αναπόσπαστο κομμάτι της διαγνωστικής προσέγγισης του 
καρκίνου κεφαλής - τραχήλου, όπου ενδείκνυται για: 

 την αρχική σταδιοποίηση
  την ανίχνευση άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας, σε περιπτώσεις 
μεταστατικής τραχηλικής λεμφαδενοπάθειας, 
 την ανίχνευση σύγχρονης κακοήθειας, 
 την επανασταδιοποίηση έπειτα από θεραπεία, 
 την παρακολούθηση και τον έλεγχο πιθανής υποτροπής και
 τον σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας.
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μετά την ΑΚΘ θα πρέπει να εκτιμηθεί 
με επιφύλαξη, λόγω της μη ειδικής 
φλεγμονής που προκαλείται από την 
ακτινοβόληση.

5. Ανίχνευση υποτροπής - 
παρακολούθηση
 Η πρώιμη ανίχνευση της υποτροπής 
μπορεί να επιτρέψει την έγκαιρη θε-
ραπεία, όμως είναι κάποιες φορές 
δύσκολη λόγω των ανατομικών δια-
ταραχών που προκαλούνται από τις 
θεραπείες. 

Η 18F-FDG PET/CT, βασιζόμενη 
στον κυτταρικό μεταβολισμό και 
προσφέροντας ολόσωμη απεικό-
νιση, μπορεί να δώσει πολύτιμες 
πληροφορίες. Στην ανίχνευση της 
τοπικής υποτροπής και των μετα-
στάσεων σε περιοχικούς λεμφαδέ-
νες, η ευαισθησία της 18F-FDG PET/

CT κυμαίνεται από 93% έως 100%.Η 
παρακολούθηση είναι ιδιαιτέρως 
σημαντική τα πρώτα δύο έτη μετά 
τη θεραπεία, αφού τα 2/3 των υπο-
τροπών συμβαίνουν σε αυτή τη 
χρονική περίοδο.

6. Ο ρόλος της 18F-FDG PET/CT 
στον σχεδιασμό της ΑΚΘ
 Τα τελευταία χρόνια, η απεικόνιση 
με 18F-FDG PET/CT χρησιμοποιείται 
και στον σχεδιασμό της ΑΚΘ. Οι νε-
ότερες ακτινοθεραπευτικές τεχνικές 
βασίζονται στην υψηλής ποιότητας 
απεικόνιση, ενώ επιτρέπουν τη χορή-
γηση δόσεων ακτινοβολίας ακριβώς 
στην περιοχή του όγκου, με σχετική 
προστασία των παρακείμενων υγιών 
ιστών. Η χρήση της 18F-FDG PET/CT 
προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα: 
Μπορεί να συμβάλει στη μείωση του 
μεγέθους του στόχου που θα ακτινο-
βοληθεί (gross tumor volume-GTV), 
αλλά και στην αναγνώριση περιοχών 
όγκου ή λεμφαδένων που δεν εντο-
πίστηκαν στην CT ή  και τη MRI, όπου 
πιθανώς θα απαιτηθεί επιπρόσθετη 
δόση ακτινοβολίας. 

πρόληψη

Εικόνα 3: 18F-FDG PET/CT για ανίχνευση πιθανής 
υποτροπής σε ασθενή με μιτωτική εξεργασία 
γλώσσας (προηγηθείσα χειρουργική εξαίρεση 
με δεξιό τραχηλικό λεμφαδενικό καθαρισμό και 
ακτινοθεραπεία). Ευρήματα: Υπερμεταβολική 
συμπαγής εξεργασία στο δεξιό πλάγιο τμήμα  
της βάσης της γλώσσας (SUVmax 16.8),  
στο πλαίσιο τοπικής υποτροπής. Αρκετές 
υπερμεταβολικές πνευμονικές δευτεροπαθείς 
εντοπίσεις (SUVmax 11.8)

Εικόνα 1: 18F-FDG PET/CT για αρχική σταδιοποίηση 
μιτωτικής εξεργασίας ρινοφάρυγγα. Ευρήματα: Υπερ-
μεταβολική χωροκατακτητική εξεργασία στο αριστε-
ρό οπισθοπλάγιο τοίχωμα του ρινοφάρυγγα (SUVmax 
15.8). Πολλαπλοί διογκωμένοι υπερμεταβολικοί λεμ-
φαδένες παραφαρυγγικά, στις πλάγιες τραχηλικές 
χώρες και τα οπίσθια τραχηλικά τρίγωνα, καθώς 
και στην αριστερά υπερκλείδια και υποκλείδια χώρα 
(SUVmax 26.4)

Εικόνα 2: 18F-FDG PET/CT για ανίχνευση πιθανής το-
πικής υποτροπής σε ασθενή με μιτωτική εξεργασία 
λάρυγγα (προηγηθείσα λαρυγγεκτομή, χημειοθερα-
πεία και ακτινοθεραπεία). Ευρήματα: Συμπαγές υπερ-
μεταβολικό μόρφωμα στην ανατομική περιοχή του 
εξαιρεθέντος λάρυγγα, εύρημα συμβατό με τοπική 
υποτροπή (SUVmax 14.8)

 Η διαγνωστική ακρίβεια  
της 18F-FDG PET/CT  

στην ανίχνευση  
της πρωτοπαθούς εστίας  

σε ασθενείς με τραχηλικές 
λεμφαδενικές μεταστάσεις 

είναι υψηλή, με αναφερόμενη 
ευαισθησία, ειδικότητα 
 και ακρίβεια κοντά στο  

90% 
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Γενετικός 
έλεγχος 
ΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ 
ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΣΎΝΔΡΟΜΑ

Τι είναι ο γενετικός έλεγχος;
Ο γενετικός έλεγχος είναι η δια-
δικασία εκείνη που ανιχνεύει την 
ύπαρξη πιθανής γενετικής αλλα-
γής στη χρωμοσωμική σύσταση 
του ανθρώπου. Υπάρχουν πολλά 
είδη αλλαγών, ανάλογα με το επί-
πεδο που συμβαίνουν - είτε στη 
χρωματίνη είτε στο DNA είτε στο 
RNA είτε στο επίπεδο της πρωτεΐ-
νης είτε στις μεταξύ τους αλληλε-
πιδράσεις κατά τις διάφορες διερ-
γασίες του κυττάρου.

Οι αλλαγές που συμβαίνουν στο 
επίπεδο του γενετικού υλικού DNA 
και αφορούν την αλλαγή νουκλεο-
τιδίου (η βασική μονάδα σύστασης 
του DNA) είναι εκείνες που μεταβι-

βάζονται από τον έναν οργανισμό 
στους απογόνους του και αποτε-
λούν τις λεγόμενες κληρονομικές 
αλλαγές, οι οποίες μπορεί να εί-
ναι είτε επιβλαβείς είτε ευεργετι-
κές είτε ουδέτερες είτε ακόμη και 
απροσδιόριστης σημασίας.

Οι κληρονομικές γενετικές αλλα-
γές προκαλούν χιλιάδες γενετικές 
ασθένειες (γενετικά σύνδρομα) και 
κάποια από αυτά τα γενετικά σύν-
δρομα προκαλούν κληρονομικές 
μορφές καρκίνου.

Οι κληρονομικές μορφές καρ-
κίνου αποτελούν το 5%-10% του 
συνόλου των καρκίνων. 

Υπάρχουν αναγνωρισμένες και 
καταγεγραμμένες γενετικές αλ-

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

Γράφει ο:
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Οι κληρονομικές  
μορφές καρκίνου  

αποτελούν το  

5%-10% 
του συνόλου  
των καρκίνων



λαγές που προκαλούν καρκίνο και 
η ανίχνευση αυτών με τον γενετι-
κό έλεγχο είτε επιβεβαιώνουν τη 
φύση του καρκίνου (κληρονομι-
κός), όταν έχει εμφανιστεί σε έναν 
άνθρωπο, είτε προσδιορίζουν 
έναν αυξημένο κίνδυνο σε υγιή 
εξεταζόμενο, ο οποίος έχει κληρο-
νομήσει τις συγκεκριμένες γενετι-
κές αλλαγές.

Μιλάμε, λοιπόν, για αυξημένη πι-
θανότητα κινδύνου, διότι κάποιος 
μπορεί ναι μεν να έχει κληρονομή-
σει τη νουκλεοτιδική αλλαγή, αλλά 
όμως να μην αναπτύξει ποτέ στη 
ζωή του τον ανάλογο καρκίνο. 

Αυτό το δεδομένο φανερώνει 
ότι ο κληρονομικός καρκίνος επη-
ρεάζεται και από άλλους παράγο-
ντες, όπως ο τρόπος με τον οποίο 
κληρονομείται, εάν είναι, δηλαδή, 
επικρατής ή υπολειπόμενος. Κάθε 
άνθρωπος λαμβάνει δύο αντίγρα-
φα του ίδιου χαρακτηριστικού από 
τους γονείς του (ένα από τον κα-
θένα), τα οποία λέγονται αλληλό-
μορφα. Όταν, λοιπόν, με μία μόνο 
αλλαγή στο ένα αλληλόμορφο εκ-
φράζεται μια γενετική ασθένεια, 
τότε η αλλαγή αυτή χαρακτηρίζε-
ται «επικρατής». Όταν, όμως, για 
να εμφανιστεί μια γενετική ασθέ-
νεια χρειάζεται να έχει τη μετάλλα-
ξη και το άλλο αλληλόμορφο, τότε 
χαρακτηρίζεται «υπολειπόμενη» 
(χρειάζεται και τα δύο αλληλόμορ-
φα να έχουν την ίδια μετάλλαξη - 
ένα από κάθε γονέα).

Πολλές φορές, η μετάδοση μιας 
κληρονομικής μετάλλαξης, παρό-
λο που κληρονομείται με αυτο-
σωμικό επικρατή τρόπο, δεν έχει 
πλήρη έκφραση στον φαινότυπο 
του καρκίνου (δεν εμφανίζεται ο 
κληρονομικός καρκίνος) και εμ-
φανίζει τη λεγόμενη χαμηλή δι-
εισδυτικότητα, που σημαίνει ότι 
κάποια άτομα σε μια οικογένεια 
με κληρονομική μορφή καρκίνου 
θα εμφανίσουν καρκίνο και κά-

Κληρονομικός καρκίνος 
μαστού και ωοθηκών 

Γονίδια: BRCA1-2 (κωδικός 
εξέτασης 33417 ή 33514 

Color Test - πάνελ γονιδί-
ων). Συσχέτιση και με άλ-

λους καρκίνους, όπως προ-
στάτη και παγκρέατος.

Li-Fraumeni syndrome
Γονίδιο: ΤΡ53 (κωδικός εξέ-
τασης 33440 ή 33514 Color 
Test - πάνελ γονιδίων).Συ-
σχέτιση και με άλλους καρκί-
νους, όπως καρκίνο μαστού, 
σάρκωμα μαλακών μορίων, 
οστεοσάρκωμα (καρκίνος 
οστών), λευχαιμία, καρκίνο 
εγκεφάλου, καρκίνος ενδο-

κρινών αδένων κ.λπ.

Cowden syndrome 
Γονίδιο: ΡΤΕΝ (κωδικός εξέ-
τασης 33441 ή 33514 Color 

Test - πάνελ γονιδίων).
Συσχέτιση και με άλλους 

καρκίνους, όπως καρκίνο 
μαστού, θυρεοειδή  
και ενδομητρίου.

Οικογενής αδενοματώδης 
πολυποδίαση σύνδρομο

Γονίδιο: APC (κωδικός εξέ-
τασης 34161 ή 33514 Color 

Test - πάνελ γονιδίων).
Συσχέτιση και με άλλους 

καρκίνους, όπως εγκεφά-
λου, στομαχιού, οστών και 

δέρματος.

Lynch syndrome (Hereditary 
nonpolyposis colorectal cancer)

Γονίδια: MSH2, MLH1, MSH6, PMS2, 
EPCAM (33514 Color test - πάνελ γο-

νιδίων). Συσχέτιση και με άλλους καρ-
κίνους, όπως καρκίνο ενδομήτριου, 

καρκίνο ωοθηκών, καρκίνο παγκρέα-
τος, καρκίνο ήπατος,  

καρκίνο στομάχου, καρκίνο  
εγκεφάλου και μαστού.

Retinoblastoma 
Γονίδιο: RB1 (κωδικός εξέ-
τασης 33512).Συσχέτιση με 

καρκίνους όπως, οστεοσάρ-
κωμα, μελάνωμα και σάρ-
κωμα μαλακών μορίων.

Πολλαπλή Ενδοκρινή 
Νεοπλασία τύπου 2 (ΜΕΝ2)
Γονίδιο: RET (κωδικός εξέ-
τασης 33345 στοχευμένες 

μεταλλάξεις ή 33510).
Συσχέτιση με καρκίνους 

όπως, ενδοκρινή παγκρεα-
τικό καρκίνο, καλοήθες καρ-
κίνο του παραθυρεοειδή και 

καρκίνο της υπόφυσης.

Von Hippel-Lindau 
syndrome

Γονίδιο: VHL (κωδικός εξέτα-
σης 33434 ή 33514 Color Test 

- πάνελ γονιδίων).
Συσχέτιση με καρκίνους 

όπως των νεφρών και φαιο-
χρωμοκύττωμα. 

πρόληψη
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ποια όχι. Αυτό οφείλεται και σε 
άλλους παράγοντες που εμπλέ-
κονται στην τελική έκφραση μιας 
ασθένειας (ο λεγόμενος φαινότυ-
πος), οι οποίοι ονομάζονται επιγε-
νετικοί παράγοντες. 

Επίσης, σημαντικό ρόλο στην τε-
λική έκφραση ενός κληρονομικού 
καρκίνου, συντελεί και ο τρόπος 
ζωής (lifestyle) των ατόμων σε μια 
οικογένεια. 

 
Ποιοι είναι οι γενετικοί έλεγχοι 
που προσφέρονται;
Παραπάνω από 50 κληρονομού-
μενα καρκινικά σύνδρομα έχουν 
περιγραφεί και συσχετισθεί με γε-
νετικές αλλαγές. Η πλειονότητα αυ-
τών κληρονομείται με υψηλή διεισ-
δυτικότητα και με επικρατή τρόπο 
(Βλέπε εικόνα 1). 

Ο γενετικός έλεγχος των πα-
ραπάνω μορφών κληρονομικών 
καρκίνων μπορεί να γίνει είτε με-
μονωμένα είτε και σε συνδυαστικά 
μεγαλύτερα πάνελ γονιδίων (περισ-
σότερα γονίδια - Color Test έλεγχος 
8 μορφών κληρονομικού καρκίνου). 

Ποιος μπορεί να είναι επιλέξιμος 
για διενέργεια γενετικού ελέγ-
χου κληρονομικότητας καρκινι-
κού συνδρόμου;
Τα κύρια δεδομένα που πρέπει να 
σκεφτεί κάποιος για να ζητήσει γε-
νετικό έλεγχο βάσει της διεθνούς 
βιβλιογραφίας είναι:

α) Να έχει οικογενειακό ιστορικό 
που να δείχνει ότι κάποιο κληρονο-
μικό καρκινικό σύνδρομο εμφανί-
ζεται στα άτομα της οικογένειας.

β) Να ενημερωθεί και να βεβαι-
ωθεί ότι τα αποτελέσματα του γε-
νετικού ελέγχου μπορούν αξιολο-
γηθούν ορθά και ξεκάθαρα.  

γ) Να γνωρίζει ότι τα αποτελέ-
σματα που θα λάβει θα τον βοηθή-
σουν να έχει ορθή ιατρική καθοδή-
γηση στο μέλλον.

Επίσης, είναι σημαντικό ποια εί-

ναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
καθιστούν κάποιον επιλέξιμο για 
μια πιθανή μορφή κληρονομικού 
καρκινικού συνδρόμου:

 1. Εμφάνιση καρκίνου σε ασυνή-
θιστα νεαρή ηλικία.

2. Εμφάνιση περισσότερων από 
έναν τύπων καρκίνου στο ίδιο άτομο.

3. Καρκίνος που εμφανίζεται 
και στα δύο όργανα τα οποία προ-
σβάλλει όταν αυτά είναι σε ζεύγη, 
π.χ., νεφρός και μαστός.

4. Συγγενείς με τον ίδιο τύπο 
καρκίνου, π.χ., μητέρα, κόρη και 
αδερφές με καρκίνο μαστού.

5. Ασυνήθιστη μορφή καρκίνου, 
π.χ., καρκίνος μαστού σε άντρα.

6. Η παρουσία άλλων γενετικών 
συνδρόμων τα οποία συνδέονται 
με γονίδια που εμπλέκονται σε 
κληρονομικά καρκινικά σύνδρομα.

7. Την εθνικότητα του εξεταζόμε-
νου, διότι υπάρχουν κληρονομικά 
καρκινικά σύνδρομα που συνδέο-
νται με την εθνικότητα.

Εν συνεχεία επιβάλλεται, προτού 
προβεί σε οποιοδήποτε γενετικό 
έλεγχο, να ενημερωθεί από ειδικό 
επαγγελματία σε θέματα γενετι-
κής, ο οποίος μπορεί να είναι ια-
τρός ογκολόγος - παθολόγος ή άλ-
λος επαγγελματίας υγείας, όπως 
κλινικός γενετιστής ή βιολόγος με 
εμπειρία σε γενετικά ζητήματα. 

Η συγκεκριμένη συμβουλευτική 
έχει σκοπό να ενημερώσει πλήρως 
τον εξεταζόμενο για τα οφέλη, 
τους περιορισμούς που υπάρχουν 
ή και την πιθανότητα μη κατάλη-
ξης σε επιθυμητά αποτελέσματα ή 
σε αποτελέσματα που δεν θα ανα-
μένονται από τον συγκεκριμένο 
έλεγχο. Πρέπει να καταγραφεί ένα 
πλήρες και ολοκληρωμένο οικογε-
νειακό ιστορικό του εξεταζόμενου, 
το οποίο θα δώσει στον κλινικό 
γενετιστή τα δεδομένα εκείνα για 
να κρίνει εάν είναι απαραίτητο κά-
ποιος να προβεί ή όχι στον επικεί-
μενο γενετικό έλεγχο. 
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Η γενετική συμβουλευτική 
βοηθά στο:
1.  Ποιος γενετικός έλεγχος είναι 

απαραίτητος βάσει των διεθνών 
οδηγιών και εάν πρέπει να γίνει 
και τι ακρίβεια δίνει.

2.  Τι σημαίνει ένα θετικό ή ένα αρ-
νητικό αποτέλεσμα για τον εξε-
ταζόμενο.

3.  Ποια μπορεί να είναι η πιθανό-
τητα ο γενετικός έλεγχος να μην 
είναι πληροφοριακός και να μην 
μπορεί να δοθεί ουσιαστική ιατρι-
κή καθοδήγηση.

4.  Τι σημαίνει να γνωρίζει κάποιος 
ότι έχει μια μετάλλαξη μέσα σε μια 
οικογένεια.

5.  Τι πιθανότητα έχει να μεταβιβάσει 
κάποιος τη μετάλλαξη που έχει 
στους απογόνους του.
Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τι 

δεδομένα θα μπορεί να εξαχθούν 
από τον γενετικό έλεγχο, έχει τη δυ-
νατότητα να προχωρήσει εν πλήρη 
γνώσει και να υπογράψει, επίσης, 
απαραίτητα τη φόρμα συγκατάθε-
σης για να αρχίσει η όλη διαδικασία.

Σε αντίθεση με άλλους διαγνω-
στικούς ελέγχους, οι γενετικοί έλεγ-
χοι εμπεριέχουν πληροφορίες που 
αφορούν το γενετικό προφίλ ενός 
ανθρώπου, οι οποίες είναι πολύ 
σημαντικές και μπορεί να επηρε-
άσουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και 

όλο τον οικογενειακό περίγυρο του 
εξεταζόμενου. Είναι, λοιπόν, πολύ 
σημαντικό να ενημερωθεί εκ των 
προτέρων για τις πιθανές επιπλο-
κές στις οικογενειακές του σχέσεις 
που μπορεί να προκύψουν εάν βρε-
θεί κάποιο εύρημα και να σκεφτεί 
σοβαρά τις επιλογές του.

Τι αποτέλεσμα μπορεί να προ-
κύψει από έναν γενετικό έλεγχο 
κληρονομικού καρκινικού συν-
δρόμου και ποια η πιθανή ερμη-
νεία του;
 Τα αποτελέσματα που μπορούν 
να προκύψουν από έναν γενετικό 
έλεγχο είναι θετικό για παθογόνο 

πρόληψη
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μετάλλαξη, αρνητικό για παθογό-
νο μετάλλαξη (αληθώς αρνητικό 
αποτέλεσμα, μη πληροφοριακό 
αρνητικό αποτέλεσμα), μετάλλα-
ξη αγνώστου σημασίας και, τέλος, 
πολυμορφισμός.

Θετικό για παθογόνο μετάλλαξη 
  Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση για κληρονομικό καρ-
κινικό σύνδρομο (σε πάσχοντα 
εξεταζόμενο).Το αποτέλεσμα 
δίνει ένδειξη αυξημένης πιθα-
νότητας εμφάνισης καρκινικού 
συνδρόμου στο μέλλον. 
  Το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο φο-
ρέας της μετάλλαξης έχει πιθα-

νότητα μετάδοσής της στους 
απογόνους του και, επίσης, αυ-
ξάνεται η πιθανότητα του απόγο-
νού του να εμφανίσει καρκινικό 
σύνδρομο εάν συγκληρονομήσει 
μετάλλαξη από τον άλλο γονέα.
  Το αποτέλεσμα δίνει την ανάγκη 
για περαιτέρω εργαστηριακό 
έλεγχο.
  Το αποτέλεσμα προσφέρει ση-
μαντική πληροφόρηση, η οποία 
μπορεί να βοηθήσει και άλλα 
μέλη της οικογένειας για τη δική 
τους υγεία.
Το θετικό αποτέλεσμα σε μη πά-

σχοντα από καρκίνο εξεταζόμενο 
βοηθά στην προληπτική αντιμε-
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Η γενετική  
συμβουλευτική 

είναι μια σημαντική 
διαδικασία που 
αφορά όλη την 

οικογένεια



τώπιση με βελτίωση του τρόπου 
ζωής σε όλα τα επίπεδα, την πιθα-
νή ιατρική προληπτική παρέμβαση 
(φαρμακευτική ή χειρουργική) και 
τον πρώιμο και συχνότερο προλη-
πτικό εργαστηριακό έλεγχο.

Αρνητικό για παθογόνο 
μετάλλαξη

  Το αρνητικό αποτέλεσμα σε στο-
χευόμενη συγκεκριμένη μετάλ-
λαξη που διερευνάται σημαίνει 
ότι ο εξεταζόμενος δεν φέρει τη 
μετάλλαξη και είναι πολύ σημα-
ντικό αποτέλεσμα για τα μέλη 
μιας οικογένειας με κληρονομικό 
καρκινικό σύνδρομο του οποίου 
έχει διαγνωστεί η μετάλλαξη, δι-
ότι δεν έχει αυξημένο κίνδυνο πι-
θανούς εμφάνισης του συγκεκρι-
μένου κληρονομικού συνδρόμου. 
Αυτό το αποτέλεσμα λέγεται και 
αληθώς αρνητικό αποτέλεσμα. 
  Το αρνητικό αποτέλεσμα σε μια 
οικογένεια με ισχυρά χαρακτηρι-
στικά κληρονομικού καρκινικού 
συνδρόμου είναι ένα μη πληρο-
φοριακό αρνητικό αποτέλεσμα, 
διότι είτε δεν ελέγχθηκε όλο το 
γονίδιο (μερική ανίχνευση, π.χ., 
αν ελέγχονται συγκεκριμένες 
μεταλλάξεις) είτε ελέγχθηκε 
ολόκληρο το γονίδιο στο οποίο 
είναι αρνητικός (άρα δεν έχει 
αυξημένη πιθανότητα εμφάνι-
σης καρκίνου από το συγκεκρι-
μένο γονίδιο) αλλά ενδέχεται να 
εμπλέκονται και άλλα γονίδια τα 
οποία δεν ελέγχθηκαν και μπορεί 
να έχουν εκείνα κάποια κληρονο-
μική μετάλλαξη.

Μετάλλαξη άγνωστης σημασίας
Το αποτέλεσμα αυτό σημαίνει ότι 
εμφανίστηκε κάποια νουκλεοτι-
δική αλλαγή, η οποία δεν μπορεί 
να αξιολογηθεί με τα μέχρι σήμε-
ρα υπάρχοντα δεδομένα της διε-
θνούς βιβλιογραφίας και των βά-
σεων αξιολόγησης μεταλλάξεων, 

οι οποίες εμπλουτίζονται συνεχώς 
από νέα στοιχεία. Η μετάλλαξη 
αυτή δεν μπορεί να βοηθήσει τον 
θεράποντα ιατρό ώστε να δώσει 
τις κατάλληλες ιατρικές οδηγίες. 
Η συγκέντρωση περισσότερων 
στοιχείων στο μέλλον μπορεί να 
οδηγήσει στη διαφοροποίηση της 
παθογένειας μιας τέτοιας μετάλ-
λαξης.

Πολυμορφισμός
Το αποτέλεσμα αυτό δείχνει μια 
νουκλεοτιδική αλλαγή, η οποία εμ-
φανίζεται στον γενικότερο πληθυ-
σμό χωρίς να έχει συνδεθεί με κά-
ποιο γενετικό σύνδρομο. Δεν έχει, 
μ’ άλλα λόγια, κλινική σημασία.

Ποιος μπορεί να βοηθήσει  
τον εξεταζόμενο να κατανοήσει 
το αποτέλεσμα του γενετικού 
ελέγχου κληρονομικού καρκινι-
κού συνδρόμου;
Η εκτίμηση ενός γενετικού ελέγχου 
για καρκινικό σύνδρομο μπορεί να 
γίνει από εξειδικευμένο γενετικό 
σύμβουλο, από ογκολόγο - παθο-
λόγο ή από βιολόγο με εμπειρία 
σε γενετικά καρκινικά σύνδρομα. 
Η εκτίμηση είναι μια πολυσύνθετη 
διαδικασία, η οποία απαιτεί εμπει-
ρία, καθώς, επίσης, και την πιθανή 
προτροπή προς ψυχολογική υπο-
στήριξη του εξεταζόμενου. 

 Η συνεχής εξέλιξη των μορια-
κών μεθοδολογιών είναι σίγουρο 
ότι θα τροποποιήσει το σημερινό 
τοπίο των κληρονομικών καρκινι-
κών συνδρόμων. Επίσης, η αυξα-
νόμενη υπολογιστική δύναμη των 
στατιστικών προγραμμάτων, τα 
οποία εμπλέκονται στην ανάλυση 
του τεράστιου όγκου γενετικών 
πληροφοριών, θα διαφοροποιήσει 
την άσκηση της ιατρικής, κάνοντάς 
την πιο εξατομικευμένη ανά εξετα-
ζόμενο. 

Το μέλλον είναι εδώ!

πρόληψη
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Μαγνητική 
μαστογραφία 
T α τελευταία χρόνια, ο αριθ-

μός των γυναικών με ενθέ-
ματα στους μαστούς αυξά-

νεται συνεχώς στις αναπτυγμένες 
και αναπτυσσόμενες χώρες. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις, τα εν-
θέματα μαστών τοποθετούνται για 
αισθητικούς λόγους και λιγότερο 
συχνά στο πλαίσιο πλαστικής απο-
κατάστασης έπειτα από μαστεκτο-
μή ή για τη διόρθωση συγγενούς 
δυσμορφίας. 

Τα ενθέματα μπορεί να είναι 
μονού ή διπλού αυλού. Τα μονού 
αυλού ενθέματα περιέχουν τζελ 
σιλικόνης, ενώ τα διπλού αυλού συ-
νήθως φέρουν εσωτερικό αυλό σι-
λικόνης και λεπτό εξωτερικό αυλό 
που περιέχει φυσιολογικό ορό.

Τα ενθέματα μπορεί να τοποθε-
τηθούν μπροστά από τον μείζονα 
θωρακικό μυ και πίσω από τον μα-
ζικό αδένα (συνήθως όταν η το-
ποθέτηση γίνεται για αισθητικούς 
λόγους) ή πίσω από τον μείζονα 
θωρακικό μυ (στις περισσότερες 
περιπτώσεις πλαστικής αποκατά-
στασης μετά μαστεκτομή). 

Οι ρήξεις των ενθεμάτων είναι 
γνωστή επιπλοκή μετά το χειρουρ-
γείο και αποτελούν την κύρια αιτία 
αφαίρεσής τους. Συχνά είναι απο-
τέλεσμα μηχανικής κάκωσης στο 
πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, αλλά 
πολλές φορές δεν υπάρχει προφα-
νής τραυματισμός. Οι περισσότε-
ρες ρήξεις ενθεμάτων συμβαίνουν 
10 με 15 χρόνια μετά την τοποθέτη-

σή τους. Η συχνότητα των ρήξεων 
των ενθεμάτων αυξάνει αναλογικά 
με την ηλικία των ενθεμάτων.

Μετά την τοποθέτηση του ενθέ-
ματος στον μαστό, σχηματίζεται 
μια λεπτή αντιδραστική ινώδης 
κάψα γύρω από αυτό. Οι ρήξεις 
των ενθεμάτων χωρίζονται σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες, τις ενδοκαψι-
κές, που είναι οι συχνότερες, και 
τις εξωκαψικές. Στις ενδοκαψικές 
ρήξεις συμβαίνει διακοπή της συνέ-
χειας του περιβλήματος του ενθέ-
ματος και διαφυγή σιλικόνης έξω 
από αυτό, παραμένοντας, όμως, 
επί τα εντός της ινώδους κάψας. 
Στις εξωκαψικές ρήξεις συμβαίνει 
ρήξη και στο περίβλημα του εν-
θέματος και στην ινώδη κάψα, με 

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

Γράφει η:

Εξέταση εκλογής για τον έλεγχο των ενθεμάτων  
στους μαστούς
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αποτέλεσμα τη διαφυγή σιλικόνης 
προς τους παρακείμενους ιστούς. 

Το συχνότερο σύμπτωμα σε γυ-
ναίκες με ρήξη ενθέματος είναι 
η παραμόρφωσή του, ενώ συχνά 
επακολουθεί μετατόπισή του. 
Επίσης, ο πόνος κατά την κλινική 
εξέταση είναι ενδεικτικό εύρημα 
ρήξεως. 

Η κλινική εξέταση, ωστόσο, σε 
αρκετές περιπτώσεις αδυνατεί να 
διαγνώσει τη ρήξη του ενθέματος. 

Η μαγνητική τομογραφία αποτε-
λεί την εξέταση εκλογής για τη με-
λέτη των ενθεμάτων των μαστών 
και τη διάγνωση των ρήξεών τους. 

Η εξέταση γίνεται με τη χρήση ει-
δικού πηνίου μαστών, με την ασθε-
νή τοποθετημένη σε πρηνή θέση. 

Λαμβάνονται ειδικές ακολουθίες 
παλμών, συμπεριλαμβανομένων 
ακολουθιών με καταστολή, αλλά 
και με έμφαση του σήματος της σι-
λικόνης. 

Για τη διάγνωση των ρήξεων των 
ενθεμάτων δεν χρειάζεται ενδο-
φλέβια χορήγηση παραμαγνητικής 
ουσίας, ενώ η συνολική διάρκεια 
του πρωτοκόλλου απεικόνισης των 
ενθεμάτων δεν ξεπερνάει τα 20 
λεπτά. 

Έχουν περιγραφεί διάφορα ση-
μεία χαρακτηριστικά ενδοκαψικών 
ή εξωκαψικών ρήξεων στη βιβλιο-
γραφία με υψηλή θετική προγνω-
στική αξία. 

Το σημείο του λιγκουίνι είναι αξι-
όπιστο κριτήριο για τη διάγνωση 

ενδοκαψικής ρήξης και πρόκειται 
για την απεικόνιση καμπύλου σχή-
ματος χαμηλού σήματος γραμμών 
εντός του υψηλού σήματος τζελ 
σιλικόνης, που αντιπροσωπεύουν 
το περίβλημα του ενθέματος που 
επιπλέει εντός της σιλικόνης. Το 
σημείο του λιγκουίνι συχνά παρα-
τηρείται και στις εξωκαψικές ρή-
ξεις. Η γνώση της φυσιολογικής 
απεικόνισης των ακέραιων ενθε-
μάτων είναι απαραίτητη, έτσι ώστε 
να αποφευχθούν ψευδώς θετικά 
για ρήξη ευρήματα. Η απεικόνιση 
φυσιολογικών ακτινικών πτυχών 
του περιβλήματος των ενθεμάτων 
μπορεί να είναι αιτία ψευδώς θετι-
κής διάγνωσης ρήξεως ενθέματος 
στη μαγνητική τομογραφία. 

Εικ. 1: Εικόνα ρήξεως 
του ενθέματος στον 
δεξιό μαστό, με το 
χαρακτηριστικό σημείο 
του λιγκουίνι

Εικ. 2: Φυσιολογική 
ακτινική πτυχή σε ένθεμα 
στον έναν μαστό

1 2
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Τι είναι
Είναι μια συνήθης ιογενής λοίμωξη 
που προσβάλει τον άνθρωπο σχετικά 
νωρίς, κατά την πρώτη δεκαετία της 
ζωής. Μεταδίδεται ευκολότερα σε κα-
ταστάσεις συνωστισμού και φτωχής 
τήρησης συνθηκών υγιεινής. Ακόμα 
και στις ανεπτυγμένες κοινωνίες, 
τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού 
καθίσταται οροθετικό στον ιό πριν 
από την εφηβεία.

Πού οφείλεται
Προκαλείται από τον ιό Epstein-Barr 
(EBV) ή αλλιώς ανθρώπινο ερπητοϊό 
4, ο οποίος ανήκει στην υπο-οικογέ-
νεια Gamaherpesvirinae της οικογέ-
νειας Herpesviridae. Ο ιός EBV δια-
θέτει τη μορφολογία των ερπητοϊών, 
με 162 καψομερίδια, εικοσαεδρική δι-
άταξη, περιβάλλεται από ένα λιπιδικό 
περίβλημα και φέρει μια διπλή έλικα 
DNA μήκους 172-kbp σε κυκλική ή ευ-
θεία διάταξη, ανάλογα με το στάδιο 
της λοίμωξης.

Μηχανισμός της λοίμωξης 
από τον ιό
Ο ιός EBV αρχικά μολύνει τα Β λεμ-
φοκύτταρα μέσω ενός υποδοχέα, του 
CD21 υποδοχέα του συμπληρώματος. 
Έχει την ικανότητα να μεταμορφώνει 
τα πρόδρομα και ώριμα Β λεμφοκύτ-
ταρα σε λεμφοβλαστοειδείς σειρές 
κυττάρων. Τα Β λεμφοκύτταρα απο-
τελούν χώρους «αφάνειας» του ιού, 
αλλά τα επιθηλιακά κύτταρα, που 
δεν εκφράζουν τον υποδοχέα, απο-
τελούν τον χώρο αναπαραγωγής του. 
Τα μονοκύτταρα μπορούν, επίσης, να 
μολυνθούν από τον ιό και η μόλυνση 
να επηρεάσει την αλληλεπίδραση 
του ιού-ξενιστή. Στα Β λεμφοκύτταρα 
μπορούν να εκφρασθούν τα πυρηνι-
κά αντιγόνα του ιού, ΕΒΝΑ 1, ΕΒΝΑ 2, 
ΕΒΝΑ 3(EBNA 3a), ΕΒΝΑ 4(EBNA 3b), 
ΕΒΝΑ 5 (LP) και EBNA 6(EBNA 3c), και 
πρωτεΐνες της μεμβράνης του ιού 
(LMP 1, 2A και Β). Επιπλέον, τα αφα-
νώς μολυσμένα Β λεμφοκύτταρα 
περιέχουν μεγάλα ποσά κωδικοποι-

ημένων από τον ιό τεμαχίων RNA, 
γνωστών ως EBER’s (EBER 1, EBER 2).

Πώς μεταδίδεται
Η μετάδοση του ιού γίνεται με το σά-
λιο και σπανιότερα με τη σεξουαλι-
κή οδό. Η οικογενής μετάδοση είναι 
πολύ συχνή. Γι’ αυτό ο ιός απομονώ-
νεται συχνά στα εκκρίματα του στο-
ματοφάρυγγα στα οροθετικά για τον 
ιό άτομα, καθώς και σε αυτά τα οποία 
νοσούν από λοιμώδη μονοπυρήνωση 
ΛΜ).  Αυτός είναι και ο λόγος που η ΛΜ 
ονομάσθηκε «νόσος του φιλιού».

Τι προκαλεί
Στη συνήθη χωρίς επιπλοκές διαδρο-
μή της η νόσος προκαλεί τη λοιμώδη 
μονοπυρήνωση, που περιλαμβάνει 
πυρετό, αδιαθεσία, φαρυγγοαμυ-
γδαλίτιδα, περικογχικό οίδημα, ηπα-
τοσπληνομεγαλία, λεμφοκυττάρωση 
με άτυπα λεμφοκύτταρα και αυξη-
μένα ηπατικά ένζυμα.Οι επιπλοκές 

της νόσου συμβαίνουν σπανιότερα, 
χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και 
μπορεί να είναι:

  Καλοήθεις αιματολογικές, νευρο-
λογικές, σπλαχνικές, δέρματος/
επιθηλίων άλλες
  Κακοήθεις και προκαρκινικέςλεμ-
φώματα (Burkitt, Hodgkin, non 
Hodgkin) λεμφοϋπερπλαστικές νό-
σοι, πιθανή σχέση με καρκίνο του 
στομάχου και του μαστού
  Γενετικές Χ-συνδεόμενο λεμφοϋ-
περπλαστικό σύνδρομo.

Κλινική σημασία
Η πρωτοπαθής λοίμωξη από τον ιό 
EBV είναι κυρίως ασυμπτωμoτική, ει-
δικά στην πρώτη παιδική ηλικία. Περί-
που το 50% των πρωτοπαθών λοιμώ-
ξεων σε νεαρούς εφήβους σχετίζεται 
με την «κλασική» λοιμώδη μονοπυρή-
νωση. Αυτή αποτελεί μια αυτοπεριο-
ριζόμενη, λεμφοϋπερπλαστική νόσο, 
με εκδηλώσεις που ποικίλλουν από 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Κούραση

Πονοκέφαλο

Πρύξιμο στο εσωτερικό 
του στόματος

Πυρετό

περικογχικό οίδημα, 
λεμφοκυττάρωση με 
άτυπα λεμφοκύτταρα

ηπατοσπληνομεγαλία 
και αυξημένα ηπατικά 

ένζυμα

Φαρυγγοαμυγδαλίτιδα

Αδιαθεσία

Εξανθήματα
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ήπιες έως σοβαρές. Οι κλινικές εκδη-
λώσεις στην πρωτοπαθή ΛΜ προκα-
λούνται με ανοσο-διαμεσολαβητική 
διαδικασία. Ο χρόνος επώασης της 
νόσου διαρκεί από 30 έως 50 ημέρες 
και η νόσος γενικά διαρκεί από 1 έως 
4 εβδομάδες. Μπορούν, επίσης, να 
παρατηρηθούν παρατεταμένη αδι-
αθεσία και αδυναμία για μέχρι και 
έναν χρόνο μετά.Σε ανοσοεπαρκείς 
ασθενείς, η πρωτοπαθής ΛΜ συχνά 
εξελίσσεται σε σοβαρή, ακόμη και 
θανατηφόρο νόσο. Η σοβαρότητα 
της ΛΜ, οι πολλές άτυπες εξελίξεις 
της και η ομοιότητά της με κακοήθη 
νόσο απαιτούν από το εργαστήριο 
την επιβεβαίωση της πρωτοπαθούς 
λοίμωξης.Παρόμοιες με τη ΛΜ νό-
σους μπορούν να προκαλέσουν ο 
κυτταρομεγαλοϊός (CMV), οι αδενοϊοί 
και το τοξόπλασμα, γι’ αυτό η ορθή 
αιτιολογική διάγνωση είναι πολύ ση-
μαντική για τη θεραπεία και το κόστος 
νοσηλείας του ασθενούς.

Προφύλαξη - θεραπεία
Για την προφύλαξη από τη λοίμωξη 
από την ιό δεν υπάρχει εγκεκριμένο 
πρόγραμμα εμβολιασμού. Ωστόσο, 
έχουν γίνει δύο απόπειρες παρασκευ-
ής εμβολίου, η μία με τη χρήση της 
γλυκοπρωτεΐνης 340 (gp340) για την 
παραγωγή εξουδετερωτικών του ιού 
αντισωμάτων και η άλλη με τη χρήση 
πεπτιδικών εμβολίων, που βασίζονται 
σε γονιδιακούς επιτόπους σχετιζόμε-
νους με το μείζον σύμπλεγμα ιστο-
συμβατότητας τάξης Ι.

Η συνήθης θεραπευτική πρακτική 
περιλαμβάνει συμπτωματική αγω-
γή, όπως αντιπυρετικά φάρμακα, 
ανάπαυση, ενυδάτωση και περιοδική 
ιατρική και εργαστηριακή παρακο-
λούθηση. Για τη θεραπεία τα νουκλε-
οσιδικά ανάλογα, όπως acyclovir, 
ganciclovir και flamciclovir, καθώς 
και το πυροφωσφορικό ανάλογο 
foscarnet αναστέλλουν τον πολλα-
πλασιασμό του ιού. Παρά την ανα-
στολή πολλαπλασιασμού του ιού με 
τα φάρμακα αυτά, τα συμπτώματα 
παραμένουν, πιθανόν εξαιτίας της 
ανοσολογικής διέγερσης. Σε ειδικές 
περιπτώσεις και για την αντιμετώπι-
ση των επιπλοκών της νόσου εφαρ-
μόζονται κατά περίπτωση κορτιζόνη, 
γ-ιντερφερόνη, κυκλοσπορίνη, μεθο-
τρεξάτη ετοποσίδη κ.ά.

Διαγνωστικές μέθοδοι
Για τη διάγνωση της παρουσίας του 
ιού EBV μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν:
Άμεσες μέθοδοι, όπως: 

  η χρήση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου,
  η ανίχνευση αντιγόνων του ιού 
(ΕΒΝΑ 1, ΕΒΝΑ 2, LMP 1),
   μοριακές τεχνικές (PCR, in situ 
hybridization για EBER 1 και EBER 2).

Τεχνικές απομόνωσης: 
  με χρήση κυτταροκαλλιεργειών από 
βιολογικά υλικά του ασθενούς.

Ορολογικές μέθοδοι:
   με τη χρήση ετερόφιλων αντισω-
μάτων (αντισώματα Paul-Bunnell, 
mono-test),

   με τη χρήση ειδικών EBV αντισωμά-
των έναντι των:
-  Viral Capsid Antigen (VCA) IgG, 
IgM, IgA

-  EB Nuclear Antigen (EBNA 1) IgG, 
IgM

- Early Antigen (EA/D, EA/R) IgG.
Από τις παραπάνω μεθόδους, ως 

μέθοδοι εκλογής θεωρούνται οι 
ορολογικές. Μία απλή και φθηνή μέ-
θοδος είναι η ανίχνευση των ετερό-
φιλων αντισωμάτων, το γνωστό μας 
mono test, που χρησιμοποιεί τεχνικές 
ανοσοχρωματογραφίας και διαγι-
γνώσκει το 80%-85% των ασθενών 
με ΛΜ. Υψηλά ετερόφιλα αντισώματα 
παρατηρούνται κατά τον πρώτο μήνα 
της ΛΜ, ακολουθούμενα από ραγδαία 
πτώση. Ο προσδιορισμός τους συνή-
θως επιβεβαιώνει την πρωτοπαθή 
λοίμωξη. Ψευδώς θετικά αποτελέσμα-
τα προκύπτουν με την παρουσία χαμη-
λών, αλλά εμμενόντων αντισωμάτων 
αρκετό χρόνο μετά την πρωτοπαθή 
λοίμωξη, όπως και από άλλες ιώσεις, 
π.χ., CMV λοίμωξη. Τα ψευδώς αρνη-
τικά αποτελέσματα (10%-15%) παρα-
τηρούνται κατά κανόνα σε νέα παιδιά, 
αλλά και σε εφήβους και σε ενήλικες. 
Η παρουσία των ειδικών έναντι του ιού 
αντισωμάτων σε σχέση με την κλινική 
κατάσταση του ασθενούς περιγράφε-
ται στον παραπάνω πίνακα.

Συμπεράσματα - επισημάνσεις
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση αποτε-
λεί μια συνηθισμένη ιογενή λοίμω-
ξη, στην οποία θα εκτεθεί σε κάποιο 
χρόνο η πλειονότητα των ανθρώπων 
μέχρι την ενηλικίωση.

Είναι μια αυτοϊώμενη νόσος, με 
ήπια χαρακτηριστικά, που, όμως, 
μπορεί να παρουσιάσει σοβαρές και 
επικίνδυνες για τη ζωή επιπλοκές.

Για τον λόγο αυτό, πρέπει να δια-
γιγνώσκεται έγκαιρα από τα κλινικά 
και εργαστηριακά χαρακτηριστικά 
της και να διαχωρίζεται από άλλες 
μικροβιακές ή ιογενείς λοιμώξεις 
του ανώτερου αναπνευστικού, ώστε 
να αντιμετωπισθεί κατάλληλα.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
VCA-
IgG

VCA-
IgM

VCA-
IgA

EA/D-
IgG

EA/
R-IgG

EBNA-
1 IgG

Οροαρνητικός - - - - - -

Πρωτοπαθής  
λοίμωξη σε εξέλιξη

++ +++ + + +/- -

Πρόσφατη λοίμωξη ++ + + + + -

Παλαιά λοίμωξη + - +/- - +/- +

Χρόνια ενεργός  
EBV λοίμωξη

+++ + ++ ++ + +/-
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Υπερευαισθησία 
της οδοντίνης 
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Τι είναι η υπερευαισθησία  
της οδοντίνης
Πρόκειται ουσιαστικά για ευαισθησία 
που αφορά κάποια ή όλα τα δόντια 
στο στόμα ενός ασθενούς και εκδη-
λώνεται με οξύ στιγμιαίο πόνο κατά 
την επαφή με διάφορα ερεθίσματα. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι οι ασθε-
νείς προσέρχονται στο οδοντιατρείο 
νομίζοντας ότι έχουν κάποιο χαλα-
σμένο δόντι, αλλά η κλινική εξέταση 
δεν αποκαλύπτει κάποιο εμφανές 
πρόβλημα. Οι έρευνες δείχνουν ότι 
η υπερευαισθησία προσβάλλει περί-
που 57% των ενηλίκων.

 Σε τι ερεθίσματα μπορεί να 
εκδηλώνεται υπερευαισθησία

  Πόνος στο κρύο ή στο ζεστό.
  Πόνος σε λήψη όξινων τροφών, 
π.χ. πορτοκάλι, γκρέιπφρουτ.
  Πόνος σε επαφή με γλυκά και αλμυ-
ρά τρόφιμα.
  Πόνος αν τριφτεί το δόντι με το νύχι 
ή με την οδοντόβουρτσα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πόνος 

έχει εξαιρετικά μεταβλητά χαρακτη-
ριστικά τόσο από άτομο σε άτομο όσο 
και μεταξύ δοντιών του ίδιου ατόμου. 
Μπορεί να είναι μια μικρή δυσφορία, 
αλλά μπορεί να φτάσει και σε επίπεδα 
πολύ ενοχλητικά ή μη ανεκτά από τον 
ασθενή. Μπορεί, επίσης, να επηρεά-
ζεται από την ψυχολογική κατάσταση 
του ασθενούς και από την εξατομι-
κευμένη αντοχή του στον πόνο.

Από τι προκαλείται  
η υπερευαισθησία
Τα δόντια ευαισθητοποιούνται όταν 
η οδοντίνη, το τμήμα, δηλαδή, του 
σμάλτου που φυσιολογικά καλύπτε-
ται από ούλα, μείνει ακάλυπτη και 
εκτεθεί στο στοματικό περιβάλλον.

Έτσι είναι εύκολο να έρχεται σε 
επαφή με διάφορα ερεθίσματα και 
να αντιδρά με αίσθηση πόνου. Η οδο-
ντίνη μπορεί να «απογυμνωθεί» στις 
εξής περιπτώσεις:

  Υπερβολές στο βούρτσισμα των 
δοντιών (έντονο τρίψιμο).

  Κακή στοματική υγιεινή (οδηγεί 
ευκολότερα σε ουλίτιδες και περι-
οδοντίτιδες, που περιλαμβάνουν 
καταστροφή των ιστών που περι-
βάλλουν το δόντι, άρα αποκάλυψη 
της οδοντίνης).
  Αποτέλεσμα περιοδοντικής θερα-
πείας.
  Σε διάβρωση της οδοντίνης από 
χημικές ουσίες, τροφές, φάρμακα, 
γαστρικό υγρό σε παθήσεις γα-
στροοισοφαγικής παλινδρόμησης, 
χρήση ναρκωτικών.
  Κακή σύγκλειση (τα δόντια επιβα-
ρύνονται με μη φυσιολογικές δυνά-
μεις και φθείρονται).
  Από φυσιολογικές αιτίες, όπως εί-
ναι η ηλικία.

Διάγνωση της υπερευαισθησίας
Με κλινική ή και με ακτινογραφική 
εξέταση θα πρέπει να αποκλειστεί 
οποιαδήποτε άλλη παθολογική κατά-
σταση που μπορεί να προκαλεί πόνο 
και να λαμβάνεται λεπτομερές ιστο-
ρικό για τις συνήθειες του ατόμου.

Θεραπεία
Αναλόγως με τα συμπτώματα, έχει 
προταθεί η τοποθέτηση απευαισθη-
τοποιητικών παραγόντων, η χρήση 
οδοντόκρεμων ή διαλυμάτων ει-
δικών για περιπτώσεις υπερευαι-
σθησίας, καθώς και η κάλυψη των 
«γυμνών» σημείων με οδοντιατρικά 
υλικά. Πιο πρόσφατες τεχνικές απο-
τελούν η τοποθέτηση περιοδοντικών 
μεμβρανών και η χρήση του laser. Οι 
μέθοδοι αυτοί μπορεί να έχουν καλή 
αποτελεσματικότητα, ωστόσο αυτή 
δεν είναι πάντα εγγυημένη. H υπερευ-
αισθησία της οδοντίνης είναι ακόμη 
και σήμερα μια κλινική κατάσταση 
χωρίς πλήρως διασαφηνισμένη την 
αιτιολογία και τον μηχανισμό δράσης 
της. Ταυτόχρονα, υπάρχει και σύγχυση 
σχετικά με τη διαγνωστική προσπέλα-
ση και την αποτελεσματικότητα των 
θεραπευτικών επιλογών. Αναμένεται 
η έρευνα στο μέλλον να δώσει περισ-
σότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΛΗΨΗ
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Η καλή αισθητική εικόνα του στόματος, δηλαδή 
ένα όμορφο, υγιές και λαμπερό χαμόγελο, είναι 
απαίτηση του σύγχρονου ανθρώπου και ένδειξη 
Υγείας και Ευεξίας.

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

• Την ομαλή λειτουργία του στόματός σας

•  Την ταχύτερη αποκατάσταση  
της υγείας και της υγιεινής του

•  Την κάλυψη των αισθητικών σας αναγκών

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

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ

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

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

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

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μητροπόλεως 83
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 - 275986
email:den_thessaloniki@bioiatriki.gr

ΝΕΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 www.bioiatriki.gr

Ό,τι  
χρειάζεστε 

για ένα υγιές 
και όμορφο 

χαμόγελο
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με ακτίνες
Επιστημονικός Υπεύθυνος: 
Δημήτριος Πανταζής
Χειρουργός Κεφαλής  
και Tραχήλου

ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΩΤΟΡIΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΉ ΑΘΉΝΏΝ
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Η Βιοκλινική Αθηνών έχοντας πάντα σαν 
στόχο τον άνθρωπο και την υψηλού επιπέδου 
παροχή υπηρεσιών υγείας, ίδρυσε ειδικό 
κέντρο μικροχειρουργικής με ακτίνες Laser στην 
Ωτορινολαρυγγολογία με υψηλού επιπέδου 
τεχνολογικό εξοπλισμό και οργάνωση. Η χρήση 
του τεχνολογικού αυτού εξοπλισμού από ειδικά 
εξειδικευμένους και έμπειρους χειρουργούς 

έχοντας στο ενεργητικό τους ένα ιδιαίτερα μεγάλο 
αριθμό επιτυχημένων χειρουργικών επεμβάσεων 
εγγυώνται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
κυρίως στον ασθενή με καρκίνο του λάρυγγα 
τόσο από λειτουργικής όσο και από ογκολογικής 
πλευράς, αλλά και στον ασθενή που πάσχει από 
μια σειρά άλλων παθήσεων όπως επιγραμματικά 
στη συνέχεια του κειμένου αναφέρονται.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Η άσκηση της χειρουργικής σή-
μερα απαιτεί minimal inva-
sive (ελάχιστα επεμβατικές) 

τεχνικές, μειωμένους χρόνους νο-
σηλείας, μικρότερη νοσηρότητα και 
καλύτερη ποιότητα ζωής για τους 
ασθενείς.

Τις τελευταίες δεκαετίες, λόγω ρα-
γδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας 
και νέων χειρουργικών τεχνικών, βιώ-
νουμε μια εντυπωσιακή αλλαγή στην 
αντιμετώπιση των ασθενών. Σ’ αυτό 
το πλαίσιο, η χειρουργική τεχνική με 
ακτίνες Laser (CO2) (Transoral Laser 
Micrurgery-TLM), δηλαδή η διαστο-
ματική Laser μικροχειρουργική, είναι 
ίσως η πιο αντιπροσωπευτική στη χει-
ρουργική κεφαλής και τραχήλου. 

Οι κλασικές παλιές χειρουργικές 
τεχνικές, που θυσίαζαν άσκοπα μεγά-
λα τμήματα υγιών ιστών, χωρίς αυτό 
να είναι αναγκαίο και που είχαν σαν 
συνέπεια τη μεγάλη νοσηρότητα, τις 
μακρές νοσηλείες και την παραμόρ-
φωση ενίοτε της εικόνας των ασθε-
νών, έχουν πλέον εγκαταλειφθεί στον 
δυτικό κόσμο και τη θέση τους έχουν 
πάρει οι σύγχρονες τεχνικές, όπως η 
προαναφερθείσα.

Όμως, η εφαρμογή αυτής της σύγ-
χρονης χειρουργικής τεχνικής απαιτεί 
σύγχρονο και συνήθως ακριβό τεχνο-
λογικό εξοπλισμό, εξειδικευμένο προ-
σωπικό και κυρίως απόλυτα εξειδι-
κευμένο και έμπειρο χειρουργό, που η 
γνώση του έχει αποκτηθεί με υπομονή 
και υπομονή σε κέντρα του εξωτερι-
κού και η εμπειρία του έπειτα από τη 
διενέργεια μεγάλου αριθμού περιστα-
τικών. Πιστεύοντας ότι και οι Έλληνες 
ασθενείς πρέπει να απολαμβάνουν τα 

πλεονεκτήματα αυτής της χειρουργι-
κής τεχνικής χωρίς να αναγκάζονται 
να απευθύνονται σε κέντρα του εξωτε-
ρικού, δημιουργήσαμε το «Κέντρο Χει-
ρουργικής με ακτίνες Laser στην Ωτο-
ρινολαρυγγολογία», έχοντας απόλυτα 
την πεποίθηση ότι αυτό είναι εφάμιλλο 
οιουδήποτε αντίστοιχου κέντρου του 
εξωτερικού και έχοντας τη δυνατότη-
τα διενέργειας οποιασδήποτε επέμ-
βασης έχει ένδειξη αυτή η τεχνική, 
υποσχόμενοι άριστα αποτελέσματα. 
Στόχος μας είναι το άριστο δυνατόν 
αποτέλεσμα για τον ασθενή, χωρίς να 
φειδόμεθα κόπου και χρόνου.

Πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι αντί-
στοιχο τέτοιο αμιγές κέντρο δεν 
υπάρχει στη χώρα μας. Θα θέλαμε 
να πιστεύουμε ότι στο κέντρο μας θα 
δίνονται λύσεις που δεν μπορούν να 
δοθούν αλλού σε δύσκολα προβλήμα-
τα. Φιλοδοξούμε το κέντρο αυτό να πα-
ραμείνει ποιοτικά ταυτόσημο με κέντρα 
του εξωτερικού και για τον σκοπό αυτό 
θα εργαστεί με αγάπη για τον ασθενή 
όλο το ανθρώπινο δυναμικό μας!

Παθήσεις που αντιμετωπίζονται 
με CO2 Laser

   Καρκίνος του λάρυγγα: αποτελεί 

την κυριότερη ένδειξη της laser μι-
κροχειρουργικής με αδιαμφισβή-
τητα πλεονεκτήματα
-  Πρώιμα καρκινώματατα  
των φωνητικών χορδών

-  Υπεργλωττιδικά καρκινώματα του 
λάρυγγα

-  Προχωρημένα καρκινώματα  
του λάρυγγα

   Καρκίνος φάρυγγα
   Καρκίνος στοματικής κοιλότητας 
(γλώσσα, έδαφος στόματος)
   Καρκίνος οροφάρυγγα (καρκίνος 
αμυγδαλής, ρίζας γλώσσας)
   Προκαρκινικές βλάβες λάρυγγα –
στοματοφάρυγγα
   Καλοήθεις παθήσεις λάρυγγα
   Αμφοτερόπλευρη παράλυση των 
φωνητικών χορδών
   Εγκολπώματα οισοφάγου zenker
   Ωτοσκλήρυνση

 Όσον αφορά την κύρια ένδειξη της 
μικροχειρουργικής με laser δηλαδή 
τον καρκίνο του λάρυγγα, συμπερα-
σματικά θα λέγαμε ότι είναι ένας από-
λυταδιαχειρίσιμος όγκος με υψηλά 
με υψηλά ποσοστά επιβίωσης και δι-
ατήρηση του οργάνου του λάρυγγα. 
Προϋπόθεση γι αυτό είναι: Η πρόληψη 
που προέρχεται από την σωστή ενη-
μέρωση και γνώση των παραγόντων 
που τον προκαλούν, ο προληπτικός 
έλεγχος των υψηλού ρίσκου ασθενών, 
η πρώιμη διάγνωσή του, και η αντιμε-
τώπισή του από εξειδικευμένους χει-
ρουργούς σε εξειδικευμένα και άριστα 
οργανωμένα κέντρα. Επίσης η Laser 
μικροχειρουργική έχει πλήθος εφαρ-
μογών σε πολλές παθήσεις πέραν του 
καρκίνου-ογκολογικού πεδίου.

Δημήτριος Πανταζής,  
 Prof. Dr. Wolfgang Steiner



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Δημήτριος Πανταζής
Χειρουργός Κεφαλής και Τραχήλου,  
Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Μικροχειρουργικής 
Ωτορινολαρυγγολογίας Βιοκλινικής Αθηνών
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των φωνητικών  
   χορδών

ΠΡΏΙΜΑ ΚΑΡΚΙΝΏΜΑΤΑ 

φάκελοs υγεία



Λέγοντας «πρώιμα καρκινώμα-
τα των φωνητικών χορδών» 
εννοούμε με απλά λόγια τα 

καρκινώματα που είτε περιορίζο-
νται στις φωνητικές χορδές (Τ1) είτε 
επεκτείνονται μερικώς στις γύρω 
ανατομικές περιοχές περιορίζοντας 
ή όχι την κινητικότητα της μίας ή και 
των δύο φωνητικών χορδών (Τ2). 

Γενικά χαρακτηριστικά
  Πρώτο και μοναδικό σύμπτωμα η 
βραχνάδα. Γι’ αυτό κάθε βραχνάδα 
που κρατάει πέραν των 3-4 εβδο-
μάδων πρέπει να ελέγχεται οπωσ-
δήποτε από ωτορινολαρυγγολόγο.
  Στην πλειονότητα των περιπτώσε-
ων απαντώνται σε βαρείς καπνι-
στές χωρίς να αποκλείονται πιο 
σπάνια αίτια.
  Η συνηθέστερη στατιστικά ηλικία 
είναι τα 65 χρόνια, αλλά προφα-
νώς τα συναντούμε και σε νεότε-
ρες ή μεγαλύτερης ηλικίες σε μει-
ούμενα ποσοτά.
  Οι άνδρες προσβάλλονται πιο συ-
χνά από τις γυναίκες, σε αναλογία 
περίπου 90% έναντι 10% των γυ-
ναικών.
  Επειδή αυτά τα καρκινώματα είτε 
πολύ σπάνια είτε σε μικρό ποσο-
στό (Τ2) δίνουν μεταστάσεις, ο 
κύριος στόχος της θεραπείας μας 
είναι η πρωτοπαθής εστία.

Πώς θα διαγνώσουμε  
ένα τέτοιο καρκίνωμα

Α. Κλινικά
Παίρνοντας ένα λεπτομερές ιστο-
ρικό. Με την κλινική εξέταση που 
σήμερα περιλαμβάνει την video-λα-
ρυγγοσκόπηση, που στα χέρια ενός 
έμπειρου ειδικευμένου στον καρκίνο 
ωτορινολαρυγγολόγου είναι μια εύ-
κολη διάγνωση. Είναι μια απλή και 
ανώδυνη εξέταση, που αφενός μεν 
διαγιγνώσκουμε τον όγκο και αφετέ-
ρου αποθηκεύουμε τη λαρυγγοσκο-
πική εικόνα στον υπολογιστή, ώστε 
να έχουμε διαθέσιμη όλη την πορεία 

της θεραπείας του, δηλαδή το follow 
up του ασθενούς.

Β. Εργαστηριακά
1. Υπολογιστική τομογραφία (CT)
2. Μαγνητική τομογραφία (MRI)
3. Υπέρηχοι (U/S)
Οι παραπάνω εξετάσεις δεν μας βο-
ηθούν ιδιαίτερα στα πρώιμα καρκι-
νώματα των φωνητικών χορδών δι-
ότι είναι περιορισμένης εκτάσεως 
και σπανιότατα δίνουν μεταστάσεις 
στους τραχηλικούς λεμφαδένες. 
Παρ’ όλα αυτά, όποια από αυτές 
κρίνει ο θεράπων ιατρός ως απα-
ραίτητη πρέπει να γίνει.

Γ. Βιοψία
Στη δική μας πρακτική απαγορεύεται 
η λήψη βιοψίας διότι:

  Η διάγνωση στη συντριπτική πλει-
ονότητα των περιστατικών είναι 
βεβαία μόνο με τη λαρυγγοσκό-
πηση.
  Δεν υπάρχει λόγος ο ασθενής να 
μπει δύο φορές στο χειρουργείο, 
που τις περισσότερες φορές είναι 
και ηλικιωμένος και με άλλες συ-
νοδές παθήσεις.
  Η λήψη βιοψίας προκαλεί φλεγμο-
νή, οίδημα και αλλάζει την εικόνα 
του καρκινώματος.
  Εφόσον χειρουργηθεί ο ασθενής, 
ο χειρουργός θα συναντήσει μια 
διαφορετική εικόνα χωρίς σαφή 
όρια του καρκινώματος, με απο-
τέλεσμα να θυσιάσει περισσότερο 
ιστό, πράγμα που θα έχει συνέπει-
ες στην ποιότητα της φωνής.
  Μπορεί η βιοψία να ληφθεί από 
λάθος θέση ιστών και να έχουμε 
λάθος αποτέλεσμα, να βγει, δηλα-
δή, ψευδώς αρνητική.
Έτσι, λοιπόν, η σωστή πρακτική 

απαιτεί η διάγνωση να γίνεται από 
έμπειρο χειρουργό, κλινικά πριν από 
το χειρουργείο, ο οποίος να είναι σε 
θέση να εκτάμει επί υγιών ορίων τον 
όγκο και ταυτόχρονα να επιβεβαιώ-
σει για τυπικούς λόγους το καρκίνω-
μα με μια ταχεία βιοψία.

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ
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LASER   ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Νοσηλεία μιας ημέρας

Πλήρης απουσία πόνου

Ελάχιστο κόστος νοσηλείας

Βέβαιη αφαίρεση του όγκου με 
παθολογοανατομική επιβεβαίωση

Εύκολη παρακολούθηση 
(follow up) λόγω έλλειψης 
οιδήματος και φλεγμονής

Μακρός χρόνος νοσηλείας  
(6 εβδομάδες)

Έντονος πόνος  
στην κατάποση λόγω 
βλεννογονίτιδος

Συχνές λοιμώξεις συνήθως 
από μύκητες

Νεκρωτική μετακτινική 
περιχονδρίτις (πιθανή  
απώλεια του λάρυγγος)

Μη αποδείξιμη ίαση του όγκου 
άμεσα μετά την θεραπεία

Μακροπρόθεσμες συνέπειες 
της ακτινοθεραπείας (το 15% 
των ασθενών θα παρουσιάσει 
καρκίνο του θυρεοειδούς μετά 
απο 5-10 χρόνια)

vs.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉΣ LASER

1. Συχνά είναι επαρκής  
μια μικρή επέμβαση

2. Διάγνωση και θεραπεία 
συχνά σε μια συνεδρία

3. Ακριβής γνώση  
για το είδος και  
την έκταση του όγκου

4. Μεγέθυνση μικροσκοπική, 
άνετος διαχωρισμός  
όγκου - μη όγκου λόγω  
της αναίμακτης τομής

5. Αυτόματη επούλωση της 
τραυματικής επιφάνειας 
χωρίς τη χρήση κρημνών

6. Πρώιμη διάγνωση  
της υποτροπής

7. Δημιουργία "νέο" χορδής

8. Ελάχιστη επιβάρυνση  
του ασθενούς

9. Ανύπαρκτες παρενέργειες

10. Ποτέ δεν απαιτείται 
τραχειοτομή

11. Ελάχιστος χρόνος  
νοσηλείας

12. Μετεγχειρητική ποιότητα 
φωνής καλή ως πολύ καλή

13. Ανά πάσα στιγμή  
δυνατή η επανάληψη  
της επέμβασης

14. Ογκολογικά αποτελέσματα 
καλύτερα της κλασικής 
χειρουργικής  
και ακτινοθεραπείας

15. Λιγότερες τοπικές 
υποτροπές

16. Επί υποτροπής δυνατή  
η επανάληψη της 
επέμβασης

Θεραπεία των πρώιμων καρκινω-
μάτων των φωνητικών χορδών

Α. Κλασική χειρουργική
Απαιτεί τραχειοστομία, διάνοιξη του 
λάρυγγα με μέση θυρεοτομή, μακρά 
νοσηλεία, είναι επώδυνη και για τους 
λόγους αυτούς πρακτικά έχει εγκατα-
λειφθεί στον δυτικό κόσμο. Την τελευ-
ταία δεκαετία, δεν υπάρχουν καν βι-
βλιογραφικές αναφορές στην τεχνική 
αυτή, που πια αποτελεί παρελθόν.

Β. Ακτινοθεραπεία
Έχει αποδειχθεί σε όλες τις βιβλιο-
γραφικές αναφορές ότι η ακτινοθε-
ραπεία έχει συγκριτικά φτωχότερα 
ογκολογικά αποτελέσματα στον το-
πικό έλεγχο του καρκίνου σε σχέση 
με τη διαστοματική Laser μικροχει-
ρουργική.

 
Ή θέση του CO2 Laser στις υποτρο-
πές έπειτα από ακτινοθεραπεία
Η κλασική αντιμετώπιση των υποτρο-
πών έπειτα από ακτινοθεραπεία συ-
νηθίζεται να είναι η ολική λαρυγγε-
κτομή, που αποτελεί τον κανόνα στην 
πλειονότητα των χειρουργών. Η δική 
μας εμπειρία μάς οδηγεί στην αντι-
μετώπιση αυτών των υποτροπών με 
CO2 Laser και η μέχρι τώρα επιτυχής 
διάσωση του λάρυγγα ανέρχεται στο 
65%-70% των περιστατικών.

Συμπερασματικά, τόσο η ακτινοθε-
ραπεία όσο και η TLM είναι δύο πολύ 
αποτελεσματικές μέθοδοι αντιμε-
τώπισης του πρώιμου γλωττιδικού 
καρκίνου. Παρόλα αυτά η διαστομική 
μικροχειρουργική τεχνική - laser προ-
σφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον 
ασθενή όπως μικρό κόστος, ανώδυνη 
πορεία, μικρό χρόνο νοσηλείας, ελά-
χιστες και όχι σημαντικές επιπλοκές, 
υψηλή ογκολογική σιγουριά, ελάχι-
στη έως ανύπαρκτη νοσηρότητα. Τέ-
λος, μπορει να προσφέρει πολλά στον 
ασθενή στον οποίο απέτυχε η ακτινο-
θεραπεία  διατηρώντας τον λάρυγγα 
του σε ένα σημαντικό ποσοστό.

φάκελοs υγεία
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ÊáëÝóôå ôþñá: 210 6966100 (Αττική), 2310 459660 (Θεσσαλονίκη)

www.bioiatriki.gr

Παγκόσµια Ηµέρα
κατά του Καρκίνου του Μαστού

25
έως

31/10

Ογκολογικός Έλεγχος
Βασικών Αντιγόνων
Ca-125 ΔΩΡΕΑΝ,
CEA, AFP, Ca 15-3, Ca 19-9

κάθε µεµονωµέµος καρκινικός δείκτης 5€

Υπέρηχος
Μαστού 20€

Ψηφιακή
Μαστογραφία 25€

20€
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Ο ι καρκίνοι του πεπτικού μπορεί να ξεφύγουν 
από τα όρια ενός οργάνου και να απλωθούν 
σαν μικρές μάζες σε όλη την έκταση της κοι-

λιάς. Αυτή η κατάσταση, που ονομάζεται «περιτοναϊκή 
καρκινωμάτωση», ήταν για πολλές δεκαετίες ένδειξη 
τελικού σταδίου. Σήμερα, έπειτα από κλινικές μελέτες 
πολλών ετών, οι ασθενείς με περιτοναϊκή καρκινωμά-
τωση αποκτούν ξανά ελπίδες.

1Τι είναι η περιτοναϊκή καρκινωμάτωση;
Ο καρκίνος του πεπτικού (παχύ έντερο, στομάχι, 
σκωληκοειδής απόφυση) αλλά και των άλλων εν-
δοκοιλιακών οργάνων δίνει μεταστάσεις με τρεις 

τρόπους:
1. Μέσω του φλεβικού αίματος, καρκινικά κύτταρα μετα-

ναστεύουν και γίνονται μάζες (μεταστάσεις) σε άλλα 
όργανα, όπως το συκώτι και οι πνεύμονες.

2. Μέσω των λεμφαγγείων καρκινικά κύτταρα μετανα-

στεύουν σε ενδιάμεσους λεμφαδένες και δημιουρ-
γούν εκεί νέες μάζες.

3. Ελεύθερα καρκινικά κύτταρα μπορούν να αποπέσουν 
μέσα στην περιτοναϊκή κοιλότητα, δηλαδή μέσα στο 
κύτος της κοιλιάς, και να καλύψουν με εμφυτεύσεις 
πολλά από τα όργανα της κοιλιάς.
Τα κύτταρα που διασπείρονται στην περιτοναϊκή κοι-

λότητα μπορεί να επιβιώσουν, να εμφυτευθούν και να 
αναπτυχθούν σε πολλαπλές ενδοκοιλιακές μάζες. Η κα-
τάσταση αυτή ονομάζεται «περιτοναϊκή καρκινωμάτω-
ση». Τα καρκινικά κύτταρα εμφυτεύονται με ιδιαίτερη 
ευκολία σε περιοχές όπου έχει ήδη πραγματοποιηθεί μια 
χειρουργική επέμβαση, αλλά και σε περιοχές φλεγμο-
νής, όπως σε περιπτώσεις διάτρησης του οργάνου που 
πάσχει (π.χ., ρήξη παχέος εντέρου). Τελικά, τα καρκινικά 
κύτταρα εξελίσσονται σε όγκους που καλύπτουν μεγάλα 
κομμάτια του περιτοναίου (το «σεντόνι» που καλύπτει 
εσωτερικά την κοιλιά και όλα τα όργανα). Η περιτοναϊκή 

Γράφει ο:

Κωνσταντίνος Μ. Στάμου MD, Ph.D
Γενικός Χειρουργός - Χειρουργός Παχέος Εντέρου,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

Κυτταρομειωτική Χειρουργική  
και Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία

HIPEC
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HIPEC

καρκινωμάτωση συχνά συνοδεύεται από ασκίτη, δηλα-
δή την άθροιση υγρού στην κοιλιά.

2Ποιοι καρκίνοι εμφανίζονται με εικόνα 
περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης;
Υπάρχουν μερικές μορφές καρκίνου που εμφα-
νίζουν συχνότερα το φαινόμενο της περιτονα-

ϊκής καρκινωμάτωσης. Τέτοιοι είναι το μεσοθηλίωμα, 
οι καρκίνοι της σκωληκοειδούς απόφυσης (ψευδομύ-
ξωμα), ο καρκίνος των ωοθηκών και ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου. Όμως, δυνητικά κάθε καρκίνος των 
ενδοκοιλιακών αλλά και άλλων οργάνων μπορεί να 
οδηγήσει σε διάχυτη νόσο μέσα στην κοιλιά.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται ακόμη και σήμερα από 
τους περισσότερους χειρουργούς και ογκολόγους ως 
τελικό στάδιο μιας νόσου που δεν επιδέχεται θεραπείας. 
Όμως, η συστηματική κλινική και εργαστηριακή έρευνα 
του Paul Sugarbaker, των συνεργατών του και πλέον των 
μαθητών του, έχει να επιδείξει θεαματικά αποτελέσματα 
με αύξηση της επιβίωσης ή και ίαση σε πολλές περιπτώ-
σεις.

3 Σε τι εξετάσεις πρέπει να υποβληθεί  
ο ασθενής πριν από την επέμβαση;
Πριν από την επέμβαση πρέπει να γίνει η κα-
λύτερη δυνατή σταδιοποίηση του καρκίνου. 

Σταδιοποίηση είναι η διαδικασία της αποτύπωσης της 
έκτασης του καρκίνου σε κάθε δεδομένη στιγμή. Πολ-
λές φορές, η σταδιοποίηση δεν είναι απόλυτα ακριβής, 
καθώς κάθε εξέταση έχει και ένα περιθώριο λάθους. 
Συνήθως, απαιτείται ένας συνδυασμός αξονικών και 
μαγνητικών τομογραφιών. Ειδικά στην περίπτωση της 
περιτοναϊκής καρκινωμάτωσης, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να εκτιμηθεί η επέκταση της νόσου στο λεπτό 
έντερο. Ο λόγος είναι ότι το λεπτό έντερο δεν μπορεί 
εύκολα να καθαρισθεί από καρκινικές μάζες. Η εξέτα-
ση που φαίνεται να βοηθά περισσότερο στην εκτίμηση 
της κατάστασης του λεπτού εντέρου είναι η «αξονική 
εντερόκλυση». Πρόκειται για μια τροποποιημένη αξο-
νική τομογραφία, στην οποία με τη βοήθεια ενός κα-
θετήρα χορηγούμε μεγάλη ποσότητα υγρού στο λεπτό 
έντερο ώστε αυτό να διαταθεί. Σε περιπτώσεις όπου η 
προεγχειρητική μελέτη δεν κρίνεται ικανοποιητική, είναι 
σωστό να προηγείται διαγνωστική λαπαροσκόπηση από 
τον χειρουργό που τελικά θα πραγματοποιήσει και την 
τελική επέμβαση. Με τη διαγνωστική λαπαροσκόπηση, 
ο χειρουργός μπορεί να πάρει την τελική απόφαση για 
το εάν ο ασθενής είναι υποψήφιος για θεραπευτική 
επέμβαση.

Εξαιρετικά σημαντική είναι η προετοιμασία του ασθε-
νούς για την επέμβαση, η οποία είναι πολύωρη και απαι-
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τητική. Ιδιαίτερο ρόλο στην προετοιμασία έχει η αναι-
σθησιολογική ομάδα. Η υπεύθυνη αναισθησιολόγος κ. 
Σαμαντά έχει τη μεγαλύτερη εμπειρία σε επεμβάσεις 
κυτταρομείωσης και θα φροντίσει να ολοκληρωθεί μία 
από τις μεγαλύτερες επεμβάσεις της γενικής χειρουρ-
γικής με ασφάλεια. 

4 Τι είναι η κυτταρομειωτική χειρουργική;
Η κυτταρομειωτική χειρουργική στηρίζεται σε 
μία εξαιρετικά καλά δομημένη θεωρία της χει-
ρουργικής ογκολογίας. Όσο εκτεταμένη και αν 

είναι η ενδοκοιλιακή νόσος, με κατάλληλες χειρουργικές 
τεχνικές, ο καρκίνος μπορεί να εξαιρεθεί ή να μειωθεί σε 
ελάχιστα ορατές μάζες. Βασική προϋπόθεση είναι να μην 
υπάρχουν παράλληλα και μεταστάσεις στο συκώτι ή σε 
άλλα όργανα εκτός της κοιλιάς. Η νόσος που απομένει 
μετά την επέμβαση, είτε πρόκειται για μικρή μάζα είτε 
αφορά μόνο ελεύθερα καρκινικά κύτταρα, είναι δυνατό 
να εκριζωθεί με Διεγχειρητική Υπέρθερμη Ενδοπεριτο-
ναϊκή Χημειοθεραπεία (HIPEC). Ο χειρουργός προχωρά 
σε πλύση της κοιλιάς με χημειοθεραπευτικά φάρμακα σε 
υψηλή θερμοκρασία, με σκοπό την άμεση δράση πάνω 
στα καρκινικά κύτταρα. Οι τεχνικές αυτές έχουν συστη-
ματοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε έπειτα από κατάλλη-
λη εκπαίδευση να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή από 
τους χειρουργούς που έχουν το απαιτούμενο ενδιαφέρον 
και την απαραίτητη αφοσίωση.

5Πώς γίνεται η διεγχειρητική υπέρθερμη 
ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC);
Εάν ο χειρουργός καταφέρει να πετύχει τον 
πλήρη καθαρισμό της κοιλιάς από κάθε ορατή 

νόσο, ακολουθεί η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία ή 

HIPEC. Με τη χρήση ειδικού κυκλοφορητή γίνεται πλύση 
της κοιλιάς με χημειοθεραπευτικά φάρμακα στους 42ο C 
για 90 λεπτά. Τα φάρμακα σε συνδυασμό με την υψηλή 
θερμοκρασία καταστρέφουν όσα καρκινικά κύτταρα 
παραμένουν ζωντανά μέσα στην κοιλιά. Η τεχνική αυτή 
έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να μειώσει την πιθανότητα 
να εμφανιστεί στο μέλλον ο καρκίνος μέσα στην κοιλιά.

6Τι προσδοκούμε από την κυτταρομειωτική 
χειρουργική;
Το αποτέλεσμα της επέμβασης στην ογκολογία 
του πεπτικού εξαρτάται απόλυτα από το στά-

διο της νόσου, την ικανότητα του χειρουργού να αφαι-
ρέσει τις ορατές μάζες αλλά και τη δυνατότητα του 
ασθενούς να αντέξει το βάρος όλης της θεραπείας. 
Όσο επιμελής και να είναι ο χειρουργός στην τεχνική 
του, καρκινικά κύτταρα διαφεύγουν στην περιτοναϊκή 
κοιλότητα και μπορεί να οδηγήσουν στην ανάπτυξη 
περιτοναϊκών εμφυτεύσεων. Εδώ έρχεται να συμπλη-
ρώσει τη χειρουργική η ενδοπεριτοναϊκή χημειοθερα-
πεία (HIPEC), με σκοπό τον έλεγχο της τοπικής νόσου. 
Με την ίδια λογική, η συστηματική χημειοθεραπεία 
συνεχίζεται από τους παθολόγους-ογκολόγους μετά 
την επέμβαση, ώστε να καταπολεμηθούν κύτταρα που 
βρίσκονται στην κυκλοφορία του αίματος αλλά και σε 
άλλους ιστούς.

Η κυτταρομειωτική χειρουργική και η ενδοπεριτονα-
ϊκή χημειοθεραπεία (HIPEC) προσφέρεται στη Βιοκλι-
νική Αθηνών από την ομάδα του χειρουργού κ. Στάμου, 
που διαθέτει την εκπαίδευση, την εμπειρία αλλά και 
όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για τις απαιτητικές 
αυτές επεμβάσεις. 
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Με τη χρήση ειδικού 
κυκλοφορητή γίνεται  
πλύση της κοιλιάς  
με χημειοθεραπευτικά φάρμακα 
στους 42ο C για 90 λεπτά. 
Τα φάρμακα σε συνδυασμό 
με την υψηλή θερμοκρασία 
καταστρέφουν όσα καρκινικά 
κύτταρα παραμένουν  
ζωντανά μέσα στην κοιλιά.  
Η τεχνική αυτή έχει αποδειχθεί 
ότι μπορεί να μειώσει  
την πιθανότητα να εμφανιστεί 
στο μέλλον ο καρκίνος  
μέσα στην κοιλιά
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Έ να σημαντικό ρεύμα μαζι-
κοποίησης του αθλητισμού 
καταγράφεται στις μέρες 

μας παγκοσμίως. Το ρεύμα αυτό 
δεν αφορά μόνο την ένταξη νέων 
παιδιών στον αθλητισμό, αλλά και 
τη συστηματική ή και ανταγωνιστι-
κή άθληση ατόμων που άφησαν την 
εφηβεία αρκετά χρόνια πριν. Είναι 
γνωστή πια η εικόνα της συμμετοχής 
χιλιάδων ανθρώπων σε μαραθωνί-
ους που διοργανώνονται σε κάθε 
γωνιά της γης, αλλά και οι στρατιές 
των ποδηλατών και δρομέων στους 
δρόμους των περισσότερων πόλεων 
του κόσμου. Η εντατική άθληση και 
οι επιδόσεις δεν είναι πια αποκλει-
στικό προνόμιο των εικοσάρηδων, 
αλλά ζητούμενο για κάθε ηλικία. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η δημοσι-
οποίηση περιστατικών αιφνίδιου 
καρδιακού θανάτου σε αθλητές ή 
νέους ανθρώπους γενικότερα προ-
καλεί συνήθων έντονο ενδιαφέρον 
και ανησυχία, καθώς τα άτομα αυτά 
θεωρούνται συνήθως απόλυτα υγιή.

Οι ευνοϊκές επιδράσεις του αθλη-
τισμού στην υγεία είναι απόλυτα τεκ-
μηριωμένες και ευρύτερα γνωστές. 
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Παρ’ όλα αυτά, οι αθλητές μπορεί 
να παρουσιάζουν καρδιακές πα-
θήσεις ή συγγενείς ανωμαλίες, οι 
οποίες μπορεί να προδιαθέτουν σε 
καρδιακά προβλήματα. Στη Μεγάλη 
Βρετανία κάθε εβδομάδα πεθαί-
νουν από αδιάγνωστες καρδιακές 
παθήσεις 12 νέοι, ηλικίας μικρότε-
ρης των 35 ετών. Επιπρόσθετα, η 
έντονη αθλητική δραστηριότητα 
θεωρητικά μπορεί να πυροδοτήσει 
επικίνδυνους μηχανισμούς (αρρυθ-
μίες κ.λπ.) σε ευαίσθητα άτομα. Τα 
τελευταία έτη, άλλωστε, έχουν δη-
μοσιευθεί στοιχεία που υποστηρί-
ζουν ότι η υπερενταντική άθληση 
(π.χ., μαραθώνιος) μπορεί να προ-
καλέσει κάποιας μορφή «τραύμα-
τος» στο μυοκάρδιο.

Τα άτομα που αθλούνται πρέπει 
να υποβάλλονται σε κάποιας μορ-
φής ιατρικό έλεγχο, με σκοπό να 
εξακριβωθεί αν κάποια καρδιακή 
ή άλλη πάθηση αυξάνει τον κίν-
δυνο καρδιακής βλάβης και, κατά 
συνέπεια, επηρεάζει τη δυνατότη-
τα συμμετοχής με ασφάλεια στην 
αθλητική δραστηριότητα. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα 
άσκησης δεν επηρεάζεται μόνο από 
καρδιακές παθήσεις, αλλά και από 
σειρά άλλων παθήσεων, η σημασία 
των οποίων στη συγκεκριμένη περί-
πτωση προσδιορίζεται όχι μόνο από 
τη βαρύτητα της πάθησης, αλλά και 
από το είδος της άσκησης. 

Επιπρόσθετα, ο καρδιολόγος 
συχνά καλείται να εκτιμήσει μετα-
βολές στην καρδιακή μορφή και 
λειτουργία που οφείλονται σε εντα-
τική άθληση (υπερτροφία τοιχω-
μάτων, διάταση κοιλοτήτων κ.λπ.). 
Οι προσαρμογές αυτές, που συχνά 
αποκαλούνται «αθλητική καρδιά», 
μπορεί να προκαλέσουν διαγνωστι-
κά προβλήματα, καθώς μπορεί να 
παρουσιάζουν ομοιότητες με δυ-
νητικά επικίνδυνες παθήσεις, όπως 
οι μυοκαρδιοπάθειες. Δεν υπάρχει 
ομοφωνία ανάμεσα στις δύο όχθες 
του Ατλαντικού για τους απαραίτη-

τους ελέγχους που πρέπει να διενερ-
γούνται πριν από τη συμμετοχή σε 
αθλητικές δραστηριότητες. 

Η Αμερικάνικη Καρδιολογική 
Ένωση (AHA) προτείνει ένα πρω-
τόκολλο το οποίο περιλαμβάνει τη 
λήψη λεπτομερούς ατομικού ανα-
μνηστικού και πλήρη φυσική εξέτα-
ση, δεν συνιστά, όμως, τη διενέρ-
γεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος 
(ΗΚΓ)  σε όλους τους αθλούμενους. 
Η ΑΗΑ υποστηρίζει ότι η μη εκλε-
κτική χρήση σε πληθυσμούς χαμη-
λού κινδύνου οδηγεί σε διενέργεια 
άσκοπων εξετάσεων και αδικαιο-
λόγητη αύξηση του κόστους. 

Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρ-
διολογικής Εταιρείας θεωρούν 
απαραίτητη τη διενέργεια ΗΚΓ στον 
αρχικό έλεγχο όλων των αθλούμε-
νων, μαζί με τη λήψη ιστορικού και 
τη φυσική εξέταση. Οι εξεταζόμε-
νοι που παρουσιάζουν παθολογι-
κά ευρήματα παραπέμπονται για 
περαιτέρω έλεγχο (υπερηχοκαρδι-
ογράφημα, δοκ. κόπωσης, μαγνητ. 
τομογραφία καρδιάς κ.λπ.), αναλό-

γως των αρχικών ευρημάτων. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 
αρκετές σοβαρές παθήσεις που 
μπορεί να διαγνωσθούν μόνο με το 
ΗΚΓ (σύνδρομα long QT, Brugada, 
Wolf Parkinson White), ενώ το υπε-
ρηχογράφημα μπορεί να είναι φυ-
σιολογικό, ή άλλες όπου η συμβολή 
του ΗΚΓ μπορεί να είναι καθοριστι-
κή (υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, 
αρρυθμιογόνος δεξιά κοιλία, διατα-
τική μυοκαρδιοπάθεια).

Πρόσφατες μελέτες, προερχόμε-
νες από ένα από τα σημαντικότερα 
κέντρα του κόσμου που ασχολείται 
με την αθλητική καρδιογραφία, το 
St George’s University, Cardiac Risk 
for the Young, London, UK, τεκμηρι-
ώνουν το ηλεκτροκαρδιογράφημα 
με τη βοήθεια νέων προτεινόμενων 
κριτηρίων CRY-teria, όπως ονομά-
ζονται, υπενθυμίζοντας την ανάγκη 
περιττών εξετάσεων, χωρίς όμως 
να μειώνεται καθόλου η ανίχνευση 
των παθολογικών προβλημάτων. Οι 
συγκεκριμένες οδηγίες είναι πιθανό 
να υιοθετηθούν σύντομα σε παγκό-
σμια κλίμακα. 

Συχνά απαιτείται παροχή εξατο-
μικευμένων οδηγιών προσαρμο-
σμένων όχι μόνο στα καρδιολογικά 
χαρακτηριστικά των αθλούμενων, 
αλλά και στα διάφορα είδη άθλη-
σης. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται 
και η συμβουλευτική σε ό,τι αφορά 
το είδος αλλά και την ένταση της 
άθλησης σε άτομα με προϋπάρχο-
ντα καρδιολογικά προβλήματα.

Ο προαθλητικός έλεγχος δεν 
είναι μια απλή εξέταση ρουτίνας, 
αλλά αποτελεί σύμπλοκη διαδικα-
σία και σημαντική πρόκληση για 
τον κλινικό ιατρό. Προϋποθέτει ορ-
θολογική αξιοποίηση της κλινικής 
εμπειρίας και των κατευθυντήριων 
οδηγιών, ώστε η διερεύνηση να 
γίνεται στοχευμένα, χωρίς άσκο-
πη διενέργεια ιατρικών εξετάσε-
ων, αλλά με αξιοποίηση όλου του 
διαγνωστικού οπλοστασίου, όπου 
αυτό είναι απαραίτητο.

Ο προαθλητικός 
έλεγχος δεν είναι 
μια απλή εξέταση 

ρουτίνας, αλλά 
αποτελεί σύμπλοκη 

διαδικασία και 
σημαντική πρόκληση 

για τον κλινικό 
ιατρό. Προϋποθέτει 

ορθολογική 
αξιοποίηση της 

κλινικής εμπειρίας και 
των κατευθυντήριων 

οδηγιών, ώστε  
η διερεύνηση να 

γίνεται στοχευμένα

φάκελοs υγεία

Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017          



53Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017    

Γράφει ο:

Δημήτριος Παπακώστας
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Βερολίνου  
«Charité-Universitätsmedizin Berlin»,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

Προσέγγιση 
μελανοκυτταρικών σπίλων 
και δευτερογενής  
πρόληψη 
μελανώματος

φάκελοs υγεία

O διαπιστωμένος ρόλος των 
μελανοκυτταρικών σπίλων 
ως παράγοντας κινδύνου 

για το μελάνωμα καθιστά απαραί-
τητη τη βελτιστοποίηση της πρωτο-
γενούς αλλά και της δευτερογενούς 
πρόληψης, με στόχο τη μείωση της 
σχετιζόμενης με το μελάνωμα θνη-
σιμότητας αλλά και νοσηρότητας. 
Ασθενείς με περισσοτέρους από 
100 κοινούς μελανοκυτταρικούς σπί-
λους, περισσότερους από 5 άτυπους, 
με μεγάλους συγγενείς σπίλους ή οι-
κογενειακό ιστορικό μελανώματος 
στοιχειοθετούν σε κάθε περίπτωση 

μια ομάδα κινδύνου που καλό είναι 
σε τακτά χρονικά διαστήματα ανά 
3-12 μήνες αντίστοιχα με την εκτί-
μηση της επικινδυνότητας από τον 
δερματολόγο να βρίσκονται σε πρό-
γραμμα προληπτικού ελέγχου.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η συμ-
βολή του δερματολόγου είτε εκεί-
νου που είναι εξειδικευμένος στη 
δερματική ογκολογία είτε εκείνου 
που ασκεί πρωτοβάθμια δερματο-
λογική περίθαλψη είναι κρίσιμη. 
Η συμβολή αυτή δεν περιορίζεται 
μόνο στην έγκαιρη ταυτοποίηση του 
ύποπτου μελανοκυτταρικού σπίλου 

που εξελίσσεται σε μελάνωμα, αλλά 
στη συνολική δυνατότητα προσέγ-
γισης, διαχείρισης και ενημέρωσης 
του ασθενούς με μελανοκυτταρικούς 
σπίλους με τη βοήθεια των νέων δι-
αγνωστικών μεθόδων. 

Δερματοσκόπηση
Η εισαγωγή της δερματοσκόπησης 
στη διαγνωστική προσέγγιση των 
ασθενών με μελανοκυτταρικούς 
σπίλους υπήρξε σημαντικότατο 
ορόσημο στην πρόληψη και την 
έγκαιρη διάγνωση του μελανώμα-
τος. Με τη χρήση ενός φορητού με-
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γεθυντικού ιατρικού 
μηχανήματος επιτυγ-

χάνεται η μεγέθυνση 
του σπίλου και η αποκά-

λυψη μιας σειράς μη ορα-
τών με το μάτι στοιχείων που 

βοηθούν τον δερματολόγο στη δι-
αγνωστική προσέγγιση των σπίλων, 
εντοπίζοντας αφενός πιο έγκαιρα 

πρώιμα μελανώματα, αφετέρου 
αποφεύγοντας περιττές χειρουργι-
κές αφαιρέσεις.

Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι σε 
περιπτώσεις διαγνωστικής ανα-
σφάλειας προκρίνεται η χειρουρ-
γική αφαίρεση της βλάβης, τελικά, 
όμως, μόνο μέρος των αφαιρεθέ-
ντων βλαβών διαγιγνώσκονται 
ιστολογικά ως μελανώματα. Η 
ανάλυση μιας πολύ μεγάλης σει-
ράς ασθενών στη Γερμανία κα-
τέδειξε ότι στους 120 αφαιρε-
θέντες σπίλους, μία μόνο βλάβη 
αντιστοιχεί σε μελάνωμα. Για 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα 
αυτό και για να αποφευχθούν 
οι υπερβολικές και άσκοπες -εν 
πολλοίς- χειρουργικές αφαιρέ-
σεις, αναπτύχθηκε ως εξέλιξη 
της δερματοσκόπησης η τεχνική 
της ψηφιακής δερματοσκόπησης/
χαρτογράφησης, η οποία επιτρέπει 
την ψηφιακή καταγραφή και αρ-
χειοθέτηση των δερματοσκοπικών 
εικόνων για μελλοντική σύγκριση. 
Η μέθοδος ενδείκνυται σε κάθε 
περίπτωση στην προσέγγιση των 
ασθενών με αρκετούς μελανοκυτ-
ταρικούς σπίλους ή και σπίλους με 
σχετική ατυπία, οπότε καλό είναι να 
συνίσταται ετήσια παρακολούθηση. 
Η μέθοδος αποκτά, ωστόσο, ιδιαί-
τερη σημασία στην προσέγγιση των 
ασθενών υψηλής επικινδυνότητας 
για μελάνωμα, όπου θα πρέπει να 
εφαρμόζεται ανά 3-6 μήνες. Σε πε-
ρίπτωση αλλαγής των μελανοκυτ-
ταρικών βλαβών μέσα σε αυτό το 
χρονικό πλαίσιο, προχωρούμε στη 
βιοπτική αφαίρεση. Η προσέγγιση 
αυτή μειώνει στο ελάχιστο δυνατό 
τις άσκοπες αφαιρέσεις, ενώ πα-
ράλληλα αυξάνει την ακρίβεια στην 
έγκαιρη διάγνωση του μελανώμα-
τος, που με τη μέθοδο αυτή διαγι-
γνώσκεται σε αρκετά πρώιμη φάση.

Ψηφιακή χαρτογράφηση
Μια σχετικά σύγχρονη εξέλιξη εί-
ναι η επέκταση των μηχανημάτων 

ψηφιακής χαρτογράφησης με δυ-
νατότητες τεχνητής ευφυΐας, που 
επιτρέπουν με την εφαρμογή δια-
γνωστικών αλγόριθμων στην εκτί-
μηση επικινδυνότητας της βλάβης 
χωρίς συμμετοχή του δερματολό-
γου, με τη δερματοσκόπηση από 
έμπειρο δερματολόγο να διατηρεί, 
ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το 
προβάδισμα. Δεν παύει όμως να 
αποτελεί μια ενδιαφέρουσα εξέ-
λιξη με ποικίλες εφαρμογές, όπως 
σε συστήματα τηλεδερματολογί-
ας, όπου με τη βοήθεια ψηφιακών 
εφαρμογών μπορεί να γίνεται μια 
πρώτη διαγνωστική προσέγγιση 
από τον ίδιο τον ασθενή και εν 
συνεχεία οι ψηφιακές δερματο-
σκοπικές εικόνες να εκτιμώνται 
από εξειδικευμένους δερματολό-
γους--δερματοσκόπους.

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπο-
ρούμε να καταλήξουμε ότι ο ασθε-
νής με μελανοκυτταρικούς σπίλους 
συνιστά μια ιδιαίτερη διαγνωστική 
πρόκληση για τον δερματολόγο, 
αφενός λόγω της πολύ μεγάλης 
επίπτωσής τους στον γενικό πλη-
θυσμό και της συνήθως καλοήθους 
φύσεώς τους και αφετέρου λόγω 
της συσχέτισής τους με το μελάνω-
μα ως παράγοντα κινδύνου. Ασθε-
νείς υψηλού κινδύνου καλό είναι 
να βρίσκονται σε πρόγραμμα πα-
ρακολούθησης των σπίλων, που θα 
περιλαμβάνει συνδυασμό κλινικής 
εξέτασης δερματοσκόπησης και ψη-
φιακής χαρτογράφησης, όταν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. Σε περίπτωση 
που η συνήθης διαγνωστική μας 
προσέγγιση εγείρει αμφιβολίες για 
τη φύση της βλάβης, συνιστάται η 
βιοπτική αφαίρεση, η οποία, όμως, 
θα πρέπει να γίνεται στοχευμένα επί 
κλινικής υποψίας κακοήθειας είτε 
σε περίπτωση αλλαγής της χαρτο-
γραφηθείσας βλάβης είτε αν επιμέ-
νει ο ασθενής για λόγους ανεξάρτη-
τα της ιατρικής σκοπιμότητας μετά 
την ενημέρωση και συμβουλευτική 
που θα έχει προηγηθεί.

Aσθενείς με 
περισσοτέρους 

από 100 κοινούς 
μελανοκυτταρικούς 

σπίλους, 
περισσότερους από  

5 άτυπους, με μεγάλους 
συγγενείς σπίλους 

ή οικογενειακό 
ιστορικό μελανώματος 

στοιχειοθετούν μια 
ομάδα κινδύνου που 
καλό είναι σε τακτά 
χρονικά διαστήματα  

ανά 3-12 μήνες 
αντίστοιχα  

με την εκτίμηση  
της επικινδυνότητας 

από τον δερματολόγο 
να βρίσκονται 
σε πρόγραμμα 

προληπτικού ελέγχου

φάκελοs υγεία
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Χρήστος Παπαμανώλης
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Η πλαστική χειρουργική είναι 
μια σύγχρονη ιατρική ειδικό-
τητα που είναι γνωστό πλέον 

ότι ασχολείται με την αποκατάσταση 
ή την επανόρθωση βλαβών που είτε 
προέκυψαν από ατυχήματα είτε από 
τον χρόνο ή είαι εκ γενετής δυσπλα-
σίες.Μιά από τις συχνότερες επεμβά-
σεις στο πρόσωπο είναι η αλλαγή του 
σχήματος της μύτης, η γνωστή ρινο-
πλαστική. Η μύτη είναι κεντρικό ανα-
τομικό στοιχείο του προσώπου και το 
άσχημο σχήμα της επηρεάζει σημα-
ντικά όλη την εικόνα του ατόμου. Μια 
γαμψή μύτη δίνει μια επιθετική εικό-
να, ενώ η διόρθωση του σχήματος 
και του μεγέθους της γλυκαίνει και 
εναρμονίζει το πρόσωπο. Η απόφα-
ση πώς θα γίνει η μύτη εξαρτάται από 
το σχήμα του προσώπου του ενδια-
φερόμενου, το μέγεθος της μύτης, το 
πάχος του δέρματος, καθώς και την 
κατάσταση του διαφράγματος (αν εί-
ναι ευθύ ή στραβό). Σήμερα έχουμε 
τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε στον 
υπολογιστή σε μια ψηφιακή φωτο-
γραφία του ασθενούς μας τις αλλα-
γές που σκοπεύουμε να κάνουμε στο 
χειρουργείο και να δούμε περίπου τη 

μετεγχειρητική εικόνα του. Αυτό πλη-
σιάζει πολύ στο μετεγχειρητικό απο-
τέλεσμα, ειδικά στην προφίλ φωτο-
γραφία του ασθενούς.

Η εγχείρηση γίνεται με γενική νάρ-
κωση, που είναι η πλέον βολική και 
ασφαλής για τη συγκεκριμένη επέμ-
βαση. Οι τομές συνήθως γίνονται στο 
εσωτερικό των ρουθουνιών με τρόπο 
ώστε να μη φαίνονται εξωτερικές το-
μές στο δέρμα της μύτης. Από τις το-
μές αυτές συνήθως αφαιρούνται τα 
στοιχεία που περισσεύουν, ο γνωστός 
ρινικός ήβος, και η ράχη της μύτης γί-
νεται ευθεία με ελαφριά καμπυλότη-
τα, το ακρορίνιο ανασηκώνεται 1-2 
mm ψηλότερα της ράχης και η γωνία 
της μύτης με το άνω χείλος διαμορ-
φώνεται από τις 95 έως τις 105 μοί-
ρες. Μύτες που έχουν απόκλιση από 
τη μέση γραμμή χρειάζονται επέμ-
βαση και στο σκολιό (στραβό) ρινικό 
διάφραγμα. Με τον τρόπο αυτό διορ-
θώνεται η κακή λειτουργία της μύτης, 
βελτιώνεται η ροή του αέρα και κατά 
συνέπεια η αναπνοή και δευτερευό-
ντως και το σχήμα σε μία επέμβαση 
και μία νοσηλεία.

Τα προβλήματα που αντιμετωπί-

ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ζονται από τον πλαστικό χειρουργό 
στη ρινοπλαστική είναι πιο συχνά οι 
μύτες με ρινικό ύβο (καμπούρα), με 
υπερτροφικό και δύσμορφο ακρο-
ρίνιο (φαρδύ, παχύ, τετράγωνο) και 
δευτερευόντως μύτες από διάφορες 
συγγενείς δυσπλασίες (χειλειοσχιστί-
ες) ή έπειτα από προηγούμενες επεμ-
βάσεις. Οι συχνότερες παρεμβάσεις 
είναι αφαιρετικές των ιστών που πε-
ρισσεύουν, αλλά όχι σπάνια χρειάζε-
ται να προστεθούν μοσχεύματα χόν-
δρου ή οστού για να συμπληρωθούν 
στοιχεία που λείπουν.

Από το χειρουργείο ο ασθενής βγαί-
νει με έναν νάρθηκα στη ράχη της μύ-
της, ο οποίος παραμένει στη θέση του 
μία εβδομάδα για να προστατεύει τα 
στοιχεία της μύτης μέχρι να επουλω-
θούν. Με την αφαίρεση του νάρθηκα 
φαίνεται το καινούργιο σχήμα της μύ-
της, αλλά το δέρμα είναι ακόμη πρη-
σμένο. Σταδιακά αποκαθίσταται στο 
επόμενο διάστημα, ανάλογα με το 
πάχος του δέρματος μπορεί να διαρ-
κέσει μερικούς μήνες. Σ’ όλο αυτό το 
διάστημα, η μύτη είναι κοινωνικά απο-
δεκτή, χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα 
στη δραστηριότητα του ασθενούς. Το 
μόνο που θα πρέπει να προσέχει κά-
ποιος που πρόσφατα έχει χειρουργη-
θεί είναι να μην τραυματίσει τη μύτη 
του σε σπορ ή σε κάποιο ατύχημα.

Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι η 
επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα 
και μετεγχειρητικά δεν πονάει. Την 
πρώτη μέρα δίνονται κοινά παυσί-
πονα και μια απλή αντιβίωση. Κρύες 
κομπρέσες προφυλάσσουν από το 
μετεγχειρητικό οίδημα και οι εκχυμώ-
σεις που εμφανίζονται υποχωρούν σε 
μια εβδομάδα. Η διάρκεια της νοση-
λείας είναι μια ημέρα.

Καταλήγοντας, η ρινοπλαστική εί-
ναι μια εξαιρετική επέμβαση που σε 
έμπειρα χέρια δίνει επιτυχημένα απο-
τελέσματα.



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Μωρίς - Μωυσής Ριχάνα
Ορθοπαιδικός Χειρουργός,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Αθηνών

ΑΝΑΊΜΑΚΤΕΣ 
ΜΊΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΊΣ

Είναι στο
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΊΑ

Η Αμερικανή ποιήτρια Sarah 
Kay έγραψε: «Άλλοι διαβά-
ζουν στην παλάμη το μέλ-

λον, εγώ διαβάζω στις ουλές της το 
παρελθόν».

 Ίσως τελικά και οι μετεγχειρητικές 
ουλές να είναι παρελθόν.

 Ένας μεγάλος αριθμός ορθοπε-
δικών επεμβάσεων που γίνονται 
καθημερινά αφορούν το χέρι και 
ειδικότερα την παλάμη. Παθήσεις 
όπως η στενωτική τενοντοελυτρί-
τιδα (Εκτινασσόμενος Δάκτυλος - 
Trigger Finger) και η ρίκνωση της 
παλαμιαίας απονεύρωσης (νόσος 
του Dupuytren) μπορούν πια να 
αντιμετωπιστούν αναίμακτα, δηλα-
δή δίχως ίσχαιμο περίδεση, τομές 
και ράμματα και ο ασθενής να επι-
στρέψει στην κανονική του ζωή την 
ίδια μέρα.

Ρίκνωση της παλαμιαίας 
απονεύρωσης 
 (νόσος του Dupuytren)
Ο βαρόνος Guillaume Dupuytren 
υπήρξε προσωπικός χειρουργός του 
Μεγάλου Ναπολέοντα και περιέγρα-
ψε τη νόσο που φέρει το όνομά του 
στο περιοδικό «The Lancet» το 1834. 

Πρόκειται για μια επεκτεινόμενη 
ινοπλασία στον υποδόριο ιστό της 
παλάμης, κατά την οποία σχηματί-
ζονται οζίδια και χορδές που δευ-
τερογενώς προκαλούν συγκάμψεις 
δακτύλων, συχνότερα του μικρού 
και του παράμεσου. Αντιμετωπίζε-
ται χειρουργικά με υφολική ή ολική 
εκτομή της παλαμιαίας απονεύρω-
σης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται: Ανοι-
κτό, χειρουργικό τραύμα μεγάλου 
μήκους, ράμματα, αλλαγές, πόνος, 
μεγαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών 
(φλεγμονή, μικροβιακή λοίμωξη, 
ρικνωτική ή υπερτροφική ουλή, δυ-
σκαμψία κ.λπ.), μεγαλύτερο κόστος 
και περισσότερες μέρες αποχή από 
την εργασία. 

Υπάρχουν ,όμως, και αναίμακτες 
μέθοδοι, όπως η έγχυση κολλαγε-
νάσης Clostridium Histolyticum, η 

υποδόρια διατομή της ρικνωτικής 
χορδής (απονευρεκτομή) με νυστέρι 
και η προτιμώμενη απονευρεκτομή 
με βελόνη, την οποία περιγράφουμε: 

Απονευρεκτομή με βελόνη (NA)
Η απονευρεκτομή με βελόνη (NA) 
ή αλλιώς διαδερμική φασεκτομή 
με βελόνη (PNF) είναι μια ελάχιστη 
επεμβατική τεχνική, που έγινε δη-
μοφιλής στη Γαλλία πάνω από 20 
χρόνια πριν. Τώρα, χρησιμοποιείται 
σε πολλά ιατρεία και κλινικές σε όλο 
τον κόσμο. Ο στόχος της NA είναι να 
κάνει τα δάκτυλα λειτουργικά και 
πάλι, ευθυγραμμίζοντάς τα με ελά-
χιστες επιπλοκές.

 Η τεχνική χρησιμοποιεί ειδικές 
ή απλές βελόνες για τη διάτρηση 
της χορδής Dupuytren υπό υπερη-
χογραφικό έλεγχο και έτσι την εξα-
σθενεί μέχρις ότου να σπάσει με 
μηχανική δύναμη, τυπικά με έναν 
χαρακτηριστικό ήχο. Σαν τεχνική 
είναι αρκετά δημοφιλής, αφού το 
αποτέλεσμα είναι άμεσο, η επέμ-
βαση αναίμακτη και ασφαλής, δεν 
αφήνει ουλές, απαιτεί μόνο τοπική 
αναισθησία, είναι αρκετά ανώδυ-
νη και λιγότερο δαπανηρή για τον 
ασθενή. Το μόνο ίσως μειονέκτημά 
της είναι ότι υπάρχει μεγαλύτερος 
κίνδυνος υποτροπής σε σχέση με 
το ανοιχτό χειρουργείο και μπορεί 
(χωρίς να είναι σίγουρο) έπειτα από 
κάποια χρόνια να χρειαστεί επανά-
ληψη (αναθεώρηση). 

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα 
(Εκτινασσόμενος Δάκτυλος - 
Trigger Finger)
Οι καμπτήρες τένοντες των δακτύ-
λων περνούν μέσα από τα έλυτρα 
εφαπτόμενοι στα οστά. Ο όλος 
μηχανισμός μοιάζει με ένα καλάμι 
ψαρέματος που η πετονιά του είναι 
οι τένοντες και τα δακτυλίδια από 
τα οποία περνά είναι τα έλυτρα. 
Όπως, λοιπόν, θα ήταν δύσκολο να 
περάσει ένας κόμπος μέσα από τα 
δακτυλίδια, έτσι είναι δύσκολο για 
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έναν παχύτερο τένοντα να περάσει 
από ένα στενό έλυτρο. Η στενωτι-
κή τενοντοελυτρίτιδα είναι, λοι-
πόν, η πάχυνση και στένωση του 
ινώδους ελύτρου (αντίστοιχα προς 
τις κεφαλές των μετακαρπίων) που 
εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση 
του τένοντα στο σημείο εκείνο, με 
αποτέλεσμα τη δευτεροπαθή τοπι-
κή πάχυνσή του και εμφάνιση του 
σημείου εκτίναξης του δακτύλου.

Συνήθως, η αντιμετώπιση είναι 
χειρουργική, με διατομή του ελύ-
τρου και κινητοποίηση του τένο-
ντα, πάλι με ό,τι αυτό συνεπάγεται: 
Ξανά ανοικτό, χειρουργικό τραύμα 
μικρού ή μεγάλου μήκους (αν έχουν 
προσβληθεί περισσότερα δάκτυ-
λα), ράμματα, αλλαγές, πόνος, με-
γαλύτερη πιθανότητα επιπλοκών 
(φλεγμονή, μικροβιακή λοίμωξη, 
ρικνωτική ή υπερτροφική ουλή, δυ-
σκαμψία κ.λπ.), μεγαλύτερο κόστος 
και περισσότερες μέρες αποχή από 
την εργασία. 

Και εδώ υπάρχουν τεχνικές μι-
κρής επεμβατικότητας που μπορούν 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα: 
Μία ή δύο εκχύσεις κορτικοστερο-
ειδών, διαδερμική διατομή ελύτρου 
με βελόνη, με Haki knife ή συνδυα-
σμός των παραπάνω. 

Αναλυτικότερα, υπό τοπική αναι-
σθησία και υπερηχογραφικό έλεγ-
χο γίνεται μια μικρή οπή 1-2 mm 
κεντρικότερα του ελύτρου. Στην 
περίπτωση της βελόνης γίνονται 
επαναλαμβανόμενες εκδορές υπο-
δόρια στο έλυτρο, με κινήσεις από 
την περιφέρεια προς το κέντρο, οι 
οποίες προκαλούν ένα χαρακτηρι-
στικό ήχο. Η όλη διαδικασία είναι 
ανώδυνη, αναίμακτη και διαρκεί 
μόνο λίγα λεπτά. 

Παρόμοια πλεονεκτήματα έχει 
και το Haki Knife. Πρόκειται για ένα 
ειδικό νυστέρι που εφευρέθηκε 
στις ΗΠΑ προ δεκαετίας και έφερε 
επανάσταση, αφού σε χρόνο μηδέν 
κόβει το έλυτρο από μια οπή 1 mm 
ενώ παράλληλα προστατεύει τον 
τένοντα.

 Αργότερα, εμφανίστηκαν και 
παραλλαγές του, όπως το Α-Knife 
από την Κορέα και το Trigger Finger 
Knife της Biomet ®, αλλά, όπως και 
η απονευρεκτομή με βελόνη, που 
περιγράψαμε παραπάνω, έτσι και 
οι τεχνικές αυτές έχουν το μειονέ-
κτημα της μεγαλύτερης πιθανότη-
τας υποτροπής της πάθησης. Αυτό 
όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τα πολλά πλεονεκτήματα που προ-
σφέρουν.

Συμπέρασμα
Τελειώνοντας ας φανταστούμε έναν 
ασθενή πριν από μερικά χρόνια που 
για μια τέτοια μικροεπέμβαση έπρε-
πε να υποστεί πόνο, αιμορραγία, 
ράμματα, αλλαγές κάθε δύο μέρες, 
αντιβιοτική και αναλγητική αγωγή, 
απαγόρευση διαβροχής, κίνδυνο 
επιμόλυνσης, μετεγχειρητική ουλή, 
πιθανότατα και μετεγχειρητική δυ-
σκαμψία και κατ’ επέκταση ανάγκη 
φυσιοθεραπείας. Και όλα αυτά να 
διαρκούν 2-4 εβδομάδες, με με-
γάλο οικονομικό κόστος και ανά-
γκη αναρρωτικής άδειας ή αποχής 
από καθημερινές δραστηριότητες. 
Ο ίδιος ασθενής σήμερα κάνει την 
επέμβαση και την ίδια μέρα οδηγεί, 
εργάζεται, πλένεται, γυμνάζεται, με 
ελάχιστο πόνο και δίχως φάρμακα.

Σήμερα, η σύγχρονη χειρουργική 
αλλάζει. Είναι λιγότερο επεμβατική, 
βασίζεται αρκετά στην τεχνολογία 
και σίγουρα οι ασθενείς το εκτιμούν. 
Ειδικά αυτοί που έχουν χειρουργηθεί 
στο παρελθόν με την κλασική τεχνι-
κή μπορούν να συγκρίνουν και πάντα 
προτιμούν και συστήνουν τις νέες τε-
χνικές ελάχιστης επεμβατικότητας, 
αφού όλες βασίζονται στην ίδια ιδέα: 
Μικρότερη τομή, λιγότερες επιπλο-
κές, ταχύτερη αποκατάσταση. 
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Ρίκνωση της παλαμιαίας 
απονεύρωσης 

 (νόσος του Dupuytren)

Απονευρεκτομή  
με βελόνη (NA)

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα 
(Εκτινασσόμενος Δάκτυλος - 

Trigger Finger)
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Ιορδάνης Μανουσαρίδης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξειδικευθείς στη Χειρουργική 
Χεριού-Άνω Άκρου & Επανορθωτική Μικροχειρουργική,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά

ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ

Χεριού & άνω άκρου 

φάκελοs υγεία

T α χέρια μας εξυπηρετούν 
πολλούς σκοπούς. Μας βοη-
θάνε να φάμε, να ντυθούμε, 

να γράψουμε, να δημιουργήσουμε, 
ακόμα και να επικοινωνήσουμε. 

Είναι ένα μοναδικό εργαλείο έκ-
φρασης, δημιουργίας και επικοινωνί-
ας χρήσιμο για τα πιο απλά πράγματα 
μέχρι τις πιο σύνθετες ενέργειες.

Η περιπλοκότητα αυτή των χεριών 
μάς έκανε επιτακτική την ανάγκη ανά-
πτυξης μιας ολόκληρης εξειδίκευσης 
μέσα στην ιατρική, που ονομάζεται 
χειρουργική χεριού.

Ο συντονισμός της πληθώρας των 
στοιχείων που επιτρέπουν στα χέρια 
μας να λειτουργούν και να επικοινω-
νούν απαιτεί τα προσόντα εξειδικευ-
μένων χειρούργων χεριού, που να 
μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτή 
την πρόκληση.

Στο εξωτερικό, μάλιστα, η «χει-
ρουργική χεριού» (hand surgery) 
αποτελεί ξεχωριστή ειδικότητα ή 
υποειδικότητα της ιατρικής και ενα-
σχολούνται κυρίως οι ορθοπεδικοί 
και οι πλαστικοί χειρουργοί που έχουν 
εκπαιδευτεί επιπλέον στη χειρουργι-
κή χεριού. Πολλές φορές, μάλιστα, 
στη χειρουργική αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του χεριού χρησιμο-
ποιούνται ειδικά εργαλεία, όπως 
μικροσκόπιο, μεγεθυντικά γυαλιά 
(loupes), μικροράμματα και μικροερ-
γαλεία, η χρήση των οποίων απαιτεί 
εξοικείωση και εντατική ενασχόληση 
με το αντικείμενο της  «μικροχειρουρ-
γικής».

Παρόλο που η εξειδίκευση ονομά-
ζεται χειρουργική χεριού, η συντρι-
πτική πλειονότητα των παθήσεων 
και των κακώσεων του χεριού είναι 
δυνατό να αντιμετωπιστούν χωρίς 
χειρουργείο. Ο χειρουργός χεριού 
συνεργάζεται με άλλους ειδικούς, 
όπως ακτινολόγους, νευρολόγους, 
ρευματολόγους και φυσικοθερα-
πευτές, που δείχνουν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον στην αποκατάσταση του χε-
ριού. Τα φάρμακα, οι ασκήσεις και οι 
νάρθηκες μπορούν να ενισχύσουν τη 
θεραπεία πολλών παθήσεων. Το χει-
ρουργείο ενδείκνυται στις παθήσεις 
εκείνες που δεν ανταποκρίνονται στα 
συντηρητικά μέτρα ή σε περιπτώσεις 
που οι κακώσεις είναι βαριές και η 
χειρουργική επέμβαση θα διευκολύ-
νει την ταχύτερη αποκατάσταση της 
λειτουργικότητας και των καθημερι-
νών δραστηριοτήτων.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα 
προβλημάτων χεριού που ταλανίζουν 
πολλούς ασθενείς είναι: 

α) Πιεστικές νευροπάθειες (σύν-
δρομο καρπιαίου σωλήνα, ωλένια 
νευρίτιδα κ.ά.).

 β) Τενοντοπάθειες και τενοντοελυ-
τρίτιδες (tenis elbow, εκτινασσόμενο 
δάκτυλο DeQvervain κ.ά.). 

γ) Όγκοι μαλακών μορίων (γάγγλια 
καρπού, γιγαντοκυτταρικοί όγκοι δα-
κτύλων κ.ά.).

δ) Συνδεσμικές βλάβες καρπού και 
δακτύλων.

ε) Τραυματισμοί τενόντων και νεύ-
ρων.

Στ) Κατάγματα δακτύλων, καρπού 
και γενικά άνω άκρου.

Ζ) Αρθρίτιδες άνω άκρου (αρθρί-
τιδα βασικής άρθρωσης αντίχειρα, 
αρθρίτιδα καρπού κ.ά.).

Η λίστα των προβλημάτων δεν 
σταματάει εδώ, καθώς οι παθολογι-
κές καταστάσεις του άνω άκρου εί-
ναι πολλές και δεν μπορούν να ανα-
λυθούν στον παρόν άρθρο. Η ουσία 
είναι πως ο χειρούργος χεριού είναι 
ο ειδικός ιατρός στον οποίο μπορεί 
να απευθυνθεί ο οποιοσδήποτε για τα 
προβλήματα στο άνω άκρο.



φάκελοs υγεία
Γράφει ο:

Iωάννης Τσαπακίδης
Ορθοπαιδικός,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών
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ΝΕΎΡΩΜΑ

MORTON



ΦΑΚΕΛΟΣ ΎΓΕΙΑ

Ο Dudley J. Morton, M.D., το 
1935, περιέγραψε μια δο-
μική ανωμαλία στα μετα-

τάρσια, ικανή να προκαλέσει σημα-
ντικά προβλήματα στον ασθενή. 
Συγκεκριμένα, τα προβλή-
ματα αναπτύσσονται στην 
περιοχή του άκρου πόδα 
πριν από τον διαχωρισμό 
του πελματιαίου νεύρου 
σε έξω και έσω δακτυλικό. 
Στο σημείο αυτό, το νεύρο 
βρίσκεται ακριβώς επάνω από τον 
υποδόριο ιστό, δίπλα στην αρτηρία 
και στη φλέβα.

 Πάνω από το νεύρο υπάρχει 
μια δομή που λέγεται εν τω βάθει 
εγκάρσιος μετατάρσιος σύνδεσμος. 
Αυτός ο σύνδεσμος είναι πολύ ισχυ-
ρός, συγκρατεί τα μετατάρσια οστά 
μεταξύ τους και σχηματίζει την ορο-
φή του διαμερίσματος του νεύρου. 
Σε κάθε βήμα, το έδαφος πιέζει το 
νεύρο προς τα πάνω και ο εγκάρ-
σιος σύνδεσμος το πιέζει προς τα 
κάτω. Αυτό προκαλεί συμπίεση σε 
έναν περιορισμένο -έτσι κι αλλιώς- 
χώρο του νεύρου.

Ο λόγος που το νεύρο διογκώνεται 
δεν έχει ακόμα πλήρως καθοριστεί. 
Η πλατυποδία μπορεί να προκαλεί 
περισσότερο έσω παρεκτόπιση του 
νεύρου από ό,τι φυσιολογικά, το 
οποίο πιθανών προκαλεί ερεθι-
σμό και διόγκωση αυτού. 

Το σύνδρομο είναι πιο 
συχνό στις γυναίκες από 
ό,τι στους άνδρες, ίσως 
επειδή οι γυναίκες φοράνε 
πιο μικρά παπούτσια με πιο 
υψηλά τακούνια. Έτσι, περισσό-
τερη δύναμη ασκείται σε αυτή την 
περιοχή και το νεύρο συμπιέζεται 
από όλες τις πλευρές. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, ακόμα και μια 
μικρή διόγκωση του νεύρου μπορεί 
να προκαλέσει πόνο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Το πιο κοινό σύμπτωμα του νευρώ-
ματος Morton είναι ο τοπικός πόνος 
και το αίσθημα καύσου κατά τη βά-

διση που υποχωρεί στην ανάπαυ-
ση στο μεσοδιάστημα μετα-

ξύ του 3ου-4ου συνήθως 
διαστήματος. Μπορεί να 
είναι οξύς ή βύθιος και 
χειροτερεύει όταν φορά-

με παπούτσια και περπα-
τάμε. Ο πόνος είναι λιγότερο 

σοβαρός όταν δεν φορτίζεται το 
άκρο. Μάλιστα, ορισμένες φορές 
ο ασθενής αισθάνεται ανακούφι-
ση όταν κτυπάει τα πόδι του στο 
έδαφος καθώς περπατάει. Τέλος, 
μερικοί ασθενείς αναφέρουν αιμω-
δία ή υπαισθησία των αντίστοιχων 
δακτύλων.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Για να διαγνώσουμε το νεύρωμα 
ψηλαφούμε την περιοχή που εντο-
πίζεται ο πόνος και πιέζουμε από 
τα πλάγια όλο τον άκρο πόδα με το 
άλλο (Mulder’s sign), οπότε έχου-
με έξαρση του πόνου. Σε πολλές 
περιπτώσεις μπορεί να έχουμε και 
έναν ακουστό ήχο, «κλικ» (σημείο 
Mulder). Ακτινογραφία γίνεται για 
να αποκλειστεί η πιθανότητα κά-
ποιου κατάγματος ή κάποιας άλλης 

πάθησης. Η διάγνωση, όμως, τί-
θεται με τη μαγνητική τομο-

γραφία, με την οποία καθο-
ρίζεται και το μέγεθος του 
νευρινώματος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Συντηρητική αντιμετώπιση

Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
αρχική θεραπεία εμπεριέχει τοπο-
θέτηση ειδικών προθεμάτων στα 
παπούτσια και αποφυγή στενών 
παπουτσιών και υψηλών τακουνιών. 
Επίσης, μπορεί να γίνει διήθηση της 

περιοχής με κορτικοστεροειδή και 
τοπικό αναισθητικό και επιστροφή 
στην εργασία έπειτα από 1-2 βδομά-
δες. Μια άλλη θεραπεία είναι η έγχυ-
ση σκληρυντικής ένεσης με αιθυλική 
αλκοόλη στην περιοχή (4-7 επανα-
λήψεις κάθε 7-10 μέρες), η οποία 
μπορεί να «σκληρύνει» το νεύρωμα 
και να ανακουφίσει τον ασθενή από 
τα συμπτώματα.

Χειρουργική αντιμετώπιση
Οι περισσότεροι ασθενείς, πάντως, 
δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητι-
κή αντιμετώπιση (η επιτυχία της αγγί-
ζει, σύμφωνα με μερικές μελέτες, το 
40%-50%). Η επέμβαση γίνεται είτε με 
ραχιαία τομή είτε με πελματιαία, προ-
κειμένου να φτάσουμε στον εγκάρσιο 
μετατάρσιο σύνδεσμο, τον οποίο και 
διατέμνουμε και να αφαιρέσουμε 
το νεύρωμα. Σαν εναλλακτική χει-
ρουργική θεραπεία προτείνεται από 
πολλούς χειρουργούς η διατομή του 
μεσομεταταρσίου συνδέσμου χωρίς 
την αφαίρεση του νευρώματος με αμ-
φιλεγόμενα αποτελέσματα.

Η ραχιαία τομή, την οποία και 
προτιμάμε, οδηγεί τον ασθενή να 
περπατάει με ειδικό παπούτσι ή 
αθλητικό από την 3η-5η μέρα χωρίς 
ιδιαίτερη ενόχληση. Σε 4-6 βδομά-
δες μπορεί να φορέσει και τακού-
νια, εάν επρόκειτο για γυναίκα. 

Στην πελματιαία προσπέλαση η 
τομή γίνεται στην πελματιαία περι-
οχή. Ο ασθενής κινείται με μερική 
φόρτιση με βακτηρίες μασχάλης 
για 2-3 βδομάδες, αλλά η ουλή, η 
οποία θα σχηματιστεί, μπορεί να γί-
νει ενοχλητική για μεγάλο διάστημα 
. Ο ασθενής μετά το χειρουργείο, το 
οποίο διαρκεί γύρω στα 30 λεπτά, 
επιστρέφει στο σπίτι του την ίδια 
μέρα με οδηγίες. Η επιτυχία της 
χειρουργικής αντιμετώπισης ξε-
περνάει το 90%-95%.
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μελάνωμα
μία όχι τόσο 
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πλέον νόσος
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Τ ο κακόηθες μελάνωμα απο-
τελεί την τρίτη συχνότερη 
δερματική κακοήθεια μετά 

το βασικοκυτταρικό και το πλακώ-
δες καρκίνωμα του δέρματος. Απο-
τελεί, όμως, την πλέον επιθετική της 
μορφή. Προκαλείται κυρίως με τη 
χρόνια συσσώρευση γενετικών αλ-
λοιώσεων (μεταλλάξεις) στο γονιδί-
ωμα (DNA) των μελανινοκυττάρων, 
τα οποία είναι υπεύθυνα για την πα-
ραγωγή της μελανίνης, ουσίας που 
δίνει το χαρακτηριστικό χρώμα στο 
δέρμα μας έπειτα από την έκθεση 
στο ηλιακό φως. Σπανιότερες αιτίες 
αποτελούν συγγενείς (κληρονομικές) 
αιτίες και σε κάθε ασθενή θα πρέπει 
να λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό. 

Έως το 2011 αποτελούσε τη «μαύ-
ρη» τρύπα της ογκολογίας και θε-
ωρούταν ίσως η πιο θανατηφόρα 
μορφή νεοπλασίας, με μέσο όρο 
επιβίωσης που δεν ξεπερνούσε τους 
4-6 μήνες. Τη χρονιά εκείνη, όμως, 
η εισαγωγή ενός νέου τύπου ανοσο-
λογικής θεραπείας, του ipilimumab 
(αναστολέας υποδοχέα CTLA4, ενός 
«σημείου ελέγχου» της δράσης των 
Τ-λεμφοκυττάρων = ανοσοκαταστο-
λή), σηματοδότησε την έναρξη μιας 
νέας εποχής με μακροχρόνιες υφέ-
σεις της νόσου, που πλέον ξεπερνούν 
τη 10ετία σε περίπου 12%-15% των 
ασθενών. Την επόμενη 3ετία εισήχθη 
στην κλινική πράξη ένας έτερος ανα-
στολέας σημείου ελέγχου (άξονας 
PD-1, nivolumab/pembrolizumab) με 
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα (μα-
κροχρόνια ύφεση σε περίπου 30%-
35% των ασθενών). Ο συνδυασμός 
των δύο ανωτέρω ανοσοθεραπευτι-
κών φαρμάκων, ο οποίος εγκρίθηκε 
την περασμένη χρονιά στην Ελλάδα, 
προσφέρει κλινική ανταπόκριση 
της νόσου σε >60% των ασθενών, 
ενώ το όφελος στη συνολική επι-
βίωση δεν έχει ακόμα καθοριστεί 
λόγω μη χρονικής ωρίμανσης της 
μελέτης (τελευταία ανακοίνωση το 
υπολογίζει σε >30 μήνες, με ιδιαίτε-
ρο όφελος σε «κακής» πρόγνωσης 

ασθενείς με σπλαγχνικές μεταστά-
σεις ή αυξημένη τιμή LDH). Η τοξι-
κότητα των ανωτέρω θεραπειών 
διαφέρει από αυτήν της κλασικής 
χημειοθεραπείας και συνίσταται σε 
εκδηλώσεις υπερδιέγερσης του ανο-
σοποιητικού ή σε «αυτοανοσία» με 
κύρια εμφάνιση ανεπάρκειας ενός 
ή και πολλαπλών ενδοκρινών αδέ-
νων, κολίτιδα (διάρροιες), ηπατίτιδα, 
πνευμονίτιδα (αναπνευστική δυσχέ-
ρεια, ανεπάρκεια) κ.ά. Αναλόγως της 
λαμβανομένης αγωγής, η συχνότητα 
και κυρίως η βαρύτητα ποικίλλει (με 
μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης 
στο συνδυασμό περίπου στο 10%). Η 
έγκαιρη αναγνώριση σοβαρών ανε-
πιθύμητων ενεργειών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη σωστή αντιμετώ-
πιση του ασθενούς από τον κλινικό 
ιατρό διότι το ποσοστό νοσηρότη-
τας/θνητότητας ανεβαίνει εκθετικά 
ακόμα και με την παρέλευση ωρών.

Η ανακάλυψη ύπαρξης της στο-
χεύσιμης οδηγού μετάλλαξης 
BRAFV600 (η οποία προάγει την 
καρκινογένεση) στο περίπου 40%-
45% των περιπτώσεων δερματικού 
μελανώματος δίνει τη δυνατότητα 
αντιμετώπισης της νόσου με ειδι-
κούς αναστολείς αυτής. Υπάρχουν 
διαθέσιμες συνδυαστικές στο-
χευτικές θεραπείες (dabrafenib/
t r a m e t i n i b ,  v e m u r a f e n i b/
cobimetinib), οι οποίες επιτυγχά-
νουν κλινική ανταπόκριση της νόσου 
σε >70% των ασθενών με χρονικό 
διάστημα διατήρησης/ύφεσης έως 
και 3 έτη (τελευταία επικαιροποιημέ-
να αποτελέσματα) σε υποκατηγορί-
ες ασθενών (π.χ., μη αυξημένη τιμή 
LDH). Νομοτελειακά όμως αναπτύσ-
σεται αντίσταση του νεοπλάσματος 
και πρόοδος της νόσου. Οι ανεπι-
θύμητες ενέργειες των ανωτέρω 
θεραπειών είναι διαφορετικές και 
περιλαμβάνουν συνήθως εξάνθη-
μα, πυρετό, διάρροια, αιματολογι-
κές/βιοχημικές διαταραχές και πιο 
σπάνια σοβαρότερες εκδηλώσεις, 
όπως αρρυθμίες, διαταραχή όρα-

Υπάρχουν διαθέσιμες  
συνδυαστικές στοχευτικές 
και ανοσολογικές θεραπεί-
ες που επιτυγχάνουν  
κλινική ανταπόκριση >70%.  
Η επιλογή της θεραπευτικής 
προσέγγισης αποτελεί  
ευθύνη του Παθολόγου 
Ογκολόγου ο οποίος θα 
πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νος στην αντιμετώπιση του  
κακοήθους μελανώματος

Η έγκαιρη αναγνώριση 
σοβαρών ανεπιθύμητων 
ενεργειών μετά τη χορή-
γηση ανοσοθεραπευτικής 
ή και στοχευτικής αντινεο-
πλασματικής αγωγής είναι 
ζωτικής σημασίας για τη 
σωστή αντιμετώπιση του 
ασθενούς από τον κλινικό 
ιατρό διότι το ποσοστό 
νοσηρότητας/θνητότητας 
ανεβαίνει εκθετικά ακόμα 
και με την παρέλευση ωρών
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σης και εμφάνιση νέων καρκίνων 
δέρματος (πλακώδες καρκίνωμα).

Η επιλογή της θεραπευτικής 
προσέγγισης αποτελεί ευθύνη του 
παθολόγου-ογκολόγου, ο οποίος 
θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος 
στην αντιμετώπιση του κακοήθους 
μελανώματος και την έγκαιρη ανα-
γνώριση και αντιμετώπιση των 
ανεπιθύμητων ενεργειών των θε-
ραπευτικών του παρεμβάσεων. Σε 
ασθενείς οι οποίοι δε φέρουν τη με-
τάλλαξη V600 της κινάσης BRAF, η 
θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγη-
ση ενός αναστολέα του άξονα PD-1 
ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό 
με τον αναστολέα CTLA4. Η επιλογή 
πρέπει να γίνεται με βάση τη βαρύ-
τητα της νόσου, την ύπαρξη βιοδει-
κτών ανταπόκρισης (LDH, έκφραση 
υποδοχέα PD-L1 κ.ά.), τα συνοδά 
νοσήματα και ιδίως την προδιάθεση 
ανάπτυξης αυτοανοσίας ή τη λήψη 
ανοσοκατασταλτικής αγωγής. Σε 
περίπτωση φορείας της μετάλλα-
ξης V600, η διαδοχικότητα των 
θεραπευτικών επιλογών (ανοσοθε-
ραπεία και σε περίπτωση αποτυχίας 
στοχευτική θεραπεία ή το αντίστρο-
φο) δεν έχει ξεκαθαρίσει και είναι 
αντικείμενο τρέχουσας κλινικής 

μελέτης. Την επιλογή θα πρέπει να 
κατευθύνει η κλινική κατάσταση 
υγείας του ασθενούς (performance 
status), τα συμπτώματα και κυρίως 
ο «χρόνος που είναι διαθέσιμος» 
για την επίτευξη του θεραπευτικού 
αποτελέσματος. Σε γενικές γραμ-
μές, η στοχευτική θεραπεία μπορεί 
να προσφέρει γρήγορη, εντυπωσι-
ακή ανακούφιση από συμπτώματα 
(Lazarus effect), νομοτελειακά όμως 
παροδικά, ενώ η ανοσοθεραπευτι-
κή προσέγγιση όψιμα (μέσος χρό-
νος ανταπόκρισης >8 εβδομάδες) 
αλλά πιο μακροχρόνια. Θα πρέπει 
να είναι κατανοητό ότι η στοχευτική 
θεραπεία απευθύνεται στα νεοπλα-
σματικά κύτταρα (κυτταροτοξική), 
ενώ η ανοσοθεραπεία στην απο-
κατάσταση της δυνατότητας του 
αμυντικού μας συστήματος να «σκο-
τώνει» μόνο του τον καρκίνο, όπως 
φυσιολογικά, άλλωστε, γίνεται σε 
καθημερινή βάση. 

Η προσπάθεια της ογκολογικής 
κοινότητας όχι μόνο στο μελάνωμα, 
αλλά σε κάθε κακοήθεια, επικεντρώ-
νεται στην αποκατάσταση της δυνα-
τότητας εξάλειψης της νόσου από το 
ίδιο το ανοσολογικό μας σύστημα. 
Έχουν ανακαλυφθεί περίπου 30-40 

διαφορετικοί μηχανισμοί διαφυγής 
του καρκίνου από την ανοσολογική 
επιτήρηση, όμως στην κλινική πρά-
ξη διαθέτουμε μόνο τους ανωτέρω 
δύο για την αντιμετώπισή του (εκτός 
κλινικών μελετών). Στο προσεχές δι-
άστημα, σίγουρα θα διαθέτουμε πε-
ρισσότερα όπλα. 

Η πρόοδος στην αντιμετώπιση 
του κακόηθους μελανώματος, το 
οποίο από την πλέον θανατηφόρα 
κακοήθεια προ 7ετίας έχει μεταβλη-
θεί σε μία από τις πλέον αντιμετω-
πίσιμες, δεν μεταβάλλει το γεγονός 
ότι η βασικότερη ευθύνη όλων μας 
είναι η πρόληψη και ιδιαίτερα η 
αποφυγή έκθεσης στο έντονο ηλια-
κό φως ιδιαίτερα στην παιδική/εφη-
βική/πρώτη ενήλικη ζωή. Η χρήση 
αντηλιακών δεν προστατεύει από 
την εμφάνιση μελανώματος, όπως 
έχει δείξει πλειάδα μελετών. Το ίδιο 
συμβαίνει και με την έκθεση σε τε-
χνητή UV ακτινοβολία (solarium, 
sunbeds). Το μελάνωμα συνήθως 
συμβαίνει σε μη προϋπάρχουσες με-
λαγχρωματικές βλάβες (σπίλοι) και 
η διάγνωση ιδιαίτερα σε περιοχές 
που είναι δύσκολα παρατηρήσιμες 
(ράχη, τριχωτό κεφαλής) σπανίως 
γίνεται έγκαιρα.

φάκελοs υγεία
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Η πρόληψη και η αποφυγή έκθεσης στο έντονο ηλιακό φως ιδιαίτερα στην παιδική/
εφηβική/πρώτη ενήλικη ζωή είναι ευθύνη όλων μας. Μόνο η χρήση αντηλιακών δεν 
προστατεύει από την εμφάνιση μελανώματος, όπως έχει δείξει πλειάδα μελετών
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Ω ς κήλη ορίζεται η πρό-
πτωση και προβολή κάτω 
από το δέρμα μίας ή πε-

ρισσότερων ενδοκοιλιακών δο-
μών (λίπος, έντερο) μέσω ενός χά-
σματος του κοιλιακού τοιχώματος 
- φυσιολογικού ή παθολογικού. Η 
προβολή αυτή γίνεται άμεσα αντι-
ληπτή από τον ασθενή, λόγω της 
διόγκωσης στην περιοχή, αλλά και 
του άλγους, που συνήθως ακολου-
θεί την εμφάνισή της.

Το περιεχόμενο της κήλης τις πε-
ρισσότερες φορές ανατάσσεται με 
πίεση ή και αυτόματα και επιστρέ-
φει στην κοιλιά. Όταν όμως το πε-
ριεχόμενο αυτό δεν ανατάσσεται, 
τότε χρειάζεται άμεση χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Παράγοντες εμφάνισης
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 
έχουν ενοχοποιηθεί για την εμφά-
νιση κήλης. Οι κυριότεροι από αυ-
τούς είναι:

 Κληρονομικότητα. 
 Φύλο (η βουβωνοκήλη στατιστικά 

εμφανίζεται πιο συχνά στους άν-
δρες, ενώ η ομφαλοκήλη εμφανίζε-
ται συχνότερα σε γυναίκες, ειδικά 
κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης).

 Πρόωρος τοκετός (αυξημένη η 
πιθανότητα του βρέφους να εμφα-
νίσει κήλη).

 Παχυσαρκία.
 Συγκεκριμένες παθήσεις (π.χ., 

κυστική ίνωση).
 Εγκυμοσύνη.
 Χρόνιος βήχας.

 Χρόνια δυσκοιλιότητα.
 Σακχαρώδης διαβήτης.
 Άρση βάρους (ειδικά σε βαριές 

χειρωνακτικές εργασίες).
 Τραύματα ή προηγούμενες εγ-

χειρήσεις στην περιοχή εμφάνισης 
της κήλης.

 Υποσιτισμός, μεγάλη ηλικία 
(λόγω εκφυλισμού των ανατομικών 
δομών του κοιλιακού τοιχώματος).

 Αναλόγως της εντόπισής τους, 
διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:
1.  Κοιλιοκήλη / μετεγχειρητική 

κήλη.
2. Ομφαλοκήλη.
3. Κήλη του Spiegel.
4. Βουβωνοκήλη (λοξή ή ευθεία).
5. Μηροκήλη.
6. Αθλητική κήλη.

Κήλες
κοιλιακού τοιχώματος
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Θεραπεία
Όσον αφορά τη θεραπεία των 
κηλών, αυτή είναι μόνο χειρουρ-
γική. Η επιλογή της χειρουργικής 
επέμβασης για την αποκατάστα-
ση των κηλών γίνεται με κριτήρια 
τον τύπο της κήλης και το μέγεθός 
της. Οι σύγχρονες χειρουργικές 
τεχνικές αφορούν τόσο την ανοι-
κτή «πλαστική» της κήλης όσο και 
τη λαπαροσκοπική «πλαστική», 
ενώ μπορούν να γίνουν με χρήση 
πλέγματος ή όχι. Στόχοι τους είναι 
η καλύτερη θεραπεία και η γρηγο-
ρότερη επανένταξη των ασθενών 
στις φυσιολογικές τους δραστηρι-
ότητες.

Το πρόβλημα στην υγεία του 
ασθενούς με κήλη πολλές φορές 
υποεκτιμάται, με αποτέλεσμα να 
νιώθει αποκλεισμένος από πολλές 
κοινωνικές δραστηριότητες ή ακό-
μα και να οδηγείται σε επείγουσες 
επεμβάσεις έπειτα από στραγγα-
λισμό κοίλων σπλάχνων, που κά-
ποιες φορές παγιδεύονται μέσα 
στον κηλικό σάκο. 

Στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης 
λειτουργούν εξειδικευμένα ιατρεία 
κήλης, με στόχο την καλύτερη προ-
σέγγιση στη διάγνωση και τη θε-
ραπεία τους. Στόχος τους είναι: 

α. Η εξατομικευμένη διερεύνηση 
του κάθε ασθενούς. 

β. Η επιλογή της πιο σύγχρονης 
και αποτελεσματικής χειρουργικής 
μεθόδου και 

γ. η μετεγχειρητική υποστήριξη 
για γρήγορη και ανώδυνη ενδυνά-
μωση και επανένταξη του ασθε-
νούς στις καθημερινές του δρα-
στηριότητες. 

Για τον λόγο αυτό υπάρχει συ-
νεργασία μεταξύ ιατρών διαφο-
ρετικών ειδικοτήτων (χειρουρ-
γών, ορθοπεδικών, ακτινολόγων), 
με εμπειρία τόσο στη διάγνωση 
όσο και την αντιμετώπιση των 
κηλών. Υπεύθυνοι ιατροί: Κούστας 
Παύλος χειρουργός, Ράλλης Ιωάν-
νης ορθοπεδικός.



Γράφει ο:

Δημήτριος Φωτόπουλος 
Παθολόγος, 
Επιστ. Υπεύθυνος Παθολογικού Τμήματος  
Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης
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Αντιμετώπιση  
χωρίς φάρμακα
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Y πέρταση ονομάζεται η πάθη-

ση που χαρακτηρίζεται από 
υψηλή πίεση στις αρτηρίες 

του σώματος, με αποτέλεσμα η καρ-
διά να αναγκάζεται να εργαστεί πιο 
εντατικά για την κυκλοφορία του αί-
ματος στο σώμα (εγκέφαλο - σπλά-
χνα - άνω και κάτω άκρα).

Στη μέτρηση της αρτηριακή πίε-
σης καταγράφουμε δύο τιμές:

1.  Τη Συστολική Αρτηριακή Πίεση 
(ΣΑΠ, μεγάλη): Η πίεση συστολής 
του καρδιακού μυός, η οποία δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 140 mmHg. 

2.  Τη Διαστολική Αρτηριακή Πί-
εση (ΔΑΠ, μικρή): Ο καρδιακός μυς 
χαλαρώνει μεταξύ των παλμών και η 
ΔΑΠ δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη 
από 90 mmHg. 

Όταν υπάρχει αίτιο υπέρτασης 
(παθήσεις νεφρών, αγγείων, καρ-
διάς, θυρεοειδούς, επινεφριδίων), 
τότε μιλάμε για δευτεροπαθή υπέρ-
ταση.

Η αυξημένη αρτηριακή πίεση 
αποτελεί τον μεγαλύτερο παράγο-
ντα κινδύνου για καρδιαγγειακά 
νοσήματα (εγκεφαλικά επεισόδια, 
στεφανιαία νόσο, ΑΕΕ). Όσο υψηλό-
τερη είναι η αρτηριακή πίεση τόσο 
αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης 
των παραπάνω νοσημάτων.

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει με-
γάλη πρόοδος στη φαρμακευτική 
αντιμετώπιση της υπέρτασης. Δεν 
πρέπει, όμως, να υποτιμούνται 
απλές υγιεινοδιαιτητικές οδηγίες 
στην πρόληψη και θεραπεία κυρίως 
της ιδιοπαθούς υπέρτασης, όπου 
δεν ανιχνεύονται συγκεκριμένα αί-
τια και αποτελεί το 95% των περι-
πτώσεων.

Σε ήπια υπέρταση, η μη φαρμακευ-
τική αγωγή συχνά μπορεί να ελατ-
τώσει ικανοποιητικά την αρτηριακή 
πίεση. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται 
απαραίτητη η φαρμακευτική αγω-
γή, τα υγειονοδιαιτητικά μέτρα θα 
συμβάλουν κατά πολύ στη μείωση 
της απαιτούμενης δοσολογίας των 
φαρμάκων.

Προτού, λοιπόν, καταφύγουμε 
στη λήψη φαρμάκων, ας δούμε πώς 
μπορούμε να ρυθμίσουμε την αρτη-
ριακή πίεση με φυσικό τρόπο.

1 Μείωση σωματικού βάρους: Με 
την αύξηση του σωματικού βά-
ρους έχουμε και αύξηση της αρ-

τηριακής πίεσης. Η παχυσαρκία μπο-
ρεί να προκαλέσει άπνοιες στον ύπνο, 
οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν 
να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση. 
Το αδυνάτισμα είναι ένας δραστικός 
τρόπος για να μειώσει κανείς την αρ-
τηριακή πίεση. Χάνοντας 5 kg έχουμε 
σημαντική πτώση της αρτηριακής 
πίεσης. Μεγάλη σημασία έχουν και 
η κατανομή του λίπους και η περίμε-
τρος κοιλιάς.

2 Σωματική άσκηση: Καθημε-
ρινή σωματική άσκηση του-
λάχιστον 30 min μπορεί να 

μειώσει την αρτηριακή πίεση κατά 
4-5 mmHg. Είναι σημαντικό να εί-
ναι τακτική η σωματική άσκηση, 
διότι η διακοπή της μπορεί να αυ-
ξήσει πολύ τα επίπεδα αρτηριακής 
πίεσης. Αν κάποιος έχει προ-υπέρ-
ταση (ΣΑΠ = 120-139 mmHg και 
ΔΑΠ = 80-89 mmHg) μπορεί να 
μην εξελιχθεί σε υπέρταση με την 
τακτική σωματική άσκηση. Τρόποι 
άσκησης είναι το βάδισμα, το τρέ-
ξιμο, το ποδήλατο, το κολύμπι και ο 
χορός. Επίσης, η σωματική άσκηση 
προκαλεί μείωση και του stress. Η 
ευεργετική επίδραση μιας ώρας 
σωματικής άσκησης (προσαρμο-
σμένη στις ιδιαιτερότητες του κάθε 
ατόμου) ισοδυναμεί με αυτή που 
προκύπτει ύστερα από ψυχανάλυ-
ση και ψυχοθεραπεία ωρών.

3 Υγιεινή διατροφή: Τρώγοντας 
δημητριακά, τροφές πλούσιες 
σε κάλιο (φρούτα - λαχανικά) 

και γαλακτοκομικά χαμηλού λίπους 
μπορεί να μειώσουμε την αρτηριακή 
πίεση κατά 14 mmHg. Στην Ελλάδα 
η μεσογειακή δίαιτα, η οποία είναι 
πλούσια σε φρούτα, λαχανικά και 
ελαιόλαδο, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη 
στην αρτηριακή πίεση.

Στο 95% 
των ασθενών  
η υπέρταση 
χαρακτηρίζεται 
ως ιδιοπαθής, 
καθώς δεν μπορεί 
να αποδοθεί σε 
κάποιο γνωστό 
παθολογικό αίτιο

1 στους 3 ενήλικες 
είναι υπερτασικός

Ωστόσο:

  Το 1/3 των 
υπερτασικών  
δεν γνωρίζει  
την πάθησή του

  Το 1/3 των 
υπερτασικών 
είναι χωρίς 
θεραπευτική 
αγωγή

  Το 1/3 των 
υπερτασικών  
υπό φαρμακευτική 
αγωγή δεν  
είναι ρυθμισμένο
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4 Δίαιτα πτωχή σε αλάτι: Ακόμα 
και μικρή μείωση του νατρί-
ου που περιέχεται στο αλάτι 

μπορεί να μειώσει την αρτηριακή 
πίεση κατά 2-8 mmHg. Η ημερήσια 
πρόσληψη νατρίου κατά μέσο Ευρω-
παίο ενήλικα κυμαίνεται από 2,3 έως 
6,9 γραμμάρια, ποσότητα μεγάλη 
για τις πραγματικές ανάγκες του. Αν 
μειώσουμε την πρόσληψη άλατος 
κατά 2-4 γραμμάρια, πολλές φορές 
επιτυγχάνεται σημαντική πτώση της 
αρτηριακής πίεσης και ελαττώνεται 
η απαιτούμενη δόση διουρητικών ή 
και άλλων υπερτασικών φαρμάκων. 
Θα πρέπει, λοιπόν, να μην προσθέ-
τουμε αλάτι στα φαγητά μας. Τα 
τρόφιμα περιέχουν ικανοποιητικές 
ποσότητες αλατιού για τις ανάγκες 
του οργανισμού. Ας μην ξεχνάμε ότι 
τα έτοιμα επεξεργασμένα ή προπα-
ρασκευασμένα φαγητά είναι συνή-
θως πλούσια σε αλάτι. Επίσης, το 
ίδιο συμβαίνει και σε άλλα συσκευ-
ασμένα βιομηχανικά προϊόντα δια-
τροφής. Γι’ αυτό καλό θα είναι να 
μάθουμε να διαβάζουμε προσεκτι-
κά τις ετικέτες των προϊόντων που 
αγοράζουμε. Με τον τρόπο αυτό 
θα ξέρουμε το περιεχόμενό τους σε 
αλάτι και θα κάνουμε τις καλύτερες 
επιλογές για την αρτηριακή μας πί-
εση. Εναλλακτικά, καλό είναι να χρη-
σιμοποιούμε διάφορα μπαχαρικά και 
βότανα για να δίνουμε ποικιλία στη 
γεύση των φαγητών μας. Τα περισ-
σότερα μπαχαρικά (πιπέρι, κανέλα, 
ρίγανη, κόλιανδρος, δενδρολίβανο, 
βασιλικός) βοηθούν και δεν βλά-
πτουν την υγεία μας.

5 Περιορισμός του αλκοόλ που 
καταναλώνεται. Σε μικρές 
ποσότητες το αλκοόλ, 1-2 με-

ρίδες την ημέρα, δεν βλάπτει, αλλά 
μπορεί να βοηθά την υγεία. Αν δεν 
πίνουμε δεν υπάρχει λόγος να αρχί-
σουμε να πίνουμε. Αυτά που δίνει το 
κρασί μπορούμε να τα πάρουμε και 
από άλλες πηγές, στο πλαίσιο της 
υγιεινής διατροφής.

6 Διακοπή καπνίσματος: Το 
ενεργητικό ή παθητικό κάπνι-
σμα βλάπτουν με πολλούς τρό-

πους την υγεία. Επιπλέον, η νικοτίνη 
αυξάνει την αρτηριακή πίεση. Κάθε 
φορά που εισπνέουμε καπνό με 
οποιοδήποτε τρόπο (τσιγάρο, πούρο, 
πίπα) η αρτηριακή πίεση αυξάνεται. 
Γι’ αυτό η αποφυγή κάθε μορφής κα-
πνίσματος είναι σημαντική στον έλεγ-
χο της αρτηριακής πίεσης.

7 Περιορισμός στην κατανάλω-
ση καφέ: Οι επιδράσεις της 
καφεΐνης στην υπέρταση ακό-

μα είναι υπό διερεύνηση. Μετά την 
κατανάλωση καφέ, παρατηρείται 
μικρή παροδική αύξηση της αρτη-
ριακής πίεσης. Δεν είναι γνωστό αν 
ο καφές αυξάνει συνεχώς την αρ-
τηριακή πίεση, ωστόσο συστήνεται 
να μην καταναλώνεται περισσότερο 
από 2-3 φλιτζάνια την ημέρα, δηλα-
δή όχι περισσότερο από 200 gr κα-
φεΐνης την ημέρα.

8 Καλύτερη διαχείριση του 
stress: Το stress είναι ανα-
πόφευκτο στη ζωή. Όταν το 

διαχειριζόμαστε σωστά και είναι 
ελεγχόμενο μας βοηθά. Όταν είναι 
χρόνιο και ανεξέλεγκτο μας φθεί-

ρει και, μεταξύ άλλων, αυξάνει την 
αρτηριακή πίεση. Διαβάζουμε για 
το stress, ανακαλύπτουμε αυτά που 
προκαλούν stress, ανακαλύπτουμε 
το υπερβολικό stress, το φθοροποιό 
tress, μαθαίνουμε να το διαχειριζό-
μαστε σωστά. Αν δεν μπορούμε, 
συμβουλευόμαστε τον ιατρό μας ή 
τον ψυχολόγο μας.

9 Έλέγχουμε τακτικά την αρ-
τηριακή πίεση: Η αρτηριακή 
πίεση δεν πρέπει να μετράται 

μόνο στο ιατρείο ή στο νοσοκο-
μείο, αλλά και στο σπίτι. Μην ξε-
χνάμε το «σύνδρομο της άσπρης 
μπλούζας». Σημαντικός αριθμός 
ανθρώπων μόνο με το γεγονός 
ότι πηγαίνουν στον ιατρό βιώνουν 
τόση αναστάτωση που η αρτηριακή 
πίεση αυξάνεται πολύ. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί σε λανθασμένες απο-
φάσεις. Γι’ αυτό οι μετρήσεις της 
αρτηριακής πίεσης στο σπίτι ή με 
το ιατρό κάτω από ήρεμες συνθή-
κες προσφέρουν σημαντικές πλη-
ροφορίες. Η τακτική μέτρηση και 
παρακολούθηση των διακυμάνσε-
ων της αρτηριακής πίεσης από τον 
ίδιο τον ασθενή είναι πολύ χρήσι-
μη. Αφού μάθει με τη βοήθεια του 
ιατρού ή του νοσηλευτή να μετράει 
σωστά την αρτηριακή πίεση, μπο-
ρεί να ελέγχει τα αποτελέσματα 
των ενεργειών του και να λαμβάνει 
διορθωτικά μέτρα.

10 Στήριξη από οικογένεια, 
φίλους και ομάδες αυτο-
βοήθειας. Έχει καθοριστι-

κή σημασία για τη ρύθμιση της αρτη-
ριακής πίεσης.

 ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΈΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΈΣΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΣΤΟΛΙΚΗ

Φυσιολογική <120 <80

Υψηλή φυσιολογική πίεση 120-139 80-89

Κατηγορία υπέρτασης 1ου σταδίου 140-159 90-99

Κατηγορία υπέρτασης 2ου σταδίου ≥160 ≥100
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Πολύ συχνά οι άνθρωποι ανησυ-
χούν επειδή ξεχνούν. Αναρω-
τιούνται «Μήπως η δυσκολία 

να βρω τη σωστή λέξη δεν θα έπρε-
πε να συμβαίνει στην ηλικία µου;», 
«Μήπως η απώλεια της νοητικής 
σπιρτάδας ή η δυσκολία στις συζη-
τήσεις οφείλεται σε κάποια νόσο;», 
«Πώς πρέπει να το ψάξω;», «Ποιος 
γιατρός θα µε εξετάσει;», «Μήπως 
έχω άνοια;».

Τα άτοµα που παρουσιάζουν δυ-
σκολίες στη µνήµη τους θα πρέπει να 
εξετάζονται σωστά, ώστε ο ιατρός 
να διαγνώσει εκφυλιστική άνοια και 
όχι φυσιολογική «αµνησία». Πολλές 
ψυχολογικές διαταραχές µπορούν 
να µιµηθούν την άνοια, όπως το άγ-
χος, η κατάθλιψη, η σχιζοφρένεια και 

η υπόκριση. Η πλέον συχνή «ψευδο-
άνοια» είναι η κατάθλιψη και η διά-
κρισή της από την άνοια πολλές φο-
ρές µπορεί να είναι κλινικά δύσκολη, 
ωστόσο η θεραπευτική ανταπόκριση 
στην κατάλληλη φαρµακευτική αγω-
γή συχνά µάς δείχνει τον διαγνωστικό 
δρόµο μας. 

Στο παρελθόν, στους ηλικιωµένους 
ασθενείς που εύκολα ξεχνούσαν βια-
στικά έµπαιναν διαγνώσεις όπως 
«µεγάλη ηλικία» ή «γεροντική άνοια». 

Στις µέρες µας, σε αυτούς τους 
ασθενείς πολύ εύκολα τίθεται η «ταµ-
πέλα» της «νόσου Alzheimer», χωρίς 
να έχει προηγηθεί η απαραίτητη διε-
ρεύνηση.  Οι πιο συχνές αίτιες άνοιας 
που δυνητικά είναι αντιστρέψιµες ή 
που µπορεί να επιβραδυνθεί η εξέλι-

ξή τους πρέπει να λαµβάνονται πά-
ντοτε υπόψη.  Η εξέταση από τον ειδι-
κό νευρολόγο καθώς και τα στοιχεία 
από τη νευροψυχολογική εξέταση 
από εξειδικευμένο νευροψυχολόγο 
και προχωρηµένες τεχνικές νευροα-
πεικόνισης, όπως η µαγνητική τοµο-
γραφία εγκεφάλου, οδηγούν στη δι-
άγνωση. 

Ο νευρολόγος δίνει προσοχή σε 
κάθε συνυπάρχουσα νόσο που µπο-
ρεί να προσβάλει τη µνήµη, όπως 
συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, 
αρρύθµιστος σακχαρώδης διαβή-
της, υποθυρεοειδισµός, ανεπάρκεια 
βιταµίνης Β12, χρόνια λοίµωξη ουρο-
ποιητικού ,νόσος του Parkinson κ.ά.. 

Σήµερα, η νόσος Alzheimer προ-
καλεί έντονο φόβο. Οι ασθενείς µε 

ΆνοιαΆνοια
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άνοια συχνά δίνουν φτωχό ιστορικό, 
στερούνται ευχέρειας χρήσης της 
γλώσσας για να εξηγήσουν συνυ-
πάρχουσα σωµατική νόσο και συχνά 
παρατηρείται εκσεσηµασµενη αλλαγή 
στην προσωπικότητά τους. 

Καθώς εξελίσσεται η άνοια, τα προ-
βλήµατα συµπεριφοράς καθίστανται 
κυρίαρχα, όπως, π.χ., οι συχνές ερω-
τήσεις ή η σωµατική επιθετικότητα, 
η λεκτική επιθετικότητα µε κραυγές, 
η ανησυχία µε περιπλάνηση και οι 
διαταραχές του ύπνου, µε νυκτερινή 
ακαθισία, αϋπνία και σύγχυση µέρας 
- νύχτας. 

Η διάγνωση από τον θεράποντα ια-
τρό πρέπει να γίνεται σταδιακά και µε 
ευαισθησία, λαµβάνοντας υπόψη τις 
αντιδράσεις του ασθενούς και της οι-

κογενείας του. Σε µερικούς ασθενείς ο 
λόγος προσβάλλεται πρώτος σε σχέ-
ση µε τη µνήµη. Σε άλλους, η απώλεια 
των λειτουργιών του µετωπιαίου λο-
βού ή των εκτελεστικών λειτουργιών, 
όπως ο σχεδιασµός και η οργάνωση, 
µπορεί να κυριαρχούν στην πρώιµη 
κλινική εικόνα. Συχνά παραµένουν νη-
σίδες λειτουργιών που δεν προσβάλ-
λονται παρά µόνο στα τελικά στάδια 
της νόσου.

 Ο έµπειρος κλινικός νευρολόγος 
θα οικοδοµήσει επί αυτών των νησί-
δων για να σχεδιάσει τη στρατηγική 
αντιµετώπιση του ασθενούς, τόσο 
φαρµακευτικής όσο και συµπεριφο-
ράς.  Είναι σηµαντικό να µεγιστοποι-
ούνται τα θετικά στοιχεία του κάθε 
αρρώστου και συχνά είναι δυνατό 

να λυθούν προβλήµατα µε έναν 
δηµιουργικό τρόπο έπειτα από προ-
σεκτική ανάλυσή τους. 

Για παράδειγµα, η 74χρονη νοικο-
κυρά µε οργανωτικές και νοηµατικές 
δυσκολίες και ιδεοκινητική απραξία 
δεν µπορεί να σχεδιάσει το µαγείρεµα 
ενός γεύµατος, αλλά µπορεί να ακο-
λουθήσει οδηγίες και να αντιγράφει 
κινήσεις και έτσι µπορεί να ετοιµάσει 
ένα δείπνο υπό καθοδήγηση. Οι τυπο-
ποιηµένες οδηγίες δραστηριοτήτων 
περιορίζουν το άτοµο και αγνοούν 
τις ιδιαιτερότητές του όσον αφορά 
τις σκέψεις, τα αισθήµατα και τη συµ-
περιφορά του. Η αντιµετώπιση µπορεί 
να βελτιωθεί αν γνωρίζουµε τα προ-
ηγούµενα ενδιαφέροντα, χόµπι και 
παρέες του αρρώστου. 
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Σ τη σημαντική αυτή εποχή που 
ζούμε, την «εποχή της τεχνολο-
γίας», «ειδικές» εξετάσεις, όπως 

η γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπη-
ση, έχουν γίνει καθ’ ημέρα πράξη ή 
αλλιώς ρουτίνα. Οι εξετάσεις αυτές, η 
γαστροσκόπηση και η κολονοσκόπηση, 
είναι ένα χρήσιμο «εργαλείο» όχι μόνο 
για τους γαστρεντερολόγους, αλλά και 
για τους παθολόγους, τους χειρουρ-
γούς, τους ορθοπεδικούς και τους καρ-
διολόγους. Η εκ των έσω επισκόπηση 
του οισοφάγου, του στομάχου, τμήμα-
τος του λεπτού και του παχέος εντέρου 
βοηθάει στη διάγνωση σοβαρών και 
απλών νοσημάτων, που αφορούν όχι 
μόνο τα συγκεκριμένα όργανα, αλλά 
συνολικά τον οργανισμό. Δεν πρέπει 
να ξεχνάμε ότι στην καλή ανατομία 
και λειτουργικότητα του πεπτικού στη-
ρίζεται η θρέψη του οργανισμού, η 
σωστή απορρόφηση των θρεπτικών 
ουσιών και η σωστή απορρόφηση 
των φαρμάκων. Οι πληροφορίες που 
παρέχουν αυτές οι εξετάσεις βοηθούν 
τον θεράποντα ιατρό στη διάγνωση 
του ασθενούς και στην περαιτέρω 
θεραπευτική αντιμετώπισή του (φαρ-
μακευτική ή επεμβατική). Στόχος πά-
ντα είναι η βελτίωση της υγείας του 
ασθενούς και η καλή ποιότητα ζωής 
του. Ένα απλό παράδειγμα είναι ένα 
απλός πόνος στη μέση που συνήθως 
ο ορθοπεδικός θα βάλει φαρμακευ-
τική θεραπεία, η οποία περιλαμβάνει 
αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Υπάρχουν 
όμως ασθενείς που δεν μπορούν να τα 
λάβουν λόγω της κατάστασης του στο-
μάχου ή του εντέρου τους. Μπορούν να 
τα λάβουν όμως ασφαλώς και χωρίς 
προβλήματα αν ο ορθοπεδικός έχει 
γνώση της γαστροσκόπησης και της 
κολονοσκόπησης του ασθενούς.

Όλοι οι ασθενείς πρέπει να έχουν 
κάνει γαστροσκόπηση και κολονοσκό-
πηση;Όχι, οι εξετάσεις αυτές έχουν 
συγκεκριμένες ενδείξεις. Ορισμένες 
εξ αυτών, επιγαστραλγία, δυσπεψία, 
οπισθοστερνικός καύσος, αναγωγές 
τροφής, κοιλιακό άλγος, τυμπανισμός, 
τεινεσμός, αναιμία, αιμορραγία, αυτο-

άνοσα νοσήματα, αδιευκρίνιστες αρ-
θρίτιδες, αίσθημα παλμών με αρνη-
τικό καρδιολογικό έλεγχο, ανεξήγητη 
απώλεια βάρους και πολλές άλλες.

Ο θεράπων ιατρός και ο γαστρε-
ντερολόγος αποφασίζουν για το πότε 
πρέπει να γίνει ενδοσκοπικός έλεγχος. 
Αξίζει να τονίσουμε ότι η κολονοσκό-
πηση είναι υποχρεωτική στα 50 έτη σε 
όλους -ως check up- ως προληπτικός 
έλεγχος, δηλαδή χωρίς κανένα σύ-
μπτωμα. Η εξέταση επαναλαμβάνεται 
ανάλογα με τα ευρήματα της πρώτης 
κολονοσκόπησης. Στο check up - προ-
ληπτικό έλεγχο δεν ανήκει η γαστρο-
σκόπηση. Το στομάχι ελέγχεται μόνο 
επί συμπτωμάτων. Οι εξετάσεις αυτές 
όμως έχουν σχετικές και απόλυτες 
αντενδείξεις. Οι ασθενείς με σοβαρά 
καρδιολογικά και αναπνευστικά προ-
βλήματα πρέπει να επιλέγονται προ-
σεκτικά ώστε να έχουν όφελος από 
τις εξετάσεις και να μην κινδυνεύουν. 
Έχει, λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία ο 
θεράπων ιατρός του ασθενούς και ο 
γαστρεντερολόγος που θα αξιολογή-
σει τον ασθενή προ της ενδοσκόπησης 
και φυσικά ο χώρος (τμήμα) που θα γί-
νει η εξέταση.

Έχοντας υπ’ όψιν τον φόβο και την 
αγωνία του ασθενούς έχουμε δημι-
ουργήσει στη Βιοκλινική Πειραιά ένα 
ενδοσκοπικό τμήμα που παρέχει τις 
δυνατότητες ασφάλειας και τη σω-
στή εξυπηρέτηση του ασθενούς.

 Ραντεβού άμεσα σε περίπτωση επεί-
γοντος, εκτός σειράς, σε συνεννόηση 
με τους γιατρούς.

 Ειδικευμένη νοσηλεύτρια απαντά 
στο τηλέφωνο από τις 7.00 το πρωί ως 
και τις 9.00 το βράδυ στις απορίες του 
ασθενούς και σε τυχόν προβλήματα 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. 
Είναι γνωστό ότι ο ασθενής όσο και κα-
λές οδηγίες να έχει κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας έχει απορίες.

 Η συνέπεια στα ραντεβού είναι βασι-
κή προτεραιότητα για το τμήμα, με δύο 
αίθουσες ενδοσκοπήσεων και πολλα-
πλά σετ ενδοσκοπίων, ώστε η αναμονή 
προ της εξέτασης να μηδενίζεται. 

  Οι νοσηλεύτριες του ενδοσκοπικού 
παραλαμβάνουν τον ασθενή οι ίδιες 
από τη ρεσεψιόν, ξεκινώντας συζήτη-
ση (με αγάπη και χιούμορ) μέχρι την 
είσοδο στην ενδοσκοπική αίθουσα. 
Ο στόχος είναι σημαντικός και διπλός, 
αφενός να χαλαρώσει ο ασθενής και 
αφετέρου να ληφθεί ένα μίνι ιστορικό. 

 Ειδικός αναισθησιολόγος, με μεγάλη 
εμπειρία, αναλαμβάνει την τοποθέτη-
ση φλέβας και αξιολογεί λεπτομερώς 
τον ασθενή πριν από την έναρξη της 
εξέτασης, έτσι η δόση της καταστολής 
- μέθης ρυθμίζεται ανάλογα με τον 
ασθενή. Ο αναισθησιολόγος παραμέ-
νει δίπλα στον ασθενή καθόλη τη διάρ-
κεια της εξέτασης, παρακολουθώντας 
τα ζωτικά του όργανα (ΑΠ σφίξεις, 
ΗΚΡ). Η εξέταση έτσι γίνεται ανώδυνα. 

 Ο έμπειρος γαστρεντερολόγος μπο-
ρεί να τελειώσει την ενδοσκόπηση 
ήρεμα και ακίνδυνα. 

 Ο ασθενής παρακολουθείται στη 
συνέχεια έως ότου μπορεί να εξέλθει 
μόνος του από την κλινική και αξιοπρε-
πώς να επανέλθει σε απλές δραστηρι-
ότητες (να βαδίσει κανονικά, να μην 
πονάει, να φάει και να πιει). 

 Πάντα πριν από την έξοδο λαμβάνει 
αμέσως τη διάγνωση γραπτώς και ο 
γαστρεντερολόγος τού έχει εξηγήσει 
λεπτομερώς τα ευρήματα της εξέτα-
σης. Ασυνόδευτοι ασθενείς παραμέ-
νουν στο τμήμα ώσπου να μπορούν να 
γυρίσουν με ασφάλεια στο σπίτι τους.

 Πάντα δίνεται η δυνατότητα επικοι-
νωνίας με τον γαστρεντερολόγο και 
μετά την αποχώρηση του ασθενούς.
Η προσωπική μου εμπειρία στο τμήμα 
αυτό που ενδοσκοπώ επί 15 έτη δείχνει 
ότι οι ασθενείς επανέρχονται χωρίς 
άγχος και με χαμόγελο. 

Στην αγωνία των ασθενών αν θα 
πονέσω στη γαστροσκόπηση ή στην 
κολονοσκόπηση, απαντάμε ως τμήμα 
ηχηρά «όχι». Δεν πρέπει οι ασθενείς να 
πονάνε στις εξετάσεις αυτές. Υπάρχει 
τρόπος στο ενδοσκοπικό τμήμα της Βι-
οκλινικής Πειραιά. Πάντα με σεβασμό 
στην αξιοπρέπεια και τις ιδιαιτερότη-
τες του κάθε ασθενούς. 
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Χορήγηση 
αναισθησίας
σε εξωτερικούς 
ασθενείς



Ηχορήγηση αναισθησίας σε 
εξωτερικούς ασθενείς είναι 
τεχνική που επιτρέπει στον 

ασθενή να επιστρέψει στο σπίτι του 
λίγες ώρες μετά την επέμβαση.

Ιστορικά μεταξύ 1899 και 1908 ο 
Nicoll στη Γλασκώβη, έπειτα από 
8.988 επεμβάσεις σε παιδιά που 
αντιμετωπίστηκαν σαν εξωτερικοί 
ασθενείς με επιτυχία υποστήρι-
ξε ότι η πρακτική αυτή μπορεί να 
εφαρμοστεί σε μικρότερα παιδιά 
και βρέφη.

Το 1919 ο διακεκριμένος Αμερικα-
νός αναισθησιολόγος Ralph Waters 
περιέγραψε την πρώτη ανεξάρτη-
τη χειρουργική κλινική μίας ημέρας 
(one day clinic). Aπό το 1916 εφαρ-
μόστηκε κυρίως από γναθοχειρουρ-
γούς και αργότερα επεκτάθηκε σε 
μεγαλύτερη ποικιλία χειρουργικών 
επεμβάσεων. Τα τελευταία χρόνια, 
η τεχνική αυτή έχει γνωρίσει τερά-
στια αύξηση. Σε αυτό έχουν συμ-
βάλει οι εξελίξεις στον τομέα της 
χειρουργικής και περιεγχειρητικής 
φροντίδας, όπως η εφαρμογή λι-
γότερο επεμβατικών τεχνικών και η 
χρήση βραχείας διάρκειας δράσης 
αναισθητικών παραγόντων, καθώς 
και η οικονομική πίεση που ασκείται 
από ασθενείς, ασφαλιστικά ταμεία 
και εταιρείες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ 
σήμερα πάνω από το 70% των επεμ-
βάσεων γίνεται με τους ασθενείς 
να αποχωρούν λίγες ώρες μετά την 
επέμβαση, ενώ στη Γερμανία είναι 
περίπου ανάλογα τα ποσοστά με 
τριπλασιασμό του ποσοστού των 
εξωτερικών ασθενών τα τελευταία 
10 χρόνια. 

Οικονομοτεχνικά έχει επικρατή-
σει η αρχή «όσο το δυνατό περισ-
σότεροι εξωτερικοί ασθενείς είναι 
εφικτό και μόνο τόσοι ενδονοσο-
κομειακοί ασθενείς όσοι είναι ανα-
γκαίο».

Η χορήγηση αναισθησίας σε εξω-
τερικούς ασθενείς παρουσιάζει μια 
σειρά από πλεονεκτήματα όσον 

αφορά τους ίδιους τους ασθενείς, 
το ιατρικό και παραϊατρικό προσω-
πικό που εμπλέκεται στην περίθαλ-
ψή τους καθώς και τα ασφαλιστικά 
ταμεία.

Οι ασθενείς και ειδικά οι ακραίες 
ηλικίες, δηλαδή παιδιά και ηλικιω-
μένοι, με την παραμονή τους στο νο-
σοκομείο και την απομάκρυνσή τους 
από το γνώριμο φιλικό περιβάλλον 
του σπιτιού τους υφίστανται έντονη 
ψυχολογική πίεση και απορρύθμι-
ση. Σημαντικό, επίσης, πλεονέκτη-
μα αποτελεί η μείωση του κινδύνου 
ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων με 
την ελάττωση του χρόνου παραμο-
νής στο νοσοκομείο. Η εξοικονό-
μηση κλινών και η ελάττωση της 
άσκοπης ενδονοσοκομειακής περί-
θαλψης συνεπάγονται εξοικονόμη-
ση δυνάμεων όσον αφορά το ιατρι-
κό και παραϊατρικό προσωπικό. Με 
αυτό τον τρόπο επιτρέπεται η περισ-
σότερο στοχευμένη ενασχόληση του 
ανθρώπινου εργατικού δυναμικού.

Επιλογή ασθενών
Η χορήγηση αναισθησίας σε Ε.Α. 
αποτελεί στην ουσία μια νέα ειδί-
κευση στον χώρο της αναισθησιο-
λογίας, γι’ αυτό και πολλά από τα 
κριτήριά της αλλάζουν πολύ γρή-
γορα. Έτσι μπορεί να δει κάποιος 
ότι τα κριτήρια για την επιλογή των 
ασθενών διαφέρουν από χρονιά σε 
χρονιά και από κέντρο σε κέντρο. 
Το γεγονός ότι ο ασθενής θα κοιμη-
θεί πριν και μετά την επέμβαση στο 
σπίτι του δεν θα πρέπει σε καμία 
περίπτωση να εμπεριέχει οποιοδή-
ποτε κίνδυνο. Έτσι, λοιπόν:

 Οι ασθενείς θα πρέπει να είναι 
κατάταξης κατά ASA PS I-II (κλίμα-
κα εκτίμησης της κατάστασης του 
ασθενούς). Yπό προϋποθέσεις επι-
τρέπεται η χορήγηση αναισθησίας 
σε ασθενείς κατά ASA PS I-II, αφού, 
βέβαια, έχει προηγηθεί κατάλληλη 
προετοιμασία.

 Να μην υπάρχει ενεργός λοίμω-
ξη με ή χωρίς πυρετό.
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 Αν υπάρχει χρόνια πάθηση, 
πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένη 
και σε περίοδο ύφεσης.

 Οι ασθενείς πρέπει να είναι σε 
θέση να κατανοούν τις ιατρικές 
οδηγίες.

 Να υπάρχει άτομο από το περι-
βάλλον του να τον συνοδεύσει και να 
παραμείνει κοντά του για 24 ώρες. 
Επίσης, να κατανοεί τις οδηγίες.

 Να μην κατοικούν σε απόσταση 
μεγαλύτερη από 2 ώρες από το νο-
σοκομείο και ο χώρος κατοικίας να 
πληροί ορισμένες προδιαγραφές 
(ανελκυστήρας, τηλέφωνο, βασικοί 
κανόνες υγιεινής).

 Η παχυσαρκία αποτελεί ένα πε-
ριοριστικό παράγοντα για χορήγη-
ση αναισθησίας σε Ε.Α., όμως από 
μόνος του ο ΒΜΙ δεν αποτελεί κρι-
τήριο αποκλεισμού ασθενών.

 Όσον αφορά την ηλικία φαίνεται 
ότι δεν υπάρχουν ανώτερα, αλλά κα-
τώτερα όρια για την επιλογή ασθε-
νών. Έτσι από μόνη της η μεγάλη 
ηλικία δεν αρκεί για να αποκλειστεί 
ένας ασθενής. Αντίθετα, η κατώτερη 
ασφαλής επιτρεπόμενη ηλικία είναι 
οι 3 μήνες για ένα βρέφος και 60 
εβδομάδες ζωής για ένα πρόωρο.

  Οι σοβαρές χρόνιες συστη-
ματικές παθήσεις, ειδικά όταν 
δεν είναι καλά ελεγχόμενες, όπως 
ασταθής στηθάγχη, καρδιακή ανε-
πάρκεια, αποφρακτική πνευμονο-
πάθεια, ινσουλινοεξαρτώμενος 
ΣΔ, αποτελούν αντενδείξεις για την 
εφαρμογή της μεθόδου.

Επιλογή κατάλληλων επεμβάσεων
Η ορθή επιλογή των κατάλληλων 
επεμβάσεων καθορίζει σε μεγάλο 
βαθμό την επιτυχία και την ασφά-
λεια της αναισθησίας σε Ε.Α. Έτσι, 
λοιπόν:

  Ο προβλεπόμενος χρόνος 
επέμβασης δεν θα πρέπει να ξεπερ-
νά τις 3 ώρες.

  Η επέμβαση δεν θα πρέπει να 
ενέχει κινδύνους αιμορραγίας δι-
εγχειρητικά ή μετεγχειρητικά. Οι 
ανάγκες για χορήγηση -διακίνηση 
μεγάλου όγκου υγρών θα πρέπει να 
είναι περιορισμένες και δεν θα πρέ-
πει να προκαλείται ηλεκτρολυτική 
απορρύθμιση του οργανισμού.

  Η επέμβαση δεν πρέπει να σχε-
τίζεται με αναπνευστικές επιπλοκές 
και να επηρεάζει τον αεραγωγό.

  Επεμβάσεις όπως ανοικτές 
λαπαροτομίες, ενδοθωρακικές και 
ενδοκράνιες, καθώς και όσες συνο-
δεύονται από έντονο πόνο ή ναυτία 
και έμετο που δεν αντιμετωπίζονται 
ικανοποιητικά με την από του στό-
ματος χορήγηση αναλγητικών ή 
αντιεμετικών.

Επιλογή αναισθησίας
Ο αναισθησιολόγος παίζει καταλυ-
τικό ρόλο στη διενέργεια των επεμ-
βάσεων σε Ε.Α. Η αξιολόγηση των 
ασθενών κατά ASA, η εκτίμηση της 
κατάστασής τους τόσο σε οργα-
νικό όσο και ψυχολογικό επίπεδο, 
καθώς και η επιλογή της αναισθη-
σιολογικής τεχνικής που θα εφαρ-
μόσει ανάλογα και με το είδος της 
επέμβασης αποτελούν ακρογωνι-
αίο λίθο για την ασφαλή έκβασή 
της. Η χρήση φαρμάκων κατασταλ-
τικών, αναισθητικών και μυοχαλα-
ρωτικών με γρήγορη έναρξη δρά-
σης, βραχύ και προβλέψιμο χρόνο 
δράσης, η έλλειψη συσσώρευσής 
τους και οι περιορισμένες επιδρά-
σεις τους σε άλλα συστήματα έχουν 
κάνει τις αναισθησιολογικές πρά-
ξεις πιο ασφαλείς. Είναι βέβαιο ότι 
οι δυνατότητες των αναισθησιολο-

γικών τεχνικών και φαρμάκων θα 
επιτρέψουν στο μέλλον την πραγ-
ματοποίηση ακόμη πιο πολύπλοκων 
χειρουργικών πράξεων.

Κριτήρια εξόδου
Την απόφαση για την έξοδο του 
ασθενούς από το νοσοκομείο την 
λαμβάνει ο αναισθησιολόγος με 
συγκεκριμένα κριτήρια. Μία από τις 
προτεινόμενες κλίμακες βαθμολο-
γίας-εκτίμησης της κατάστασης του 
ασθενούς είναι η κλίμακα ALDRETE, 
που αξιολογεί:

  Την κινητικότητα.
  Τις αναπνοές.
  Καταγραφή Α.Π.
  Επίπεδο συνείδησης. 
  Κορεσμός αιμοσφαιρίνης σε Ο2.
Τέλος,  νεότερη κλίμακα, με τη 

βοήθεια της οποίας καθορίζεται αν 
κάποιος ασθενής είναι έτοιμος να 
επιστρέψει στο σπίτι του, συνεκτίμα 
σαν παράγοντες τον πόνο, τη ναυ-
τία ή τον έμετο. Αυτή αποτελεί το 
Postanesthesio Discharge Scoring 
System (PADPASS).

Συμπέρασμα
Η χορήγηση αναισθησίας σε Ε.Α. 
αποτελεί μια δυναμική πραγματι-
κότητα στην εποχή μας. Εκτός από 
τα οικονομικά οφέλη που προκύ-
πτουν από την εφαρμογή της, είναι 
σημαντικά και τα πλεονεκτήματα 
που αφορούν τους ίδιους τους 
ασθενείς. 

Βέβαια, η διαφύλαξη της ποιό-
τητας και της ασφάλειας απαιτούν 
την τήρηση κανόνων στην επιλογή 
ασθενών, τεχνικών και επεμβάσε-
ων. Η εφαρμογή σε καμία περίπτω-
ση δεν θα πρέπει να αυξάνει τον 
κίνδυνο εμφάνισης μετεγχειρητι-
κών επιπλοκών.

φάκελοs υγεία

76 Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017          



ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

77Bionews  Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2017    

Θυροειδή αδένα
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Τα μυστικά που πρέπει  
να γνωρίζετε για επεμβάσεις στον

Γράφει ο:

Σταύρος Τσιριγωτάκης
Γενικός Χειρούργος,
Τακτικό μέλος Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής 
Ενδοκρινών Αδένων,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Πειραιά
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φάκελοs υγεία
Τι είναι ο θυρεοειδής;
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ένας εν-
δοκρινής αδένας που βρίσκεται στην 
μπροστινή επιφάνεια του λαιμού, 
κάτω από τον λάρυγγα ή κάτω από 
το μήλο του Αδάμ, και αναδιπλώνε-
ται γύρω από την τραχεία. Όταν λέμε 
ενδοκρινής σημαίνει ότι παίρνει το 
ιώδιο που προσλαμβάνει ο άνθρω-
πος με τη διατροφή του και παράγει 
ορμόνες, οι οποίες φεύγουν από αυ-
τόν και πηγαίνουν σε άλλα όργανα 
και ρυθμίζουν τη λειτουργία τους, 
συμβάλλει ακόμη και στη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας του σωματος, του 
καρδιακού ρυθμού, της ανάπτυξης 
του σώματος και πολλών άλλων. Εί-
ναι ο ρυθμιστής του μεταβολισμού 
ή -όπως τον αποκαλούμε συχνά- «ο 
πλοηγός» του οργανισμού. Είναι πολύ 
σημαντικός γιατί η παραμικρή του δυ-
σλειτουργία προκαλεί πολλά προβλή-
ματα στον άνθρωπο.

Όζος θυρεοειδούς
Όζος είναι η ανάπτυξη ή εμφάνιση 
ενός ογκιδίου στον θυρεοειδή αδένα, 
το οποίο προκαλείται από την ανώμα-
λη ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων του θυρεοειδούς. Η συ-
ντριπτική πλειονότητα των όζων είναι 
καλοήθεις, ένα μικρό ποσοστό όμως 
αυτών μπορεί να είναι κακοήθεις.

Πότε χρειάζεται να χειρουργηθεί 
κάποιος στον θυρεοειδή;

 Απόλυτη ένδειξη για χειρουργείο εί-
ναι η ύπαρξη κακοήθειας (καρκίνου), 
αυτό συνήθως καθορίζεται από βιο-
ψία με λεπτή βελόνα (FNA).

 H ύπαρξη κάποιου όζου που είναι 
ύποπτος για κακοήθεια.

 Μια βρογχοκήλη (αύξηση σε μέγε-
θος του αδένα) που πιέζει τα γειτο-
νικά όργανα και προκαλεί δυσκολία 
στην κατάποση, στην αναπνοή ή ένα 
επίμονο βήχα.

 Η ανάπτυξη του θυρεοειδή προς 
τα κάτω, δηλαδή μέσα στον θώρακα 
(καταδυόμενη βρογχοκήλη).

 Η υπερβολική δραστηριότητα του 

θυρεοειδούς (υπερθυρεοειδισμός ή 
θυρεοτοξίκωση), η οποία δεν θερα-
πεύεται με φάρμακα ή θεραπεύεται 
για ένα διάστημα και υποτροπιάζει 
συχνά.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές;
Οι περισσότερες επεμβάσεις στις 
μέρες μας είναι ασφαλείς, ωστόσο 
κάθε ιατρική πράξη -και μάλιστα χει-
ρουργική επέμβαση- έχει γενικούς 
κινδύνους, όπως αντιδράσεις στην 
αναισθησία, λοιμώξεις του αναπνευ-
στικού, μόλυνση του τραύματος. 

Η χειρουργική του θυρεοειδούς 
έχει όμως επιπλέον ειδική νοσηρότη-
τα λόγω του ότι ο αδένας έρχεται σε 
επαφή με το νεύρο που είναι υπεύθυ-
νο για την ομιλία από την κάθε του 
πλευρά, καθώς, επίσης, και με τους 
παραθυρεοειδείς αδένες (4), που 
είναι υπεύθυνοι για τη ρύθμιση του 
ασβεστίου. Ο τραυματισμός των νεύ-
ρων μπορεί να προκαλέσει βραχνάδα 
στη φωνή, συνήθως προσωρινή και 
σπανίως μόνιμη (1%-2%). Εξαιρετικά 
σπάνια και έπειτα από μόνιμη βλάβη 
των νεύρων μπορεί να προκληθεί 
αφωνία. Οι κακώσεις στους παρα-
θυρεοιδείς ή όταν αφαιρεθούν κατά 
λάθος προκαλούν πτώση του ασβε-
στίου στο αίμα, που αντιμετωπίζεται 
με φάρμακα για μερικές εβδομάδες, 
σπάνια διά βίου (1%-2%).

Ποιος χειρουργεί τον θυρεοειδή;
Η επέμβαση που διενεργούμε εμείς 
είναι η «ελάχιστα επεμβατική θυρε-
οειδεκτομή». Δηλαδή, με πολύ μικρή 
τομή αφαιρούμε ολόκληρο τον θυ-
ρεοειδή. Αυτό έχει τεράστια πλεονε-
κτήματα, αφού δεν κόβουμε τους μυς 
και δεν υπάρχει πόνος, έχει ελάχιστη 
νοσηλεία, έχει ταχεία ανάρρωση ο 
ασθενής και επανέρχεται σχεδόν 
άμεσα στις δραστηριότητές του και 
το σημάδι στον λαιμό του διακρίνε-
ται μετά βίας έπειτα από λίγο χρονικό 
διάστημα.

Η χειρουργική του θυρεοειδούς εί-
ναι απαιτητική χειρουργική και απαι-

τεί λεπτούς χειρισμούς. Ο θυρεοειδής 
βρίσκεται σε επαφή με τα νεύρα που 
είναι υπεύθυνα για την ομιλία και με 
τους παραθυρεοειδείς αδένες, που 
ο ρόλος τους είναι να ρυθμίζουν τα 
επίπεδα ασβεστίου στο αίμα. Κατά τη 
διάρκεια του χειρουργείου, αυτά πρέ-
πει να διατηρηθούν άθικτα, γιατί αν 
κακοποιηθούν τα νεύρα εμφανίζεται 
βραχνάδα, ενώ αν κακοποιηθούν οι 
παραθυρεοειδείς εμφανίζεται υπο-
ασβεστιαιαμία (μούδιασμα μέχρι και 
κράμπες). Αυτές είναι πολύ δυσάρε-
στες καταστάσεις. Από τη μια πλευρά, 
όμως, ο στόχος είναι η ολική αφαίρε-
ση του αδένα, ενώ από την άλλη να μη 
γίνουν τραυματισμοί αυτών των στοι-
χείων. Επομένως, η αναγνώριση, η δι-
αφύλαξη και η προστασία τους δεν εί-
ναι εύκολη υπόθεση αν ο χειρουργός 
δεν είναι εξειδικευμένος, αφού πρέπει 
να τα απομακρύνει προσεκτικά από 
τον αδένα. Η επιλογή να μην αφαιρε-
θεί το τμήμα του αδένα που έρχεται 
σε επαφή με αυτά τα στοιχεία, για να 
προφυλαχθούν από κακώσεις, δεν εί-
ναι καλή επιλογή και το αποτέλεσμα 
δεν είναι το βέλτιστο. Αυτό σημαίνει 
ότι μετά την επέμβαση δεν μπορεί 
πολλές φορές να ρυθμιστεί εύκολα ο 
ασθενής και ακόμη χειρότερα, όταν 
διαγνωσθεί καρκίνος, η συμπληρω-
ματική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο 
θα χρειαστεί να είναι μεγαλύτερη και 
μερικές φορές ο ασθενής χρειάζεται 
επανεπέμβαση για να αφαιρεθεί το 
υπόλοιπο του θυρεοειδούς που απέ-
μεινε. Αυτό έχει ψυχολογική, σωματι-
κή αλλά και οικονομική επιβάρυνση 
και σίγουρα έχει μεγαλύτερο ποσοστό 
πιθανών επιπλοκών. Το μέγεθος της 
τομής σαφώς και παίζει σημαντικό 
ρόλο, αφού η μετεγχειρητική ουλή θα 
βρίσκεται εφ’ όρου ζωής σε εμφανές 
σημείο στον λαιμό του ασθενούς. Ξέ-
ρουμε ότι το μέγεθος της τομής είναι 
αντιστρόφως ανάλογο της εμπειρίας 
του χειρουργού, όσο πιο έμπειρος χει-
ρουργός τόσο μικρότερη ουλή. Ποιος 
θα ήθελε, λοιπόν, να έχει ένα τέτοιο 
«κόσμημα» στον λαιμό του;
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Βρογχοκήλη είναι η ανώμαλη διόγκω-
ση του θυρεοειδούς αδένα, η παρου-
σία της οποίας δεν συνεπάγεται απα-
ραίτητα τη μη σωστή λειτουργία του 
θυρεοειδούς. Η βρογχοκήλη μπορεί 
να συμβεί σε έναν αδένα που παράγει 
μεγάλες ποσότητες ορμονών (υπερθυ-
ρεοειδισμός), μικρές ποσότητες ορμο-
νών (υποθυρεοειδισμός) ή σωστή πο-
σότητα ορμονών (ευθυρεοειδισμός).

Πώς ελέγχω τον θυρεοειδή;
Τα βήματα που μπορεί να κάνει κά-
ποιος για να ελέγξει τον θυρεοειδή 
του είναι τρία. Πρώτον, να επισκεφθεί 
τον γιατρό του, ο οποίος θα λάβει ένα 
λεπτομερές ιστορικό και θα υποβάλει 
τον ασθενή σε ενδελεχή κλινική εξέτα-
ση. Δεύτερο βήμα είναι μια σειρά αιμα-
τολογικών εξετάσεων και τρίτο βήμα 
είναι η διενέργεια απεικονιστικών εξε-
τάσεων, δηλαδή ενός υπερηχογρα-
φήματος και αν χρειαστεί περαιτέρω 
απεικονιστικός έλεγχος.

Τι είναι η παρακέντηση FNA;
Είναι η αναρρόφηση κυττάρων μέσω 
μιας λεπτής βελόνας από ένα όζο του 
θυρεοειδούς και στη συνέχεια η κυττα-
ρολογική εξέτασή τους στο μικροσκό-
πιο, για να διευκρινισθεί αν είναι καλο-
ήθη, κακοήθη ή ύποπτα για καρκίνο ή 
το υλικό είναι ανεπαρκές. Η FNA δεν εί-
ναι βιοψία, δεν είναι, δηλαδή, ιστολο-
γική εξέταση. Προσφέρει σημαντικές 
πληροφορίες, αλλά έχει το μειονέκτη-
μα ότι με αυτή εξετάζεται πολύ μικρό 
δείγμα κυττάρων και έτσι δεν μπορεί 
να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κακο-
ήθεια σε ολόκληρο τον όζο.

 Έχω κάνει παρακέντηση και τα απο-
τελέσματα δείχνουν ότι πρόκειται για 
καλοήθεια, είμαι σίγουρος ότι δεν 
έχω καρκίνο;
Πολλές φορές έχουμε χειρουργήσει 
ασθενείς που η FNA ήταν αρνητική, 
αλλά είχαν στοιχεία ύποπτα για κακοή-
θεια από τον υπόλοιπο έλεγχο που είχαν 
κάνει και η ιστολογική διάγνωση μετά 
το χειρουργείο έδειξε κακοήθεια. Αυτό 
συμβαίνει είτε γιατί η βελόνα δεν πήρε 
υλικό από το σημείο του καρκίνου, αλλά 

λίγα χιλιοστά δίπλα από αυτόν, είτε για 
άλλους λόγους. Πρέπει να τονισθεί ότι 
το αποτέλεσμα της FNA είναι ενδεικτικό. 
Μόνο η βιοψία ολόκληρου του θυρεοει-
δούς προσφέρει τη βεβαιότητα για την 
ποιότητα του αδένα. Επομένως, η FNA 
βοηθάει πάρα πολύ, αλλά η απόφαση 
για το αν θα χειρουργηθεί κάποιος ή όχι 
πρέπει να λαμβάνεται αφού συνεκτιμη-
θούν όλα τα δεδομένα.

Τι συμπτώματα έχει ο καρκίνος
του θυρεοειδούς;
Ο καρκίνος του θυρεοειδούς είναι ο 
συχνότερος ενδοκρινικός καρκίνος 
και συνήθως δεν προκαλεί κανένα σύ-
μπτωμα, είναι αθόρυβος, τουλάχιστον 
στα αρχικά στάδια. Σπάνια μπορεί να 
προκαλέσει πόνο, «τράβηγμα» στο 
αυτί από την πλευρά που είναι ο όγκος, 
δυσκαταποσία ή βράγχος φωνής.

 Γιατί να χειρουργηθώ αφού 
δεν έχω ενοχλήσεις;
Ο καρκίνος του θυρεοειδούς όταν 
φθάσει σε σημείο να προκαλέσει συ-
μπτώματα σημαίνει ότι έχει προχωρή-
σει. Αν ο γιατρός σας έχει διαγνώσει 
ότι έχετε καρκίνο ή υποψία καρκίνου, 
εμπιστευτείτε τον και προχωρήστε στη 
χειρουργική επέμβαση. Είναι καλό να 
πάρετε και δεύτερη και τρίτη γνώμη, 
αλλά μη χάνετε πολύτιμο χρόνο. Εάν 
εξελιχθεί και κάνει λεμφαδενικές ή 
απομακρυσμένες μεταστάσεις, τα 
πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ.

Τι είναι το υπόλειμμα θυρεοειδούς 
έπειτα από θυρεοειδεκτομή;
Όταν διαγνωσθεί καρκίνος έπειτα από 
μια θυρεοειδεκτομή, είναι υποχρεωτι-
κό ο ασθενής να κάνει μια εξέταση η 
οποία θα δείξει το ποσοστό του θυ-
ρεοειδούς το οποίο έχει μείνει στον 
ασθενή (uptake) και από το οποίο 
εξαρτιούνται η θεραπεία του, δηλαδή 
πόσες συνεδρίες με ραδιενεργό ιώδιο 
θα πρέπει να κάνει, η ποσότητα της 
ραδιενέργειας που πρέπει να λάβει ή 
των φαρμάκων ή ακόμα και το αν θα 
χρειαστεί επανεπέμβαση για να αφαι-
ρεθεί αυτό όταν είναι μεγάλο. Στο 95% 
των περιπτώσεων των ασθενών του 
κ. Τσιριγωτάκη υπάρχει λιγότερο από 

1% υπόλειμμα. Είναι εύκολο, λοιπόν, να 
κατανοήσει κάποιος ποια μετεγχειρη-
τική θεραπεία θα ακολουθήσει ένας 
ασθενής με τέτοιο υπόλειμμα και ποια 
ο ασθενής που έχει 5% ή ακόμα και 
10% υπόλειμμα θυρεοειδούς ή πόσο 
θα ταλαιπωρηθεί αν χρειαστεί επανε-
πέμβαση, κατά την οποία τα ποσοστά 
επιπλοκών είναι σημαντικά αυξημέ-
να. Η επανεπέμβαση ταλαιπωρεί τον 
ασθενή ψυχικά, σωματικά, αλλά και 
οικονομικά!

Πότε θα μπορώ να μιλήσω, να φάω 
και πότε θα πάρω εξιτήριο;
Θα μιλήσετε αμέσως μετά την επέμβα-
ση, θα κινητοποιηθείτε άμεσα και θα 
σιτιστείτε σε λίγες ώρες. Θα φύγετε 
από την κλινική την επόμενη μέρα.

Πόσο ασφαλής είναι η επέμβαση; 
Η υψηλή εξειδίκευσή μας και ο εξοπλι-
σμός αιχμής που χρησιμοποιούμε ελα-
χιστοποιούν το ενδεχόμενο κάποιας 
επιπλοκής.

Πονάω μετά την επέμβαση, πόσο 
διάστημα θα είμαι καθηλωμένος;
Πόνος δεν υπάρχει, αφού δεν συνταγο-
γραφούμε καν παυσίπονα και ο ασθε-
νής κινητοποιείται μόλις συνέλθει πλή-
ρως από την αναισθησία, σε 2-3 ώρες.

Πότε επιστρέφω στη δουλειά μου
και στις δραστηριότητές μου;
Κάποιοι από τους ασθενείς μας επι-
στρέφουν την επομένη μέρα, κάποιοι 
άλλοι θέλουν να κάνουν χρήση της 
αναρρωτικής τους άδειας. Σε πλήρη 
δραστηριότητα, αθλητισμό, κολύμβη-
ση ή σε εργασίες με μεγάλη καταπόνη-
ση επιστρέφετε μετά την πάροδο 6-10 
ημερών.

Θα παχύνω ή θα αλλάξει η ζωή μου 
μετά το χειρουργείο;
Όχι, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 
υποβληθεί σε επέμβαση θυρεοειδεκτο-
μής και λαμβάνουν 1 χάπι θυροξίνης 
ημερησίως. Αυτό ρυθμίζει απόλυτα τον 
οργανισμό και καθιστά τον άνθρωπο 
ευθυρεοειδικό, το οποίο μεταφράζεται 
σε απόλυτη, εύρυθμη και φυσιολογική 
λειτουργία του οργανισμού.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ 
ΙΝΩΣΗ

Ηιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 
(ΙΠΙ) είναι η συχνότερη των 
διαμέσων πνευμονοπαθει-

ών (οι οποίες είναι περίπου 500 και 
για τις οποίες λίγοι γιατροί έχουν 
ικανή εμπειρία για τη διάγνωση και 
θεραπεία), η δε αιτιολογία της είναι 
άγνωστη (ιδιοπαθής). Περίπου τα 
δύο τρίτα των ασθενών είναι μεγα-
λύτερα των 60 ετών και καπνιστές. 
Άλλοι παράγοντες κινδύνου είναι η 
γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, 
οι ιογενείς λοιμώξεις και η επαγγελ-
ματική έκθεση σε σκόνες. Υπάρχουν 
οικογενείς μορφές, όπου προσβάλ-
λονται άτομα της ίδιας οικογένειας, 
ενώ έχουν αναγνωριστεί σχετικά γο-
νίδια που εμπλέκονται στο 10%-15% 
των περιπτώσεων. 

Στη Βρετανία υπολογίζεται ότι 
παρουσιάζονται 5.000 νέες περι-
πτώσεις κάθε χρόνο, στις ΗΠΑ οι πά-
σχοντες ανέρχονται σε 150.000 και 
200.000 στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα 

θεωρείται ότι οι ασθενείς ανέρχο-
νται σε 4.000-5.000, εκ των οποίων 
οι περισσότεροι είναι αδιάγνωστοι 
ή λαμβάνουν λάθος θεραπείες. Οι 
θάνατοι από πνευμονική ίνωση στις 
ΗΠΑ θεωρείται ότι είναι 40.000 
κάθε χρόνο, όμοιοι με εκείνους από 
καρκίνο του μαστού.

Η παθογενετικοί μηχανισμοί πε-
ριλαμβάνουν την υπερβολική επού-
λωση της βλάβης ενός χρονίως 
επαναλαμβανομένου άγνωστου 
βλαπτικού ερεθίσματος (aberrant 
wound healing), την απόπτωση του 
επιθηλίου, τη ρήξη της βασικής μεμ-
βράνης, την προσέλκυση και τον 
πολλαπλασιασμό των ινοβλαστών 
και την εξέλιξή τους σε μυοϊνοβλά-
στες, την έκλυση φλεγμονωδών κυτ-
ταροκινών, αυξητικών και αγγειογε-
νετικών παραγόντων, το οξειδωτικό 
stress και τη διαταραχή της ανοσορ-
ρύθμισης (T-regulatory cells). Η πα-
ραγωγή και εναπόθεση κολλαγόνου 

έχει ως αποτέλεσμα τη δομική βλά-
βη (remodeling) των περιφερικών 
μονάδων ανταλλαγής των αερίων 
με συνοδό πάχυνση της τριχοειδο-
κυψελιδικής μεμβράνης κα τελικό 
αποτέλεσμα την υποξυγοναιμία.

Η ιδιοπαθής πνευμονική ίνωση 
χαρακτηρίζεται κλινικά από χρόνιο 
ξηρό βήχα και προοδευτικά εξελισ-
σόμενη δύσπνοια κατά την κόπωση 
σε δύσπνοια ηρεμίας. Αντικειμενικά 
ανευρίσκονται οι χαρακτηριστικοί τε-
λοεισπνευστικοί λεπτοί μη μουσικοί 
ρόγχοι στις βάσεις των πνευμόνων 
(velcro), οι οποίοι ανευρίσκονται νω-
ρίς στην πορεία της νόσου και πρέπει 
να αναζητούνται επισταμένως, ενώ 
συχνά παρατηρείται και πληκτρο-
δακτυλία. Σε προχωρημένα στάδια 
της νόσου παρατηρείται βαριά ανα-
πνευστική ανεπάρκεια, κεντρική κυ-
άνωση και σημεία δεξιάς καρδιακής 
ανεπάρκειας, που απαιτούν χρόνια 
κατ’ οίκον οξυγονοθεραπεία. 

φάκελοs υγεία
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Ο συνήθης αιματολογικός και 
βιοχημικός έλεγχος δεν είναι ειδι-
κός, ενώ στον ανοσολογικό έλεγχο 
μπορεί να ανευρίσκεται ασθενώς 
θετικός τίτλος αντιπυρηνικών αντι-
σωμάτων και ρευματοειδής παρά-
γοντας. Η ακτινογραφία θώρακος 
αναδεικνύει μείωση του όγκου των 
πνευμόνων με διάχυτες δικτυωτές 
σκιάσεις αμφοτερόπλευρα.

Καθοριστικός είναι ρόλος της υπο-
λογιστικής τομογραφίας θώρακος 
υψηλής ευκρίνειας, ο οποίος είναι 
απαραίτητος σε όλους τους ασθε-
νείς, καθώς περιορίζει το διαγνω-
στικό φάσμα, διαχωρίζει τις τυπικές 
περιπτώσεις που δεν χρειάζεται 
βιοψία πνεύμονα, συμβάλλει στην 
πρώιμη διάγνωση, στη μελέτη της 
έκτασης της νόσου, στην ανάδειξη 
συνοδών νοσημάτων (π.χ., εμφύση-
μα), ενώ θέτει τη σωστή διάγνωση 
στο 60%-80% των περιπτώσεων. 
Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα 

σε αυτή είναι εκείνα του προτύπου 
της συνήθους διάμεσης πνευμο-
νίας (usual interstitial pneumonia, 
UIP), δηλαδή δικτυωτές σκιάσεις 
στην περιφέρεια και στις βάσεις 
του πνεύμονα, βρογχεκτασίες και 
κυστικές αλλοιώσεις, που μοιάζουν 
με κηρήθρα (honeycombing). Ευ-
ρήματα μη συμβατά με τη συνήθη 
διάμεση πνευμονία είναι η εντόπιση 
στα μέσα και ανώτερα πνευμονικά 
πεδία, η περιβρογχαγγειακή εντόπι-
ση, οι εκτεταμένες αλλοιώσεις θο-
λής υάλου (ground glass) σε έκταση 
μεγαλύτερη από το δικτυωτό πρότυ-
πο, πολλαπλά μικροοζίδια, διάχυτες 
κύστεις μακριά από τις περιοχές με 
εικόνα κηρήθρας, εικόνα μωσαϊκού 
- παγίδευσης αέρα (αμφοτερόπλευ-
ρα, σε > 3 λοβούς) και η πύκνωση σε 
βρογχοπνευμονικό τμήμα ή λοβό). 

Ο λειτουργικός έλεγχος του ανα-
πνευστικού αναδεικνύει περιοριστι-
κό σύνδρομο, με μικρούς όγκους 

και χωρητικότητες, χαμηλή διάχυση 
και αυξημένη κυψελιδοαρτηριακή 
διαφορά οξυγόνου [P(A-a)O2]. Η 
δοκιμασία βάδισης έξι λεπτών στον 
τακτικό έλεγχο παρακολούθησης 
σχετίζεται με τη βαρύτητα και την 
πορεία της νόσου. Η βρογχοκυψε-
λιδική έκπλυση (bronchoalveolar 
lavage) και η διαβρογχική βιοψία 
πνεύμονα μπορεί να περιορίσουν 
το διαγνωστικό φάσμα. Η χειρουρ-
γική βιοψία είναι απαραίτητη επί μη 
τυπικών περιπτώσεων και όταν η κα-
τάσταση του ασθενούς το επιτρέπει. 

Ιστολογικά χαρακτηρίζεται από 
το πρότυπο της συνήθους διάμε-
σης πνευμονίας με κύρια ευρή-
ματα τη χρονική ετερογένεια, την 
παρουσία ινοβλαστικών εστιών 
(fibroblastic foci) και κυστικών βλα-
βών (honeycombing). Οι εστίες των 
ινοβλαστών παριστούν περιοχές 
ενεργού ινώσεως που έρχεται σε 
αντίθεση με παραπλήσιες περιοχές 



ινώσεως από ανενεργές κολλαγό-
νο (Εικόνα 4). Το πρότυπο της συ-
νήθους διάμεσης πνευμονίας από 
μόνο του δεν είναι διαγνωστικό, 
καθώς παρατηρείται και σε σειρά 
άλλων διαμέσων πνευμονοπαθειών.

Τα διαγνωστικά κριτήρια, σύμφω-
να με τις τελευταίες (υπό αναθεώ-
ρηση) διεθνείς οδηγίες, φαίνονται 
στον πίνακα.

Η τελική διάγνωση τίθεται έπει-
τα από διεπιστημονικό συμβούλιο 
(πνευμονολόγος, ακτινολόγος και 
παθολογοανατόμος) με αποκλει-
σμό άλλων παθήσεων και παρου-
σία προτύπου συνήθους διάμεσης 
πνευμονίας (UIP) στη HRCT χωρίς βι-
οψία πνεύμονα ή παρουσία καθορι-
στικού ή προφανούς UIP προτύπου 
στη HRCT με παρόμοια πρότυπα στη 
χειρουργική βιοψία πνεύμονα.

Σημαντική είναι η μεγάλη πρό-
οδος η οποία έχει συντελεστεί τα 
τελευταία χρόνια στην κατανόηση 
των παθογενετικών μηχανισμών της 
ίνωσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη 
δημοσίευση διαγνωστικών κριτηρί-
ων και θεραπευτικών οδηγιών από 

την Αμερικανική και Ευρωπαϊκή 
Πνευμονολογική Εταιρεία με επιστή-
μονες από την Αμερική, την Ευρώπη, 
την Ασία και τη Λατινική Αμερική. 

Αποτέλεσμα της σημαντικής προ-
όδου τα τελευταία χρόνια στην κα-
τανόηση της παθογένειας της νό-
σου είναι η πρόσφατη κυκλοφορία 
ειδικών αντιινωτικών φαρμάκων 
(πιρφενιδόνη, νιντεδανίμπη), ενώ 
μελετάται ο ρόλος της γονιδιακής 
και της κυτταρικής θεραπείας με 
stem cells. Η θεραπεία με κορτικο-
στεροειδή και χημειοθεραπευτικά 
(αζαθειοπρίνη, κυκλοφωσφαμίδη) 
δεν έχει σήμερα θέση, καθότι απε-
δείχθη βλαπτική. Σε προχωρημένα 
στάδια της νόσου, η μεταμόσχευση 
πνεύμονα σε ειδικά κέντρα παρέχει 
πενταετή επιβίωση περίπου 50%. 

Η μέση επιβίωση των ασθενών 
είναι περίπου 3-5 χρόνια από τη δι-
άγνωση, η οποία συνήθως καθυστε-
ρεί, είναι δε χειρότερη από εκείνη 
πολλών νεοπλασμάτων. Ωστόσο, 
άλλοι ασθενείς εμφανίζουν ταχεία 
εξέλιξη και άλλοι βραδεία. Ο τακτι-
κός λειτουργικός έλεγχος του ανα-

πνευστικού βοηθά στην εκτίμηση 
της πορείας της νόσου. Πτώση της 
ζωτικής χωρητικότητας (FVC) > 10% 
και της διαχυτικής ικανότητας (TLco) 
> 15% είναι ενδεικτικά επιδείνωσης. 
Οι παροξύνσεις της νόσου έχουν με-
γάλη θνητότητα και μπορεί να συμ-
βούν ακόμη και σε αρχικά στάδια. Η 
θεραπεία των παροξύνσεων επί του 
παρόντος είναι εμπειρική.

Συχνά οι ασθενείς έχουν και άλλα 
συνοδά νοσήματα, όπως εμφύση-
μα, γαστροοισοφαγική παλινδρό-
μηση, καρκίνο πνεύμονα (10% πα-
θαίνουν από αυτόν), καρδιαγγειακά 
νοσήματα και πνευμονική υπέρταση, 
κατάθλιψη, αρτηριακή υπέρταση, 
σακχαρώδη διαβήτη, οστεοπόρωση 
και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης. 

Οι ασθενείς σήμερα μπορεί να ελ-
πίζουν σε καλύτερες μέρες, καθότι 
η διεθνής επιστημονική κοινότητα 
καταβάλλει εντατικές προσπάθειες 
για την καλύτερη κατανόηση και δι-
άγνωση της νόσου με την εφαρμο-
γή κλινικών μελετών που αναμένε-
ται να καταλήξουν και σε νεότερες, 
πλέον αποτελεσματικές θεραπείες. 

φάκελοs υγεία
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΙΠΙ (ένα από κάθε στήλη)

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΠΙ 

ΔΥΣΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΠΩΣΗ

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΒΗΧΑΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΠΠ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Α/ΦΙΑ
ΤΕΛΟΕΙΣΠΝΕΥΣΤΙΚΟΙ ΜΜΡ

ΑΠΟΚΟΡΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ FVC H DLCO

Αποκλεισμός άλλων 
παθήσεων και

Παρουσία προτύπου συνήθους διάμεσης 
πνευμονίας στην HRCT χωρίς βιοψία πνεύμονος

Παρουσία καθαριστικού ή προφανούς VIP 
προτύπου στην HRCT με παρόμοια πρότυπα  

στην χειρουργική βιοψία πνεύμονος

ή
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΩΝ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΡΩΚΤΟΥ

Lhp αναίμακτη αιμορροϊδοπλαστι-
κή με οπτική ίνα laser χωρίς τομές,  
ράμματα και πληγές
 Η αιμορροϊδοπλαστική (LHP® - 
Laser HemorrhoidoPlasty) είναι μία 
πρωτοποριακή, ελάχιστα επεμβατι-
κή, ανώδυνη και αναίμακτη τεχνική, 
που προσφέρει σημαντικά πλεονε-
κτήματα στη θεραπεία της αιμορ-
ροϊδοπάθειας.

 Η αιμορροϊδοπλαστική LHP πραγ-
ματοποιείται με τη χρήση laser υψη-
λής απορρόφησης στο νερό και ειδι-
κών ινών κωνοειδούς εκπομπής που 
διέρχονται μέσω μιας μικρής οπής 
και εφαρμόζουν με ομοιόμορφο και 
απόλυτα ελεγχόμενο τρόπο την ενέρ-
γεια laser στον υποβλεννογόνιο ιστό, 
προκαλώντας άμεση συρρίκνωση 
του αιμορροϊδικού όζου.  Η θεραπεία 
είναι απόλυτα ασφαλής, διαρκεί λίγα 
λεπτά και διαφυλάσσει απόλυτα τον 
βλεννογόνο και τον σφικτήρα.

 Η αιμορροϊδοπλαστική είναι ελά-
χιστα επεμβατική και αποκαθιστά τη 
φυσιολογική ανατομία και λειτουργι-
κότητα των αιμορροϊδικών πλεγμά-
των, προσφέροντας μια σειρά πλε-
ονεκτημάτων για τον ασθενή, όπως:

   Εφαρμόζεται με μια μικρή παρα-
κέντηση, επιτρέποντας μικροχει-

ρουργική παρέμβαση μέσα στον 
αιμορροϊδικό όζο, αποφεύγοντας 
τα τραύματα που συνοδεύουν την 
κλασική χειρουργική θεραπεία.
  Πραγματοποιείται υπό τοπική ή πε-
ριοχική αναισθησία, χωρίς ανάγκη 
χρήσης αναλγητικών φαρμάκων 
κατά το πρώτο 24ωρο μετά την 
επέμβαση.
  Δεν απαιτεί τομές ή χρήση ραμμά-
των, που θεωρούνται εξαιρετικά 
επώδυνα.
  Διατηρεί ακέραιους το βλεννογόνο 
και τον σφικτήρα, αποτρέποντας το 
ενδεχόμενο στενώσεων.
  Προσφέρει εξαιρετικά σύντομη 
ανάρρωση και άμεση επάνοδο του 
ασθενούς στις καθημερινές του 
δραστηριότητες, με ελάχιστο ή κα-
θόλου μετεγχειρητικό πόνο.
  Μετά τη θεραπεία, η υποχώρηση 
των ενοχλητικών συμπτωμάτων 
είναι άμεση, αφού η ενέργεια laser 
ενεργοποιεί την ανάπτυξη νέου 
συνδετικού ιστού.
  Η αιμορροϊδοπλαστική LHP αποδίδει 
εξαιρετικά κλινικά αποτελέσματα.

Κύστη κόκκυγα - Νέα ανώδυνη 
θεραπεία με Laser
 Οι πιο συνήθεις αιτίες που μπορεί να 

δημιουργήσουν τον σχηματισμό της 
κύστης κόκκυγα είναι:

   Η αυξημένη τριχοφυΐα.
   Η παχυσαρκία.
   Η τριβή του δέρματος που βρίσκε-
ται πάνω από τον κόκκυγα.
   Οι επαναλαμβανόμενοι ερεθισμοί 
της ιεροκοκκυγικής περιοχής.
 Τα συμπτώματα που δίνει η φλεγ-

μονή της κύστης κόκκυγα ποικίλλουν 
και εξαρτώνται από τη φάση στην 
οποία βρίσκεται:

   Στη χρόνια φάση εμφανίζεται μία 
ήπια διόγκωση στην περιοχή του 
κόκκυγα που συνοδεύεται με ευαι-
σθησία της περιοχής, προπάντων 
όταν κάποιος κάθεται. Επίσης, συ-
νυπάρχει εκροή πυώδους υγρού 
από τον πόρο που ενώνει την κύστη 
με το δέρμα.
   Στην οξεία φάση δημιουργείται 
φλεγμένον απόστημα, που συνο-
δεύεται από ερυθρότητα, διόγκωση 
και εκροή πύου, το οποίο έχει πολύ 
άσχημη οσμή. Σε αυτή την περίπτω-
ση, ο πόνος είναι ισχυρός και μπορεί 
να συνυπάρχει και πυρετός. Η  άμε-
ση αντιμετώπιση κρίνεται αναγκαία.
 

Νέα επεμβατική θεραπεία με Laser 
Η αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογί-

Δημήτριος Γκιουζέλης, MD, Ph.D
Γενικός Χειρουργός, Διδάκτωρ Χειρουργικής  
της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοκλινικής Πειραιά
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ας στον τομέα της χειρουργικής έδω-
σε σε εμάς τους χειρουργούς νέες και 
βελτιωμένες θεραπευτικές μεθόδους 
επεμβάσεων, πιο γρήγορες και πιο 
ανώδυνες. 

 Ταυτόχρονα, οι νέες επεμβατικές 
μέθοδοι δίνουν οριστική λύση στο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθε-
νής, όπως η περίπτωση της κύστης 
κόκκυγα.  Η επέμβαση με τα νέας γε-
νιάς ενδοσκοπικά Laser υπερτερεί σε 
πολλά σημεία σε σχέση με την κλασι-
κή μέθοδο.

 Η επέμβαση πραγματοποιείται 
σε μία και μόνο συνεδρία, υπό το-
πική αναισθησία, με τη χρήση ενός 
ανώδυνου χειρουργικού laser, που 
επιτρέπει μέσω ειδικής οπτικής ίνας 
την εφαρμογή ακτινοβολίας στα 
εσωτερικά τοιχώματα του συριγγίου.  
Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του 
χειρουργικού Laser είναι η ελαχιστο-
ποίηση της απώλειας αίματος στο 
χειρουργείο, ο μικρότερος χρό-
νος που χρειάζεται για να ολοκλη-
ρωθεί η επέμβαση, 15 με 20 λεπτά, 
και η επιτάχυνση της επούλωσης του 
τραύματος.

 Επιπλέον, με τη νέα μέθοδο εκ-
μηδενίζεται η πιθανότητα υποτρο-
πής της κύστης, αφού η ακτινοβο-

λία του Laser προξενεί ελεγχόμενη 
φωτοθερμική διαδικασία με έντονη 
αντισηπτική και αντιφλεγμονώδη 
δράση, που έχει ως αποτέλεσμα την 
ταχεία επούλωση, τη σύγκλειση του 
συριγγίου και την οριστική θεραπεία 
του ασθενούς. 

 Ταυτόχρονα, με τη χρήση του Laser 
επιτυγχάνεται καλύτερο αισθητι-
κό αποτέλεσμα.  Το σημαντικότερο, 
όμως, πλεονέκτημα της μεθόδου με 
οπτική ίνα Laser είναι ότι εξαλείφεται 
ο μετεγχειρητικός πόνος στον ασθε-
νή, ο οποίος μπορεί να επιστρέψει 
σπίτι του αμέσως μετά την επέμβαση.

Επέμβαση και θεραπεία  
περιεδρικού συριγγίου με Laser
 Το περιεδρικό συρίγγιο αποτελεί 
μια παθολογική επικοινωνία μεταξύ 
του πρωκτικού σωλήνα και της επι-
φάνειας του δέρματος κοντά στον 
πρωκτό. Παρουσιάζεται συχνότε-
ρα στους άνδρες ηλικίας 20-40 ετών.

 Η χειρουργική θεραπευτική προ-
σέγγιση είναι η αποδόμηση και η ταυ-
τόχρονη σύγκλειση των τοιχωμάτων 
του συριγγίου, χωρίς να τραυματι-
στούν οι σφιγκτήρες μύες του πρω-
κτού.  Η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία 
έχει εξελίξει ειδικά Laser στον τομέα 

της επεμβατικής αντιμετώπισης των 
περιεδρικών συριγγίων, δίνοντας 
στους χειρουργούς αποτελεσματικές 
μεθόδους θεραπείας.

 Η καινοτόμος μέθοδος θεραπείας 
με χρήση Laser αποκαθιστά τη σύ-
γκλειση του περιεδρικού συριγγίου 
χωρίς τραυματισμό του σφικτήρα, 
με διατήρηση των δομών του μυϊκού 
ιστού και την ελαχιστοποίηση του εν-
δεχομένου ακράτειας.

 Η επέμβαση με χρήση Laser συνί-
σταται στη σύγκλειση του συριγγίου, 
μέσω μιας ειδικής οπτικής ίνας με 
κυκλική διάχυση ενέργειας. Κατά την 
επέμβαση, εφαρμόζεται και προω-
θείται η οπτική ίνα στο συρίγγιο, με 
οδηγό την ειδική δέσμη του laser. 

 Καθώς η οπτική ίνα αποσύρεται, 
εφαρμόζεται ενέργεια laser που κα-
ταστρέφει με ελεγχόμενο τρόπο τον 
επιθηλιακό ιστό και σφραγίζει τα τοι-
χώματα του συριγγίου.

 Τα σημαντικά πλεονεκτήματα της 
μεθόδου είναι:

  Η επέμβαση είναι ολιγόλεπτη (μέχρι 
15 λεπτά), αναίμακτη και εντελώς 
ανώδυνη, ενώ ο ασθενής δεν εκτί-
θεται σε κινδύνους μολύνσεων.
  Εξασφαλίζει απόλυτο έλεγχο και 
ακρίβεια, αποφεύγοντας κάθε εν-
δεχόμενο επιπλοκών.
  Απαιτεί ελάχιστο χρόνο νοσηλείας 
(1 ημέρα) και έχει μηδενικό χρόνο 
ανάρρωσης.
  Η ευκαμψία της οπτικής ίνας εξα-
σφαλίζει πρόσβαση ακόμα και σε 
συρίγγια με δύσκολη ανατομία, 
ενώ το μήκος του συριγγίου δεν 
αποτελεί περιορισμό.
  Η ενέργεια του laser επιταχύνει τη 
διαδικασία της επούλωσης.
  Προστατεύεται ο σφιγκτήρας και 
απομακρύνεται οριστικά κάθε εν-
δεχόμενο ακράτειας.
  Δεν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος.
 Βασικό μου πιστεύω είναι ότι η επι-

λογή των σύγχρονων επεμβατικών 
μεθόδων πρέπει να έχουν ως μονα-
δικό σκοπό το μέγα όφελος για τον 
ασθενή.
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Σύγχρονη χειρουργική 
του μαστού 
Η εξέλιξη της χειρουργικής του 

μαστού τα τελευταία χρόνια 
είναι πράγματι θεαματική. 

Και η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο 
στις επεμβάσεις για τη θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού, αλλά ταυτό-
χρονα και στην αισθητική αποκατά-
σταση του τραυματισμένου μαστού.

Από τη δεκαετία του ’80 οι μαστε-
κτομές άρχισαν σταδιακά να περιο-
ρίζονται και να αντικαθίστανται από 
επεμβάσεις διατήρησης του μαστού 
(ογκεκτομές και τεταρτεκτομές) σε 
συνδυασμό με ακτινοβολία, καθώς 
έγινε γνωστό ότι η ριζική χειρουργι-
κή εκτομή του μαστού δεν προσφέ-
ρει συγκριτικό όφελος στη θεραπεία 
του πρώιμου καρκίνου. Επιπλέον, 
στη δεκαετία του ’90 διαπιστώθηκε 
η σημασία του λεμφαδένα φρουρού 
της μασχάλης και τελειοποιήθηκε η 
τεχνική ανίχνευσής του. Το γεγονός 
αυτό αποτέλεσε μεγάλη επανάστα-
ση στη χειρουργική αντιμετώπιση 
των γυναικών με καρκίνο του μα-
στού, καθώς περιόρισε την ανάγκη 
λεμφαδενικού καθαρισμού της 

μασχάλης σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 50%, με αποτέλεσμα ελάχιστες 
πια γυναίκες να υποφέρουν από 
λεμφοίδημα.

Καθώς η επίπτωση του καρκίνου 
του μαστού είναι αυξημένη πλέον 
στις δυτικές κοινωνίες, και μάλιστα 
στις νεαρές ηλικίες των γυναικών, η 
επιταγή για ασφαλείς ογκολογικές 
χειρουργικές θεραπείες και ταυτό-
χρονα άριστα αισθητικά αποτελέ-
σματα είναι περισσότερο ισχυρή 
από ποτέ. 

Σήμερα, στη θεραπευτική χει-

ρουργική του μαστού έχει ενσωμα-
τωθεί η ογκοπλαστική χειρουργική, 
που στόχο έχει να αποκαταστήσει 
αισθητικά τον χειρουργημένο μα-
στό, αφήνοντας στο παρελθόν τα 
παλαιότερα εξωπραγματικά απο-
τελέσματα δυσμορφιών και ακρω-
τηριασμών που προκαλούσε το χει-
ρουργικό νυστέρι.

Η ογκοπλαστική χειρουργική χρη-
σιμοποιεί κανόνες της αισθητικής 
χειρουργικής. Λαμβάνοντας υπόψη 
το μέγεθος του μαστού, τη φυσική 
αναλογία σώματος και μαστού, κα-
θώς και τη συμμετρία των μαστών, 
πετυχαίνουμε ταυτόχρονα με την 
αφαίρεση τμήματος του μαστού 
την άμεση και πλήρη αισθητική 
του αποκατάσταση. Ειδικά δε στις 
περιπτώσεις που απαιτείται μαστε-
κτομή, έχει αναπτυχθεί η επανορ-
θωτική χειρουργική. Έχοντας στη 
διάθεσή μας μια σειρά από τεχνι-
κές, με τη χρήση είτε αυτόλογων 
ιστών είτε ειδικών προσθετικών 
υλικών αποκαθιστούμε το σχήμα 
και τον όγκο του απολεσθέντος 

Γράφουν οι:

Νατάσα Παζαΐτη, MD, Ph.D, FEBS
Γενική Χειρουργός -  
Ειδική Χειρουργός Μαστού,
Ειδική στην Ογκολογική  
και Επανορθωτική  
Χειρουργική του Μαστού,
Επιστ. Υπεύθυνη του Πρότυπου  
Ιατρείου Μαστού Βιοκλινικής Αθηνών

Λιάκου Παρασκευή, MD, Ph.D, FEBS
Γενική  Χειρουργός -  
Ειδική Χειρουργός Μαστού,
Εξειδίκευση στην Ογκολογική  
Χειρουργική και Πλαστική  
Αποκατάσταση του Μαστού,
Επιστημονική Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

γυναίκα

Το «πάντρεμα» 
της ογκολογικής 

και της 
αισθητικής 

χειρουργικής
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μαστού και αναδημιουργούμε το 
σύμπλεγμα θηλής - θηλαίας άλω.

Από το «πάντρεμα», κατ’ αυτό 
τον τρόπο, δύο διαφορετικών χει-
ρουργικών προσεγγίσεων, δηλαδή 
της ογκολογικής και της αισθητι-
κής χειρουργικής, προκύπτει η 
σύγχρονη χειρουργική του μαστού, 
η οποία έρχεται να καλύψει 5 βασι-
κές ανάγκες:

1Ογκολογική ασφάλεια: Αφαίρε-
ση της κακοήθειας με υγιή όρια 

και τη λιγότερη δυνατή νοσηρότητα 
(δηλαδή επιπλοκές). 

2Διατήρηση του μαστού: Ο μαστός 
που διατηρείται πρέπει να έχει 

σχήμα, θέση και μέγεθος που να προ-
σεγγίζει το φυσικό προϋπάρχοντα 
μαστό = ογκοπλαστική προσέγγιση.

3Μαστεκτομή: Πρέπει να δίνεται 
πάντα η δυνατότητα αποκατά-

στασης, δηλαδή ανακατασκευής, 
του αφαιρεθέντος μαστού.

4Συμμετρία: Ανάλογα με τη θε-
ραπεία/αποκατάσταση του 

πάσχοντος μαστού, πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την υγεία 
(συστηματική εξέταση/παρακο-
λούθηση), αλλά και την αισθητική 
ομοιομορφία του έτερου μαστού 
(επέμβαση ανόρθωσης - μαστοπη-
ξίας, μείωσης ή αυξητική), η λεγό-
μενη αναδιαμόρφωση του μαστού 
(Breast Reshaping).

5Συνυπολογισμός συμπληρω-
ματικών θεραπειών: Δεδομέ-

νου ότι η θεραπεία της κακοήθειας 
του μαστού είναι πολυπαραγοντική, 
μπορεί, δηλαδή, να περιλαμβάνει 
και άλλου είδους θεραπείες (ορ-
μονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, 
ανοσοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία), 
πρέπει να υπάρχει σχεδιασμός της 
ορθής διαδοχής των διαφορετικών 
θεραπευτικών σταδίων. 

Με αυτό τον τρόπο, η σύγχρονη 
χειρουργική του μαστού έρχεται να 
θεραπεύσει αλλά και να δώσει την 
υπόσχεση της αποκατάστασης μιας 
τραυματισμένης εικόνας σώματος, 
γιατί όχι και τη βελτίωσή της. 

Στο Τμήμα Μαστού της Βιοκλι-
νικής Αθηνών πιστεύουμε στη συ-
ντονισμένη και πολυπαραγοντική 
φροντίδα των γυναικών που πά-
σχουν από κακοήθεια και πρέπει να 

θεραπευθούν με ολιστικό τρόπο, 
συνεκτιμώντας, δηλαδή, την ενδει-
κνυόμενη ογκολογική θεραπεία με 
τις αισθητικές ιδιαιτερότητες και 
ανάγκες κάθε γυναίκας. 

ΓΥΝΑΙΚΑ
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ιοντίζουσες ακτινοβολίες 

Γράφει η:

Γεωργία Παππά
Ακτινοφυσικός,
Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητος
Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 

γυναίκα

Η ιατρική απειόνιση [medical 
imaging] ή απεικονιστικός 
έλεγχος αποτελεί κορυφαίο πε-

δίο συνάντησης και συνέργειας της Ια-
τρικής επιστήμης και της Τεχνολογίας.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις έχουν 
καθοριστικό ρόλο στη διάγνωση, δια-
φοροδιάγνωση, σταδιοποίηση   μιας 
νόσου ή ακόμα και στην εκτίμηση μιας 
θεραπευτικής αγωγής.

Κατά κύριο λόγο αξιοποιείται η 
ικανότητα αλληλεπίδρασης και δι-
έλευσης των διαφορετικών ειδών 
ακτινοβολιών μέσα  από βιολογικούς  
ιστούς είτε σε κυτταρικό επίπεδο είτε 
σε ολόκληρα λειτουργικά συστήματα. 
Ο απεικονιστικός έλεγχος αποτελεί το 
μέσο που δίνει ουσιαστικές  απαντή-
σεις σε κλινικά ερωτήματα ωστόσο 
υπόκειται και αυτός σε περιορισμούς. 
Περιορισμοί που σχετίζονται αφενός 
με το είδος και τους τρόπους αλληλε-
πίδρασης των ακτινοβολιών (Ιοντίζου-
σες & μη  Ιοντίζουσες) και αφετέρου   
με τον ίδιο τον εξεταζόμενο (καταστα-
ση, ηλικία φύλο κ.ά.). Με τον όρο «Ιο-

ντίζουσες  ακτινοβολίες» εννοούμε τις 
ακτινοβολίες που μεταφέρουν ενέρ-
γεια ικανή να εισχωρήσει στην ύλη, να 
προκαλέσει ιοντισμό των ατόμων της, 
να διασπάσει βίαια χημικούς δεσμούς 
και να προκαλέσει βιολογικές βλάβες 
στον ανθρώπινο οργανισμό.

Από την άλλη πλευρά, η εγκυμο-
σύνη είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση 
με πολλές ευαίσθητες παραμέτρους  
και ιδιαίτερες ανάγκες ανάλογα με το 
στάδιο ανάπτυξης του εμβρύου.

Αρκετές φορές, ιατροί κλινικών  
ειδικοτήτων καλούνται να αποφα-
σίσουν για την επιλογή κατάλληλων  
απεικονιστικών εξετάσεων σε εγκύ-
ους.  Αντίστοιχα, οι ακτινοδιαγνώ-
στες  ή οι πυρηνικοί ιατροί δέχονται 
ερωτήματα  για  απεικονιστικές εξε-
τάσεις με Ιοντίζουσες Ακτινοβολίας 
σε γυναίκες που κυοφορούν και θα 
πρέπει να ανταποκριθούν με το καλύ-
τερο διαγνωστικό αποτέλεσμα ελαχι-
στοποιώντας τις επιπτώσεις.  

Τα ζητήματα αυτά έχουν απασχο-
λήσει επιστημονικές επιτροπές και  

διεθνείς οργανισμούς που ασχο-
λούνται με την υγεία και ακτινο-
προστασία του πληθυσμού όπως 
ΙCRP (International Commission 
of Radiological Protection), NRPB 
(National Radiation Protection Board), 
IAEA (International Atomic Energy 
Agency), Euratom (European Atomic 
Energy Community), ΕΕΑΕ (Ελληνική 
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης συνιστάται να αποφεύγονται οι 
εξετάσεις με ιοντίζουσες ακτινοβολί-
ες. Ωστόσο, υπάρχουν  περιπτώσεις 
ακούσιας, εκούσιας ή σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης έκθεσης των εγκύ-
ων σε ακτινοβολίες.

Η ακούσια έκθεση αφορά σε περι-
πτώσεις που γυναίκες σε αναπαρα-
γωγική ηλικία υποβάλλονται σε εξέ-
ταση (και σπανιότερα σε θεραπεία) 
με Ιοντίζουσες ακτινοβολίες, αγνο-
ώντας την κατάσταση εγκυμοσύνης. 
Αυτό μπορεί να συμβεί, είτε γιατί η 
εγκυμοσύνη βρίσκεται σε πολύ αρχι-
κό στάδιο, είτε γιατί δεν έχει διερευ-

Εγκυμοσύνη και απεικονιστικές 
εξετάσεις με 



ΓΥΝΑΙΚΑ

Πίνακας 1: Τυπικές δόσεις στο κύημα από τις συνηθέστερες ακτινολογικές εξετάσεις

Ισοδύναμη δόση στο κύημα (mSv)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗ ΜΕΓΙΣΤΗ 

Α/γ Κοιλίας (μόνο προσθιοπίσθια) 1,4 4,2

Βαριούχος υποκλυσμός 6,8 24

Βαριούχο γεύμα 1,1 5,8

Α/γ Θώρακα <0,01 <0,01

Ουρογραφία 1,7 10

Α/γ Οσφυϊκής μοίρας 1,7 10

Α/γ Πυέλου 1,1 4,0

Α/γ Κρανίου <0,01 <0,01

Α/γ Θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης <0,01 <0,01

Αξονική τομογραφία κοιλίας 8,0 49

Αξονική τομογραφία θώρακα 0,06 0,96

Αξονική τομογραφία κεφαλής <0,005 <0,005

Αξονική τομογραφία πυέλου 25 79
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Πηγή: Εγκυμοσύνη και ιοντιζουσες ακτινοβολίες {ενημερωτικο εντυπο ΕΕΑΕ}

νηθεί επαρκώς η πιθανότητα εγκυ-
μοσύνης. Η πιθανότητα ακούσιας 
έκθεσης, πρέπει να ελαχιστοποιείται  
με την σωστή διερεύνηση του ιστορι-
κού της εξεταζόμενης.

Ως εκούσια έκθεση της εγκύου σε 
Ιοντίζουσες ακτινοβολίες θεωρούμε 
την έκθεση που γίνεται για λόγους 
υγείας, στο πλαίσιο κάποιας διαγνω-
στικής εξέτασης ή θεραπείας, όταν  
η  φύση του ιατρικού ερωτήματος 
επιβάλλει την αναγκαιότητα απεικο-
νιστικών εξετάσεων με Ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες. Στη περίπτωση αυτή 
προκύπτουν ερωτήματα - θέματα 
βέλτιστης  εφαρμογής πρωτοκόλλων 
και δοσιμετρικών  υπολογισμών  των 
απεικονιστικών εξετάσεων, ώστε να 
προστατευτεί κατά το μέγιστο η έγκυ-
ος και το έμβρυο διατηρώντας σε 
υψηλό  βαθμό τη διαγνωστική αξία 
της απεικόνισης  και την ελαχιστοποί-
ηση  της ακτινικής επιβάρυνσης. 

Επιπρόσθετα, διακρίνουμε περι-
πτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως 
όταν η μητέρα έχει χάσει τις αισθή-

σεις της ή η ζωή της βρίσκεται σε 
κίνδυνο. Τότε συνιστάται η λεπτομε-
ρής καταγραφή όλων των τεχνικών 
παραμέτρων της έκθεσης, ώστε να 
διευκολυνθούν οι διαμετρικοί υπολο-
γισμοί, προκειμένου να εκτιμηθούν οι 
παράγοντες κινδύνου για το κυοφο-
ρούμενο παιδί ώστε να αποτελέσουν 
τη βάση για παραπέρα αποφάσεις.

Τα αποτελέσματα των ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών στο κύημα διακρίνο-
νται σε άμεσα και απώτερα.

Στα άμεσα αποτελέσματα περιλαμ-
βανεται κυρίως η θανάτωση του κυη-
ματος - εμφάνιση δυσπλασιών ή και 
νοητικη καθυστέρηση και προκαλού-
νται από πολύ υψηλές δόσεις ακτινο-
βολίας, οι οποίες δεν εφαρμόζονται 
σε συνήθεις διαγνωστικές εξετάσεις, 
παρά μόνο στην Ακτινοθεραπεία, 
Βραχυθεραπεία  ή σε  θεραπείες Πυ-
ρηνικής Ιατρικής.

Στα απώτερα αποτελέσματα πε-
ριλαμβάνεται η καρκινογένεση και η 
λευχαιμία. Η πιθανότητα εμφάνισης 
των απώτερων αποτελεσμάτων κατά 

τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου 
που ακτινοβολήθηκε ως έμβρυο  είναι 
0,015%/mSv. Η εκτίμηση  γίνεται με 
τις δυσμενέστερες εκδοχές ακτινο-
βόλησης και εκφράζει το ποσοστό 
εμφάνισης νεοπλασιών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το πο-
σοστό θα πρέπει να συγκριθεί με το 
ποσοστό έκφρασης νεοπλασιών στο 
γενικό πληθυσμό  ο οποίος  δεν  εκτε-
θεί σε ακτινοβόληση και είναι 25%.

Στο ερώτημα αν «δικαιολογείται η 
διακοπή της εγκυμοσύνης σε περί-
πτωση που η έγκυος εκτεθεί σε Ιοντί-
ζουσες ακτινοβολίες για ιατρικούς 
λόγους»  η απάντηση είναι ότι «για 
δόσεις στο κύημα μικρότερες των 
100mSv η διακοπή της κύησης πρέ-
πει να αποκλείεται» (Κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1998 
-Radiation Protection 100-Guidance 
for protection of unborn children and 
infants irradiated due to parental   
medical exposures). 

Ειδικότερα, οι παράμετροι που επη-
ρεάζουν το αποτέλεσμα της ακτινικής 

Πηγή: Εγκυμοσύνη και Ιοντίζουσες ακτινοβολίες {ενημερωτικό έντυπο ΕΕΑΕ}
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επιβάρυνσης του κυήματος απεικονί-
ζονται στο (σχήμα 1). Η περιοχή στην 
οποία προσπίπτει η κύρια δέσμη των 
ακτίνων Χ λαμβάνει τη μεγαλύτερη 
ποσότητα ακτινοβολίας (δόση), ενώ 
μέρος της ακτινοβολίας σκεδάζεται 
και διαχέεται σε όλο το σώμα. Για πα-
ράδειγμα, σε μια εξέταση αξονικής 
τομογραφίας θώρακα, την υψηλότε-
ρη δόση δέχεται ο θώρακας (30 - 50 
mGy), ενώ στη περιοχή της κοιλιάς η 
δόση είναι κατά πολύ μικρότερη (0,1 
mGy). [mGy=mSv] (πίνακας 1)

Συνεπώς, μεγαλύτερη ακτινική 
επιβάρυνση για το κύημα προκύπτει 
από εξετάσεις κατά τις οποίες ακτι-
νοβολείται η περιοχή της κοιλιακής 
χώρας (αξονική τομογραφία κοιλίας, 
ακτινογραφία πυέλου, ακτινογραφία 
οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στή-
λης κ.λπ.), κατά τις οποίες είναι πολύ 
πιθανό το κύημα να εκτίθεται στην 
κύρια δέσμη ακτινοβολίας.

Σε ότι αφορά  διαγνωστικές εξετά-
σεις  πυρηνικής ιατρικής  τα επίπεδα 
ισοδύναμης  δόσης κυμαίνονται από 
0,3 έως 4,6 mSv θα πρέπει όμως να 
συνεκτιμηθεί ότι αυτές οι εξετάσεις 
πραγματοποιούνται με τη χορήγηση 
ραδιοφαρμάκου (φάρμακο επιση-
μασμένο με κάποιο ραδιενεργό ισό-
τοπο) στην εξεταζόμενη, το οποίο 
συγκεντρώνεται επιλεκτικά στο υπό 

εξέταση όργανο, αλλά και στους 
υπόλοιπους ιστούς, με αποτέλεσμα η 
συνολική ακτινική επιβάρυνση του κυ-
ήματος να είναι αθροιστική από την 
ακτινοβόλησή του από το ραδιοφάρ-
μακο, το οποίο συγκεντρώνεται στα 
όργανα και στους ιστούς της μητέρας 
καθώς και από την άμεση μεταφορά 
μέσω του πλακούντα, στο ίδιο το κύ-
ημα (σχήμα 2).

Οι επιδράσεις των ιοντιζουσών 

ακτινοβολιών στο κύημα ανάλογα με 
τη φάση της κύησης μπορούν αν εκτι-
μηθούν  ανά εβδομάδα ανάλογα με 
την αναπτυξη και ακτινικη ευαισθη-
σία του εμβρύου (εικόνα 1).

Γενικά συνιστάται να εξεταστεί από 
τους θεράποντες  και εργαστηριακούς 
ιατρούς αν η  εξέταση μπορεί να ανα-
βληθεί για μετά τον τοκετό,  σταθμίζο-
ντας τον κίνδυνο και το όφελος τόσο 
για τη μητέρα όσο και το παιδί. Στις 

είδος
της εξέτασης

φάση  
της κύησης 

περιοχή 
απεικόνισης

Ακτινική 
επιβάρυνση 
στο κύημα 

Σχήμα 1. Οι παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της ακτινικής επιβάρυνσης του κυήματος

Εικόνα 1

 1η-2η εβδομάδα από τη σύλληψη:
Η φάση αυτή θεωρείται χαμηλού κινδύνου μια και ο αριθμός των κυτ-
τάρων του γονιμοποιημένου ωαρίου είναι μικρός η έκθεση όμως του 
κυήματος σε υψηλές δόσεις, μπορεί να οδηγήσει στην αποτυχημένη εμ-
φύτευσή του στο βλεννογόνο της μήτρας ή στο θάνατό του. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η εγκυμοσύνη δε θα γίνει αντιληπτή.

 3η-8η εβδομάδα από τη σύλληψη: 
Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης φάσης λαμβάνει χώρα η οργανο-
γένεση και για δόσεις στο κύημα μεγαλύτερες των 100  mSv αυξάνεται 
η πιθανότητα εμφάνισης δυσπλασιών. 

 8η εβδομάδα από τη σύλληψη - τοκετός:
Από τη σύλληψη συντελείται η βασική διάπλαση του κεντρικού νευρικού 
συστήματος του εμβρύου. Σε αυτό το διάστημα, έκθεση του εμβρύου 
σε δόση μεγαλύτερη των 100 mSv, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του 
δείκτη νοημοσύνης του παιδιού (μείωση κατά 3 μονάδες για δόση 100 
mSv και εμφάνισης απώτερων αποτελεσμάτων (0.015% ανά 1 mSv).

Φάσεις εγκυμοσύνης
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περιπτώσεις που η καθυστέρηση της 
εξέτασης δεν είναι κλινικά αποδεκτή 
ενέχει κίνδυνο για τη μητέρα ή το έμ-
βρυο, η εξέταση πρέπει να γίνει  με το 
βέλτιστο σχεδιασμό των παραμέτρων 
απεικόνισης ώστε να επιτευχτεί ελαχι-
στοποίηση της ακτινικής επιβάρυνσης.

Το θέμα γινεται περιπλοκο οταν σε 
περιπτώσεις εγκυμοσύνης απαιτού-
νται ακτινολογικές εξετάσεις για ια-
τρονομικούς λόγους. Συμφωνα με τον 

Κανονισμό Ακτινοπροστασίας το όριο 
για την έγκυο και το κύημα είναι 1mSv, 
άρα θα πρέπει να γίνουν οι απαιτού-
μενοι υπολογισμοί και να γνωστοποι-
ηθουν στην έγκυο ώστε να αποδεχτεί 
ή όχι να υποβληθεί στην εξέταση.

Καταλήγοντας, δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως ο άνθρωπος συνυπάρχει 
με τις ακτινοβολίες σε όλη τη διάρ-
κεια  της ζωής του και περιβάλλεται 
από ένα  μεγάλο αριθμό φυσικών και 

τεχνητών πηγών ακτινοβολίας όπως 
έδαφος, ατμόσφαιρα, κοσμική ακτι-
νοβολία, τροφική αλυσίδα και ιατρι-
κές πρακτικές (εικόνα 2).

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνω-
ση της ΕΕΑΕ, η μέση ετήσια ενεργός 
δόση που δέχεται ένας κάτοικος στην 
Ελλάδα είναι συνολικά 4,5 mSv: 2,7 
mSv από φυσικές πηγές ακτινοβολί-
ας και 1,8 mSv από τις διαγνωστικές 
ιατρικές πρακτικές (ΠΡΙΣΜΑ ‘Ολιστική 
εκτίμηση ακτινικής επιβάρυνσης του 
πληθυσμού και ανάπτυξη πληροφο-
ριακού συστήματος για ακτινοβολίες. 
2007-2013). Ωστόσο, για κάθε εξετα-
ζόμενη  γυναίκα σε αναπαραγωγική 
ηλικία πριν από κάθε εξέταση με Ιοντί-
ζουσες ακτινοβολίες θα πρέπει να δι-
ερευνάται η πιθανότητα εγκυμοσύνης. 

Επίσης, αν υπάρχει εγκυμοσύνη, 
απαιτείται η διερεύνηση επιλογής της 
απεικονιστικής μεθόδου και στη περί-
πτωση που η έγκυος επιβάλλεται να 
εκτεθεί σε ακτινοβολία για ιατρικούς 
λόγους, πρέπει ο υπεύθυνος ακτινο-
προστασίας του εργαστηρίου να κά-
νει τους απαραίτητους δοσιμετρικούς 
υπολογισμούς και σε συνεργασία με 
τον Ακτινοδιαγνωστη να εφαρμο-
στούν οι βέλτιστες δυνατότητες του 
απεικονιστικού εξοπλισμού με πρωτό-
κολλα χαμηλης ακτινικής επιβαρυνσης 
και υψηλης  διαγνωστικής αξιας.

Επισημαίνεται ότι  
σε καμία περίπτωση  

δεν αναμένονται δόσεις 
στο κύημα της τάξης  
των 100msv κατά τις  

συνήθεις διαγνωστικές  
εξετάσεις (ακτινολογικές, 
αξονικής τομογραφίας  
ή σπινθηρογραφήματα»

Σχήμα 2

Τυπικές δόσεις στο κύημα από τις συνηθέστερες  
εξετάσεις Πυρηνικής Ιατρικής (mSv)

MΕΓΙΣΤΗ MΕΣΗ

Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών

Σπινθηρογράφημα θυροειδούς

Σπινθηρογράφημα οστών

4
1.5

1.6
0.7

3.3
4.6

Εικόνα 2



Παχυσαρκία  
και υπογονιμότητα

Γράφει ο:

Παναγιώτης Κ. Γλεντής MD, Ph.D
Ειδικός Λαπαροενδοσκόπος -  
Χειρουργός Βαριατρικής  
Χειρουργικής,
Επιστημονικός Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Πειραιά

γυναίκα
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Όλες οι πρόσφατες μελέ-
τες δείχνουν ξεκάθαρα 
ότι οι παχύσαρκες γυναί-

κες έχουν σημαντικό πρόβλημα 
υπογονιμότητας ή στειρότητας. 
Επίσης, στις παχύσαρκες γυναίκες 
το ποσοστό των αποβολών είναι 
αρκετά μεγαλύτερο (4 προς 1) και 
υπάρχουν περισσότερες δυσκολίες 
να πετύχουν μια ομαλή εγκυμοσύνη 
και έναν εύκολο τοκετό.

Χιλιάδες παχύσαρκες γυναίκες 
καταφεύγουν στη λύση της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης, όμως 
η επιτυχία μιας τέτοιας λύσης είναι 
σημαντικά μικρή (λιγότερο από 
25%), όταν οι γυναίκες φυσιολογι-
κού βάρους έχουν διπλάσια ποσο-
στά επιτυχίας (πάνω από 50%).

Για τις γυναίκες με σοβαρή (νο-
σογόνο) παχυσαρκία, δηλαδή στις 
γυναίκες που ο Δείκτης Μάζας Σώ-
ματος είναι μεγαλύτερος του 35 
(ΔΜΣ > 35 kg / m2) οι πιθανότητες 
για γονιμοποίηση και για ομαλή 
εγκυμοσύνη είναι ακόμη λιγότερες.

Γιατί η παχύσαρκη γυναίκα 
παρουσιάζει υπογονιμότητα;
Στο σώμα της γυναίκας υπάρχουν 
δύο όργανα που παράγουν οιστρο-
γόνα: οι ωοθήκες και τα επινεφρί-
δια. Οι ωοθήκες παράγουν οιστρο-
γόνα με κυκλικό τρόπο στη διάρκεια 
των 28 ημερών του κύκλου, τις 
μισές μέρες παρουσιάζοντας αυ-
ξημένη παραγωγή και τις μισές 
μέρες πολύ χαμηλή. Τα επινεφρίδια 
παράγουν μια ορμόνη που λέγεται 
ανδροστενεδιόνη. Η ορμόνη αυτή 
μετατρέπεται στα λιποκύτταρα σε 
ένα οιστρογόνο που λέγεται οι-
στρόνη. Όσο περισσότερο το σω-
ματικό λίπος τόσο μεγαλύτερη και η 
παραγωγή αυτού του οιστρογόνου.

Κατά συνέπεια, στις παχύσαρκες 
γυναίκες υπάρχει αυξημένη παρα-
γωγή οιστρόνης, η οποία επηρεάζει 
τον φυσιολογικό κύκλο παραγωγής 
οιστρογόνων από την ωοθήκη, με 
αποτέλεσμα να εμποδίζεται η ωορ-

ρηξία και να προκαλείται υπογονι-
μότητα ή ακόμα και στειρότητα.

Πολλά αντισυλληπτικά χάπια πε-
ριέχουν οιστρογόνα. Τις πιθανότη-
τες που έχει μια γυναίκα που παίρνει 
αντισυλληπτικά να μείνει έγκυος, τις 
ίδιες πιθανότητες έχει και μια παχύ-
σαρκη γυναίκα, η οποία έχει στο 
αίμα της άφθονα οιστρογόνα που 
καταστέλλουν την ωορρηξία της.

Σαν αποτέλεσμα οι γυναίκες με 
παχυσαρκία έχουν σπανιότερα 
ωορρηξία, ενώ τα ωάρια που θα 
καταφέρουν να παραχθούν λόγω 
της συνεχούς επίδρασης των οι-
στρογόνων θα είναι κακής ποιότη-

τας και ως εκ τούτου η πιθανότητα 
μιας φυσιολογικής ή ακόμα και 
υποβοηθούμενης γονιμοποίησης 
να είναι χαμηλή. 

Υπάρχει εύκολή, γρήγορη και απο-
τελεσματική λύση για το πρόβλη-
μα της υπογονιμότητας στις παχύ-
σαρκες γυναίκες;
Η βαριατρική χειρουργική είναι 
μία λύση στην οποία απευθύνονται 
πολλές υπογόνιμες παχύσαρκες γυ-
ναίκες τα τελευταία χρόνια. 

Οι βαριατρικές επεμβάσεις είναι 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις με τις 
οποίες μικραίνουμε τη χωρητικότη-
τα του στομάχου και σαν αποτέλε-
σμα η γυναίκα χάνει πολλά κιλά σε 
μικρό χρονικό διάστημα.

Έχει τεκμηριωθεί ότι ακόμα και 
από τους δύο τρεις πρώτους μήνες 
μετά την επέμβαση δημιουργείται 
πολύ καλύτερο ορμονικό περιβάλ-
λον στο σώμα της γυναίκας και δι-
ορθώνονται πολλές διαταραχές του 
κύκλου και της ωορρηξίας. 

Κατά συνέπεια, η γυναίκα αρχί-
ζει να έχει άμεσα πολύ υψηλότερες 
πιθανότητες γονιμοποίησης και τε-
κνοποίησης είτε φυσιολογικά είτε με 
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής. 

Ανάμεσα στην πληθώρα των βα-
ριατρικών επεμβάσεων, η Λαπαρο-
σκοπική Γαστρική Πτύχωση είναι μία 
από τις επεμβάσεις που οι γυναίκες 
οι οποίες επιθυμούν να τεκνοποιή-
σουν προτιμούν περισσότερο τα τε-
λευταία χρόνια.

Ο λόγος είναι ότι η επέμβαση αυτή 
είναι η πιο ασφαλής ανάμεσα στις 
βαριατρικές επεμβάσεις, καθώς δεν 
χρειάζεται να γίνει αφαίρεση στο-
μάχου ή τοποθέτηση οποιουδήποτε 
ξένου σώματος, ενώ είναι και επέμ-
βαση πλήρως αναστρέψιμη.

Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία 
ώρα, γίνεται λαπαροσκοπικά ή ρο-
μποτικά, χωρίς να γίνει τομή στην 
κοιλιά και ο χρόνος νοσηλείας είναι 
συνήθως μία ημέρα.
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Η βαριατρική  
χειρουργική είναι 

μία λύση στην οποία 
απευθύνονται 

πολλές υπογόνιμες 
παχύσαρκες γυναίκες 

τα τελευταία 
χρόνια. Ανάμεσα 
στην πληθώρα 

των βαριατρικών 
επεμβάσεων,  

η λαπαροσκοπική 
γαστρική πτύχωση 

είναι μία από  
τις επεμβάσεις που 

οι γυναίκες οι οποίες 
επιθυμούν 

 να τεκνοποιήσουν 
προτιμούν 

περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια
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Δεν υπάρχει μετεγχειρητικά καθό-

λου πόνος, ενώ η γυναίκα μπορεί να 
τρέφεται απολύτως φυσιολογικά 
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης κα-
θώς και μετά τον τοκετό, χωρίς να 
προκαλείται κανένα πρόβλημα στο 
έμβρυο κατά την κύηση αλλά και 
στην περίοδο του θηλασμού.

Είναι μια μέθοδος που μπορεί να 
φέρει σημαντικά αποτελέσματα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, υπάρ-
χει μεγάλη απώλεια κιλών ήδη από 
τους τρεις πρώτους μήνες, ενώ η 
απώλεια συνεχίζεται μέχρι να συ-
μπληρωθεί ο πρώτος χρόνος, οπό-
τε και η ασθενής έχει χάσει όλα τα 
επιπλέον κιλά.

Τα αποτελέσματα δε αυτά της μεί-
ωσης του βάρους θα είναι μόνιμα και 
μπορούν να διατηρηθούν ακόμα και 
μετά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

Το όφελος συνεπώς μιας βαρια-
τρικής επέμβασης δεν είναι μονο-
διάστατο. H απώλεια του πλεονά-
ζοντος σωματικού βάρους:
I. Κάνει πολύ ευκολότερη τη γονιμο-
ποίηση, καθώς ρυθμίζει την ωορ-
ρηξία, διορθώνοντας τις ορμονικές 
ανωμαλίες.
II. Μειώνει τον κίνδυνο αποβολής έως 
και 75%.
III. Διευκολύνει πολύ περισσότερο 
την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή 
(διπλασιάζει τα ποσοστά επιτυχίας).
IV. Εξασφαλίζει εγκυμοσύνη και το-
κετό χωρίς κίνδυνο επιπλοκών και 
μειώνει την πιθανότητα καισαρικής 
τομής.
V. Προφυλάσσει από τη γέννηση 
παιδιών με προβλήματα υγείας και 
προδιάθεση παχυσαρκίας.
VI. Μειώνει τις δυστοκίες και τον κίν-
δυνο μαιευτικών κακώσεων και ανα-
πηριών στα παιδιά που γεννιούνται.
VII. Απαλλάσσει τη γυναίκα από 
μελλοντικά προβλήματα υγείας 
που σχετίζονται με το αυξημένο 
σωματικό βάρος και της δίνει τη δυ-
νατότητα να μεγαλώσει σωστά τα 
παιδιά της απαλλαγμένη από ασθέ-
νειες που η παχυσαρκία προκαλεί.

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1 Πρέπει μια παχύσαρκη γυναίκα να προσπαθεί για εγκυμοσύ-

νη ανεξάρτητα από το βάρος της;
Η παχυσαρκία δεν δυσχεραίνει απλώς τη γονιμοποίηση. Προ-
καλεί αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών στην εγκυμοσύνη και τον 
τοκετό, αλλά και πολλά προβλήματα υγείας στο παιδί που θα 
γεννηθεί. Επομένως, η μείωση του σωματικού βάρους πρέπει να 
προηγείται πριν η γυναίκα αποφασίσει να μείνει έγκυος.

2Σε πόσο χρόνο έπειτα από μια επέμβαση για παχυσαρκία 
μπορεί η γυναίκα να επιδιώξει εγκυμοσύνη;

Δεν υπάρχει κανόνας, αλλά συνήθως καλό είναι η εγκυμοσύνη 
να επιδιώκεται μετά τους 4-6 μήνες από την επέμβαση, αφού 
η γυναίκα θα έχει χάσει το μεγαλύτερο ποσοστό του περιττού 
βάρους.

3Τι κινδύνους μπορεί να προκαλέσει στο έμβρυο μια βαρια-
τρική επέμβαση της μητέρας;

Οι επεμβάσεις περιοριστικού τύπου (γαστρικός δακτύλιος, επι-
μήκης γαστρική πτύχωση, γαστρικό μανίκι - SLEEVE ) ουσιαστικά 
δεν προκαλούν κανένα κίνδυνο στο έμβρυο, καθώς όλες οι τρο-
φές που χρειάζονται μπορούν να καταναλωθούν κι έτσι απορ-
ροφώνται όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται το έμβρυο.

Προσοχή χρειάζεται στις δυσαπορροφητικές επεμβάσεις 
(όπως το γαστρικό by-pass), κατά τις οποίες ορισμένα θρεπτικά 
στοιχεία απορροφώνται δύσκολα. Αυτό δεν κάνει απαγορευτική 
τη συνύπαρξη του γαστρικού by-pass με την εγκυμοσύνη, όμως η 
εγκυμονούσα χρειάζεται εξειδικευμένη παρακολούθηση σε όλη 
τη διάρκεια της κύησης.

4 Είναι σωστό μια παχύσαρκη γυναίκα να κάνει επέμβαση για 
παχυσαρκία με σκοπό να μείνει έγκυος, αλλά και να υποστη-

ρίξει σωστά μια εγκυμοσύνη και έναν τοκετό χωρίς κινδύνους;
Οι βαριατρικές επεμβάσεις αυτή τη στιγμή είναι οι μόνες τεκμη-
ριωμένες μέθοδοι αντιμετώπισης της σοβαρής παχυσαρκίας.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι (από απλούστερες και αναστρέ-
ψιμες έως πιο επεμβατικές) από τις οποίες μπορεί να επιλέξει 
κανείς σε συνεργασία με τον ειδικό χειρούργο αυτή που του ται-
ριάζει.

Από την άλλη, οι επεμβάσεις αυτές γίνονται λαπαροσκοπικά ή 
ρομποτικά, με αποτέλεσμα η ανάρρωση να γίνεται πολύ σύντομα 
και αρκετά ανώδυνα.?
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Ρευματικά  
αυτoάνοσα νοσήματα  
και κύηση
Ο ι περισσότερες γυναίκες με 

ρευματική νόσο επιθυμούν 
να γίνουν μητέρες.Παλαι-

ότερα, οι ασθενείς με ρευματικά 
αυτοάνοσα νοσήματα συχνά απο-
τρέπονταν για εγκυμοσύνη, λόγω 
της αυξημένης μητρικής και εμβρυϊ-
κής νοσηρότητας και θνησιμότητας. 
 Ωστόσο, οι πρόσφατες εξελίξεις 
στην κατανόηση της αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ εγκυμοσύνης και ρευμα-
τικών παθήσεων έχουν αλλάξει τον 
τρόπο που μπορούμε πια να αντιμε-
τωπίσουμε αυτούς τους ασθενείς. 
 Αυτό το άρθρο έχει στόχο να αναλύ-
σει το αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης 
σε ασθενείς με τα πιο κοινά ρευμα-
τικά νοσήματα, την επίδραση των 
νοσημάτων αυτών στην εγκυμοσύνη, 
καθώς και την αντιμετώπιση αυτών 
των ασθενών κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. 

Υγιής εγκυμοσύνη συνεπάγεται 
αλλοίωση του ενδαγγειακού όγκου, 
θρομβωτική κατάσταση και κυτταρι-
κού τύπου ανοσία. Αυτές οι αλλαγές 
μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολες 
σε ασθενείς με υποκείμενη ρευματική 
νόσο, επειδή μπορούν να μιμούνται 

δραστηριότητα της ρευματικής νόσου 
και επιπροσθέτως να προκαλέσουν 
έξαρση της νόσου.

Φυσιολογικές αλλαγές στην κύηση
Γενικά, στη φυσιολογική κύηση ο 
ενδαγγειακός όγκος αυξάνει από 
30%έως 50%. Αυτή η αύξηση μπορεί 
να είναι προβληματική στους ρευμα-
τολογικούς ασθενείς, οι οποίοι έχουν 
ήδη καρδιακές και νεφρικές εκδηλώ-
σεις από τη νόσο τους. 

 Επιπροσθέτως, η κύηση προκαλεί 
πολλές φορές προθρομβωτική κα-
τάσταση (αύξηση ινωδογόνου, προ-
θρομβίνης /μείωση πρωτεΐνης S). 
Αυτό σε συνδυασμό με τη φλεβική 
στάση που προκαλείται από το ανα-

πτυσσόμενο έμβρυο αυξάνει -μέχρι 
και 5 φορές- τον κίνδυνο φλεβικής 
θρόμβωσης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σο-
βαρό και επικίνδυνο ιδίως για άτομα 
με ΣΕΛ ή και με αντιφωσφολιπιδαιμι-
κά αντισώματα, εξαιτίας της προδιά-
θεσής τους σε θρομβώσεις.

Φυσικές αλλαγές στην κύηση
Η κύηση μπορεί να προκαλέσει κόπω-
ση, δύσπνοια, ερύθημα προσώπου /
παλαμών, κεφαλαλγίες, τριχόπτω-
ση μετά τον τοκετό, συμπτώματα τα 
οποία δύσκολα διαφοροποιούνται 
από εξάρσεις του ΣΕΛ ή της ρευματο-
ειδούς αρθρίτιδας. Αύξηση σωματι-
κού βάρους και ορμονικά οφειλόμενη 
αστάθεια λεκάνης / άλγος οσφύος 
και αρθρώσεων, συμπτώματα που 
βιώνονται από το 50% των έγκυων 
γυναικών. Επιπροσθέτως, το σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνος είναι σύνηθες 
στη διάρκεια της κύησης, ιδίως το 2ο 
και το 3 τρίμηνο. 

Εργαστηριακές εξετάσεις 
Οι εργαστηριακές εξετάσεις που δι-
αμορφώνονται στην κύηση πολλές 
φορές είναι δύσκολο να διαφορο-

Οι ρευματικές 
παθήσεις αφορούν σε 
ένα μεγάλο ποσοστό 
νέες γυναίκες που 

βρίσκονται  
σε αναπαραγωγική 

ηλικία

γυναίκα
Ελένη Ι. Κομνηνού 
Ειδικός ρευματολόγοs,
Επιστημονικός συνεργάτης 
Κλινικής Α’ ΠΠΚ Λαϊκού 
Νοσοκομείου, υπεύθυνη 
Ιατρείου Οστεοπόρωσης 
Λαϊκού Νοσοκομείου Αθηνών, 
Επιστημονική Συνεργάτης 
Βιοκλινικής Αθηνών 

Γράφει η:



Οι ρευματικές παθήσεις μπορεί να μειώσουν  
τη γονιμότητα με διάφορους τρόπους

  Ο πόνος και η δυσκαμψία στις αρθρώσεις και στους μυς, η προσβολή του συνδετικού 
ιστού στις γεννητικές περιοχές (π.χ., στη συστηματική σκληροδερμία) κ.ά., μπορεί να 
μειώσουν τη συχνότητα και τη δυνατότητα της σεξουαλικής επαφής. 
   Επιπροσθέτως, η κόπωση και η κατάθλιψη -ως αποτέλεσμα πολλών ρευματικών πα-
θήσεων- μειώνουν τη libido. 

   Μερικοί ασθενείς διακατέχονται από τον έντονο φόβο γενετικής μετάδοσης του νοσή-
ματός τους στο έμβρυο και δεν επιθυμούν να προχωρήσουν σε κύηση.

  Διάφορα αυτοαντισώματα είναι δυνατόν να αναστείλουν τη γονιμοποίηση ή την εμφύ-
τευση - όπως στο APS (αντιφωσφολιπιδαιμικό σύνδρομο). 
  Κάποια νοσήματα του συνδετικού ιστού, όπως ο ΣΕΛ και το APS, συνδέονται με  αυξη-
μένες αποβολές. 

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 
Επίδραση της κύησης στην πορεία διάφορων ρευματικών νόσων και στην κατάσταση του εμβρύου / νεογνού

 Ρευματική νόσος
Κίνδυνος προσβολής
εσ. οργάνων κατά τη 
διάρκεια της κύησης

Αυξημένος κίνδυνος 
για επιπλοκές 
εμβρύου/ νεογνού

Επικρατούσα ανταπόκριση 
της νόσου στην κύηση

Ρευματοειδής αρθρίτιδα  Σπάνια Όχι Βελτίωση

Συστηματικός ερυθηματώδης 
λύκος 

 Μεγάλος Νεογνικός λύκος,
απώλεια εμβρύου

Ενεργότης
επιδείνωση

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα  Όχι  Όχι Βελτίωση

Σ. sjogren /
συστηματική σκληροδερμία 
δερματο / πολυμυοσίτιδα

Όχι μεγαλύτερος 
από περίοδο εκτός 
κύησης

Πρωορότης
νεογνικός λύκος

Όχι μεγάλη επίδραση

Αγγειίτιδα Αναπνευστικό
νεφρά

Απώλεια εμβρύου
πρωορότης

Λίγα βιβλιογραφικά 
δεδομένα

Αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα Όχι Όχι Ενεργότης / επιδείνωση

γυναίκα
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ΓΥΝΑΙΚΑ

ποιηθούν από εκείνες που παρουσι-
άζονται όταν συμβαίνει έξαρση της 
ρευματικής νόσου. Για παράδειγμα, 
πολλές έγκυες γυναίκες μπορεί να εμ-
φανίσουν αναιμία στο τρίτο, κυρίως, 
τρίμηνο της κύησης, θρομβοπενία 
(χαμηλά αιμοπετάλια) 7%-10%, σε φυ-
σιολογική, χωρίς επιπλοκές κύηση και 
αύξηση των δεικτών φλεγμονής (ΤΚΕ, 
CRP). Επίσης, το συμπλήρωμα αποτε-
λεί άλλη μια εργαστηριακή εξέταση 
που προβληματίζει τους θεράποντες 
ιατρούς. Στη φυσιολογική κύηση αυ-
ξάνει η σύνθεση των συστατικών του 
συμπληρώματος από 10% έως 50%. 

Η συνύπαρξη /αλληλεπίδραση 
κύησης - ρευματικών παθήσεων 
ποικίλλει από αυτόματη βελτίωση ή 
επιδείνωση των συμπτωμάτων της 
ρευματικής νόσου, ανάλογα με το 
είδος της. Παρομοίως, οι ρευματικές 
παθήσεις διαφέρουν όσον αφορά 
την εμφάνιση επιπλοκών κατά τη δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης και την έκ-
βαση της κύησης.   

Ανοσολογία κύησης
Η σύλληψη προκαλεί μια ποικιλία ορ-
μονικών αλλαγών στο σώμα της μη-
τέρας, οι οποίες είναι απαραίτητες 
για την υποστήριξη της κύησης και 
την επιβίωση του εμβρύου. 

Με την πρόοδο της κύησης, ένα 
σύμπλεγμα αλληλεπιδράσεων συμ-
βαίνουν μεταξύ του νευρο-ενδοκρι-
νικού συστήματος της μητέρας, του 
πλακούντα και του εμβρύου. 

Η πιο σημαντική ανοσολογική αλλα-
γή στη φυσιολογική κύηση φαίνεται να 
περιλαμβάνει μια -ορμονικά προκα-
λούμενη- μετατόπιση προς τη χημική 
ανοσία (προκαλώντας αύξηση των 
Τ-βοηθητικών κυττάρων τύπου 2, Th2), 
η οποία με τη σειρά της αναστέλλει την 
κυτταρική ανοσία (ή Th1 κυτοκίνες. Οι 
Th-2, αντιφλεγμονώδεις κυτταροκίνες 
(IL-3, IL-4, IL-5, IL10, IL-13, και GM-CSF), 
εμπλέκονται στη χημική ανοσία και εί-
ναι πιθανόν να εμπλέκονται στην ανά-
πτυξη του πλακούντα και στην πρό-
ληψη της απόρριψης του εμβρύου.  

Η ασυμβατότητα του αντιγόνου των 
ανθρώπινων λευκοκυττάρων (HLA) 
μεταξύ της μητέρας και του εμβρύου 
μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα κατά 
την εγκυμοσύνη.

 Εμβρυϊκά κύτταρα και ελεύθερο 
κυττάρων DΝΑ συνήθως κυκλοφο-
ρούν στην κυκλοφορία της μητέρας 
κατά τη διάρκεια της κανονικής εγκυ-
μοσύνης.  Η συγκέντρωση εμβρυϊκού 
DΝΑ αυξάνεται κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης και μειώνεται γρήγορα 
μετά τον τοκετό.  Τα επίπεδα των κυ-
κλοφορούντων στο πλάσμα συνδεδε-
μένων και μη σεξουαλικών ορμονών 
(οιστρογόνων / προγεστερόνης) και 
των ενδογενών κορτικοειδών αυξά-
νουν προοδευτικά κατά την διάρκεια 
της κύησης. Ανοσορυθμιστικοί πα-
ράγοντες εκκρίνονται από τον πλα-
κούντα, οι οποίοι καταστέλλουν την 
υπερπλασία των Τ-κυττάρων και επά-
γουν την ανεκτικότητα ή τη μειωμένη 
ανταπόκριση στα μητρικά Τ-κύτταρα.

Η κύηση δεν οδηγεί σε διαταραχή 
της ανοσίας…  Οι αμυντικοί μηχανι-
σμοί της μητέρας παραμένουν άθι-
κτοι με φυσιολογική αντίδραση στην 
ενεργητική ή στην παθητική ανοσο-
ποίηση, αλλά παρατηρείται υποαπό-
κριση ή ανοχή στα εμβρυϊκά αντιγό-
να.  Οι μηχανισμοί της ανοσολογικής 
ανοχής κατά την εγκυμοσύνη χρειά-
ζονται περαιτέρω διευκρίνιση, είναι 
δε σαφές ότι αυτές οι αλλαγές στο 
ανοσοποιητικό σύστημα μπορεί να 
επηρεάσουν την πορεία της υποκεί-
μενης ρευματολογικής διαταραχής.

Θεραπευτικές αρχές των ρευματι-
κών παθήσεων στην κύηση
Α) Απαραίτητη είναι η ομαδική προ-
σέγγιση της εγκύου από γυναικολόγο 
και ρευματολόγο από τη στιγμή της 
γνωστοποίησης της επιθυμίας της 
γυναίκας με ρευματοπάθεια να τε-
κνοποιήσει. Συχνή και σωστή παρα-
κολούθηση και επικοινωνία / συνερ-
γασία με τη γυναίκα απαιτείται για το 
καλό της μητέρας και του εμβρύου. 
Β) Να υπάρξει -εκ των προτέρων- ένας 

σχεδιασμός της κύησης. Η ρευματοπά-
θεια να είναι σε πλήρη ύφεση 6 μήνες 
πριν από τη σύλληψη. Από μελέτες εί-
ναι γνωστό ότι ελλοχεύει ο κίνδυνος 
τόσο υποτροπής της νόσου όσο και ο 
κίνδυνος θρομβοεμβολικών επιπλο-
κών 6 μήνες μετά τον τοκετό. Σήμερα 
υπάρχουν πολλά φαρμακευτικά σκευ-
άσματα που χρησιμοποιούνται για 
τη θεραπεία των ρευματικών νόσων, 
αλλά απαιτείται αυστηρά σωστός σχε-
διασμός προγραμματισμός κατά τη δι-
άρκεια και μετά τον τοκετό.   

Συσχέτιση μεταξύ κύησης - ΡΑ - ΣΕΛ 
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) και ο 
συστηματικός ερυθηματώδης λύκος 
(ΣΕΛ) είναι τα δύο πιο συχνά ρευματικά 
νοσήματα που συναντούμε διάφορα 
προβλήματα σε συνάρτηση με την κύ-
ηση.  Τα νοσήματα αυτά επιδεικνύουν 
τελείως διαφορετική συμπεριφορά σε 
μια κύηση. Συγκεκριμένα, παρατηρεί-
ται σημαντική ευεργετική δράση της 
κύησης σε ασθενείς με ΡΑ, αντίθετα 
σε ασθενείς με ΣΕΛ είτε δεν παρατη-
ρείται καμία επίδραση είτε επιδείνωση 
της συμπτωματολογίας κατά τη διάρ-
κεια της κύησης. Η μειωμένη κυτταρι-
κή άνοση απόκριση που παρατηρείται 
στην κύηση μπορεί να εξηγήσει τη βελ-
τίωση της ΡΑ, ενώ η υπερέκκριση των 
Τh2 κυτοκινών μπορεί να πυροδοτήσει 
αυξημένη παραγωγή αυτοαντισωμά-
των και -επομένως- έξαρση της νόσου 
σε γυναίκες με ΣΕΛ. 

Συμπερασματικά, ο κατάλληλος 
θεραπευτικός σχεδιασμός τόσο πριν 
από τη σύλληψη όσ0ο και κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι απα-
ραίτητη. Ένας από τους σημαντικό-
τερους παράγοντες για την εξασφά-
λιση μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης 
-σε αυτούς τους ασθενείς- είναι η 
στενή συνεργασία μεταξύ του γυναι-
κολόγου και του ρευματολόγου καθ’ 
όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.  
Με τη στενή συνεργασία μεταξύ των 
ειδικών, η εγκυμοσύνη σε γυναίκες με 
οποιοδήποτε από τα ρευματικά νοσή-
ματα μπορεί να έχει επιτυχή έκβαση!
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Ακράτεια 
ούρων  
στη 
γυναίκα

Γράφει o:

Κυριαζής Πανταζής 
Ουρολόγος, Διδάκτωρ  
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιστημονικός Συνεργάτης  
Βιοκλινικής Αθηνών

Α κράτεια είναι η οποιου-
δήποτε βαθμού απώλεια 
ούρων παρά τη θέλησή 

μας. Έως και πριν από λίγα χρό-
νια, οι γυναίκες απέφευγαν να 
αναφερθούν σε αυτό το πρόβλη-
μα και, αποδεχόμενες σιωπηλά 
την ύπαρξή του, δεν επεδίωκαν 
καμία θεραπεία. Σημαντικό ρόλο 
στη θέση αυτή έπαιζαν τόσο ο κοι-
νωνικός περίγυρος όσο και τμήμα 
του ιατρικού και παραϊατρικού 
κόσμου που απέδιδαν λανθασμέ-
να την ακράτεια ως ένα φυσιο-
λογικό επόμενο των ορμονικών 
διαταραχών και της ηλικίας. To 
ποσοστό της ακράτειας κυμαίνε-
ται από 10% έως25% του γενικού 
πληθυσμού. Εάν συνυπολογισθεί 
και ο αριθμός των γυναικών που 
σε κάποιο σημείο της ζωής τους 
εμφανίζουν παροδικά επεισόδια 
ακράτειας, το ποσοστό φθάνει το 
40%, που συνοδεύεται με χαμηλή 
ποιότητα ζωής, κοινωνική απομό-
νωση και, τέλος, πολλές φορές με 
συμπτώματα κατάθλιψης.

γυναίκα
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Τύποι ακράτειας 
Κλινική εικόνα

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Είναι γεγονός ότι ο μηχανισμός εγκράτειας εί-
ναι πολύ πολύπλοκος, αλλά οι παράγοντες που 
συμμετέχουν στην απρόσκοπτη λειτουργία αυτής 
είναι η συντονισμένη λειτουργία του εξωστήρα 
μυός και του σφιγκτηριακού μηχανισμού. 

Η ακράτεια ούρων στη γυναίκα μπορεί να ταξι-
νομηθεί στις εξής κατηγορίες:

  Ακράτεια από προσπάθεια: Συμβαίνει όταν 
αυξάνουμε την ενδοκοιλιακή πίεση κατά τη δι-
άρκεια κάποιας δραστηριότητας, όπως άσκηση, 
βήχας, φτέρνισμα ή άρση βάρους. Οφείλεται 
σε χαλάρωση των μυών του πυελικού εδάφους 
και στην ενδογενή, δυσλειτουργία του ουρηθρι-
κού σφιγκτηριακού μηχανισμού, προκαλώντας 
ελάττωση της πίεσης σύγκλεισης ουρήθρας και 
εκροή ούρων έπειτα από φυσική δραστηριότητα.

Πολλοί παράγοντες έχουν ενοχοποιηθεί για την 
εμφάνιση της ακράτειας από προσπάθεια, όπως 
η έλλειψη οιστρογόνων λόγω ηλικίας, η πολυτο-
κία, η παχυσαρκία, η υστερεκτομή, η υπέρταση 
και η δυσκοιλιότητα.

  Ακράτεια από έπειξη ή επιτακτική ούρηση: 
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε έντονη επιθυμία 
για ούρηση, η οποία δεν μπορεί να ανασταλεί. 
Διακρίνεται σε: α) Επιτακτική ακράτεια από 
αυξημένη αισθητικότητα (φλεγμονές, διάμεση 
κυστίτιδα, νεοπλάσματα, λιθιασική κύστη) και σε 
β) νευρογενή υπερλειτουργική κύστη (σκλήρυν-
ση κατά πλάκας, νόσος του Parkinson, κακώσεις 
σπονδυλικής στήλης).

   Μεικτού τύπου ακράτεια: Σε αυτές τις περι-
πτώσεις υπάρχει συνδυασμός των δύο ανωτέρω 
τύπων.

   Ολική ακράτεια: Στις περιπτώσεις αυτές η 
ασθενής έχει απώλεια ούρων καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ημέρας, πέραν των φυσιολογικών ουρή-
σεων. Οφείλεται σε επικοινωνία του ουροποιητι-
κού συστήματος με άλλο όργανο (κυστεοκολπικά 
ή ουρητηροκολπικά συρίγγια), που προκύπτουν 
πιθανόν ιατρογενώς έπειτα από γυναικολογικές 
επεμβάσεις ή ακτινοβολία λόγω όγκων της πυέ-
λου (λεκάνης).

ΓΥΝΑΙΚΑ

10%-25% 
To ποσοστό  

της ακράτειας  
του γενικού  
πληθυσμού

Διάγνωση

Η διάγνωση της ακράτειας και του τύπου της εί-
ναι το σημαντικότερο βήμα για την αντιμετώπισή 
της. Σπουδαίο ρόλο παίζουν το ιστορικό, η κλινι-
κή εξέταση, οι εργαστηριακές και απεικονιστικές 
εξετάσεις. Σε περίπτωση ουρολοίμωξης δίδεται 
αντιβίωση και επανεξετάζεται η ασθενής. Η ου-
ροδυναμική μελέτη είναι πολύ χρήσιμη μέθοδος 
για τη διαφορική διάγνωση της ακράτειας, αλλά 
σε πρώτο χρόνο δεν αποτελεί απαραίτητη δια-
γνωστική εξέταση.

Θεραπεία

Η θεραπευτική προσέγγιση της ακράτειας ποικίλ-
λει ανάλογα με τον τύπο αυτής. Είναι φαρμακευ-
τικά αντιμετωπίσιμη χρησιμοποιώντας διάφορα 
σκευάσματα αλλά και χειρουργικώς με τη χρήση 
διάφορων τεχνικών. Τα τελευταία χρόνια εισήλ-
θε στη φαρέτρα του ουρολόγου μια νέα μικροε-
πέμβαση με τη χρήση ταινίας ελευθέρας τάσεως 
που πράγματι αντιμετωπίζεται αυθημερόν το 
πρόβλημα της ακράτειας και η γυναίκα από την 
επομένη επανέρχεται στις πρότερες δραστηριό-
τητές της.

Αυτό που πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα και να 
γίνει σε όλο το γυναικείο πληθυσμό γνωστό εί-
ναι ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα που πριν από 
λίγα χρόνια εθεωρείτο ταμπού και που οι περισ-
σότερες γυναίκες υπέφεραν σιωπηλά σήμερα 
αντιμετωπίζεται πλήρως κατόπιν της σωστής 
ενημέρωσης από την πλευρά της ασθενούς και 
της άμεσης θεραπευτικής παρέμβασης από τον 
ουρολόγο.
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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 & Άρτης, 

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 & Αλκιβιάδου 
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 &  
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Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 6800991-2
Fax: 210 6800996
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Καραολή & Δημητρίου 150
56221, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 774540
Fax: 2310 774541 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
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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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

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

Μητροπόλεως 86 
54622, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 372600
Fax: 2310 273703
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Τηλ.: 77771310
Από το εξωτερικό: +357 22204900

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: 
Λ. Ιφιγενείας 59, Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

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

Μιχαλακοπούλου 6  
115 28 Αθήνα 
Τηλ: 210 7217517 

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

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

Μητροπόλεως 83
546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 275986
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