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Αγαπητοί αναγνώστες,
To 2008 θα είναι ένα έτος αλλαγής και ανανέωσης για την Ευ-
ρωκλινική Αθηνών. Το πλάνο ανάπτυξης σταδιακά υλοποιείται 
και πολύ σύντομα θα έχει ολοκληρωθεί.

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα που ξεκίνησαν το 2007 ήταν 
η επέκταση των νοσηλευτικών ορόφων για τη δημιουργία 22 
ολοκαίνουριων κλινών. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή τους 
έγιναν σύμφωνα με ξενοδοχειακά πρότυπα, ενώ για τον εξο-
πλισμό τους ακολουθήσαμε την τελευταία λέξη της τεχνολογί-
ας φροντίζοντας πάντα οι νοσηλευόμενοι να νιώθουν απόλυτη 
άνεση και σιγουριά. 

Η πλήρης ανανέωση του check up αποτελεί πλέον πραγματι-
κότητα. Ο χρόνος αναμονής έχει ελαχιστοποιηθεί και οι επι-
σκέπτες απολαμβάνουν ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση. Επίσης, 
δημιουργήσαμε νέα τμήματα, όπως το πλήρως εξοπλισμένο 
Δερματολογικό Τμήμα, προσφέροντας έτσι ακόμη πιο ολοκλη-
ρωμένες ιατρικές υπηρεσίες.

Όλοι στην Ευρωκλινική Αθηνών αισθανόμαστε υπερήφανοι κα-
θώς παρακολουθούμε την κλινική μας να αλλάζει προς το καλύ-
τερο. Απώτερος σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε και να 
υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας προσφέροντας τη φροντίδα 
και τις ανέσεις που αξίζουν σε κάθε ασθενή. 

Πιστοί πάντα στο όραμά μας να αποτελούμε σημείο αναφο-
ράς για κάθε ασθενή, θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε 
και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας.

Πόλλυ Zησοπούλου
Διευθύνουσα Σύμβουλος Medicom Systems
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Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας για επιβράβευση των καλύτερων υπαλ-
λήλων κάθε χρόνο, έτσι και για το έτος 2007 η Ευρωκλινική Αθηνών απένειμε τα 
βραβεία «Καλύτερου Υπαλλήλου του Εξαμήνου». Οι υπάλληλοι βραβεύθηκαν σε 
αναγνώριση της συνολικής εξαίρετης απόδοσής τους, της προσφοράς τους, της 
ποιότητας εργασίας τους, καθώς και για το ήθος τους στο χώρο εργασίας.
Οι υπάλληλοι που διακρίθηκαν είναι:

Α’ Εξάμηνο 2007
Ευρωκλινική Αθηνών
Μπλέτσας Στυλιανός: Νοσηλευτική 
Υπηρεσία – 5ος όροφος
Τρυφιάτης Χρήστος: Διοικ. Υπηρεσία – 
Τμ. Βιοϊατρικής & Τεχνικής Υπηρεσίας

Αθηναϊκή Κλινική 
Σφήκας Νικόλαος: Διοικητική Υπηρε-
σία – Αποθήκη

Ευρωκλινική Παίδων 
Ζωγάκη Σπυριδούλα: Νοσηλευτική 
Υπηρεσία – 2ος όροφος

Β’ Εξάμηνο 2007
Ευρωκλινική Αθηνών
Σκεμπάρη Χριστίνα: Νοσηλευτική Υπη-
ρεσία – ΜΕΘ 2ου ορόφου
Ζαγγίλα Αναστασία: Διοικητική Υπηρε-
σία – Γραμματεία Καρδιολογικού 

Αθηναϊκή Κλινική 
Ράπτης Ευάγγελος: Νοσηλευτική Υπη-
ρεσία – Χειρουργείο

Ευρωκλινική Παίδων 
Πανουσάκη Μαρία: Διοικητική Υπηρε-
σία – Τηλεφωνικό Κέντρο

            H Ευρωκλινική Αθηνών, η Αθηναϊκή Κλινική και η 
Ευρωκλινική Παίδων βραβεύουν τους υπαλλήλους τους!

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2007 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα Υπευθύνων της Ευρωκλινικής 
Αθηνών στο ξενοδοχείο The Margi, στο Καβούρι.
Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε για πρώτη φορά και είχε ως στόχο να συναντηθούν 
όλα τα στελέχη που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στην κλινική, προκειμένου να προσεγγίσουν εργα-
σιακά προβλήματα που μπορεί να τους απασχολούν, έχοντας την ευκαιρία να τα συζητήσουν 
με την ανώτατη διοίκηση, να παρουσιάσουν το έργο τους, να ανταλλάξουν απόψεις και φυσι-
κά να βρουν λύσεις.
Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία και πλέον θεωρείται απαραίτητο να πραγματοποι-
είται κάθε χρόνο, καθώς η συμβολή όλων είναι καθοριστική για την επιτυχημένη πορεία 
της κλινικής. 

Ημερίδα Υπευθύνων της Ευρωκλινικής Αθηνών 
στο ξενοδοχείο The Margi
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Στιγμιότυπο από την 
ημερίδα της Ευρωκλινικής 

Αθηνών στο Margi.
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Οι βραβευθέντες έλαβαν χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ. 



                             Καλοκαιρινές αναμνήσεις...
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Summer Party της Ευρωκλινικής Αθηνών στο Babae
Στις 10 Ιουλίου του 2007 η Ευρωκλινική Αθηνών διοργάνω-
σε για πρώτη φορά ένα summer party για το προσωπικό στο 
κλαμπ Babae. O ειδικά διαμορφωμένος χώρος του κλαμπ δί-
πλα στη θάλασσα πλημμύριζε από καλοκαιρινή αύρα και ήταν 
ο ιδανικότερος για να βρεθούν όλοι οι υπάλληλοι μαζί και να δι-
ασκεδάσουν. Το πάρτι εξελίχθηκε σε μια μοναδική βραδιά με 
πολύ χορό και ατελείωτο κέφι, που έμεινε σε όλους αξέχαστη.

news &
events



                             Καλοκαιρινές αναμνήσεις...
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Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημο-
νική Επιτροπή της Ένωσης Ιατρών της Ευ-
ρωκλινικής Αθηνών, πρωτοπόρου στον 
τομέα της ιατρικής ενημέρωσης, διοργά-
νωσαν την 3η Επιστημονική Συνάντηση 
το Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007 στην Αί-
γλη του Ζαππείου, με θέμα «Σύνδρομο 
Θωρακικής Εξόδου: Ένα Σύνθετο Δια-
γνωστικό - Θεραπευτικό και Ασφαλιστι-
κό Πρόβλημα».
Τη συνάντηση παρακολούθησαν ιατροί, 
καθηγητές, διευθυντές κλινικών, επιμελη-
τές, εργαζόμενοι στην Ευρωκλινική Αθη-
νών, μέλη του συλλόγου όλων των ειδικο-
τήτων, θωρακοχειρουργοί, ορθοπαιδικοί, 
νευρολόγοι, νευροχειρουργοί, αγγειοχει-
ρουργοί, φυσικοθεραπευτές.
Αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με τη δισκο-
κήλη, την αυχενική μυελοπάθεια, το ρόλο 
του τραύματος στην εμφάνιση του συν-
δρόμου, τις απομυελινωτικές παθήσεις, τη 
θωρακοχειρουργική και αγγειοχειρουρ-
γική προσέγγιση, την αναισθησιολογική 
πλευρά του συνδρόμου, τη μετεγχειρητική 
φυσική αποκατάσταση κ.ά.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Επ. Καθηγητής 
Ορθοπαιδικής Χειρουργικής, κ. Χρήστος 
Σκορδής, τόνισε στην αρχή του συνεδρίου 
την αξία της σημαντικής αυτής προσπάθει-
ας, καθώς και το επιστημονικό ενδιαφέρον 
αυτών των συναντήσεων.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Μedicom 
Systems κυρία Πόλλυ Ζησοπούλου και ο 
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ευρωκλινικής Αθη-
νών χαιρέτησαν τη συνάντηση και ευχή-
θηκαν καλή επιτυχία στις σημαντικές αυτές 
ημερίδες της Ένωσης των Ιατρών μας. 

1

3η Επιστημονική Συνάντηση της
Ένωσης Ιατρών Ευρωκλινικής Αθηνών

news &
events

2

3

4

Από αριστερά: 
1. Γεώργιος Μπούχλης, Διευθυντής Κλινι-
κής Χειρουργικής Χεριού και Ορθοπαιδι-
κής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής, 
Καθ. Γεώργιος Αδαμόπουλος, Διευθυντής 
ΩΡΛ Κλινικής, Πόλλυ Ζησοπούλου, 
Διευθύνουσα Σύμβουλος Medicom 
Systems, Xρήστος Σκορδής, Αμ. Επ. Καθ., 
Διευθυντής Α’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, 
Εμμανουήλ Μαρκόπουλος, Γενικός 
Εκτελεστικός-Οικονομικός Διευθυντής 
Medicom Systems.
2. Ευάγγελος Γκόβας, Ακτινολόγος Τμή-
ματος Υπερήχων, Κων/νος Κουμάκης, 
Διευθυντής Α’ Νευρολογικής Κλινικής, 
Αντώνης Ψαρουδάκης, Διευθυντής Ιατρι-
κής Υπηρεσίας, Εμμανουήλ Ζαχαριάδης,  
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής.
3. Αναστάσιος Πηγής, Θωρακοχειρουρ-
γός, Σπύρος Πομώνης, Διευθυντής Νευ-
ροχειρουργικής Κλινικής, Παναγιώτης 
Παναγιωτόπουλος, Διευθυντής Θωρα-
κοχειρουργικής Κλινικής, Καθ. Γεώργιος 
Αδαμόπουλος, Διευθυντής ΩΡΛ Κλινικής.
4. Παρασκευή Σπυροπούλου, Νευροχει-
ρουργός, Κων/νος Λιαρόπουλος, Διευθυ-
ντής Γ’ Νευροχειρουργικής Κλινικής.
5. Καθ. Ευτύχιος Βορίδης, Πρόεδρος 
Ευρωκλινικής Αθηνών, Αντώνης Ψαρου-
δάκης, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας.

5



Τιμητική διάκριση στον Δρ. Μάριο Πάνο 
από την AGA 
Ο Δρ. Μάριος Ζ. Πάνος, Διευθυντής Γαστρεντερολογίας & 
Ηπατολογίας στην Ευρωκλινική Αθηνών, εξελέγη Fellow of the 
American Gastroenterological Association (AGAF), λαμβάνοντας 
έτσι έναν σπάνιο τίτλο τιμής από την παλαιότερη και μεγαλύτερη 
ιατρική εταιρεία της Αμερικής, η οποία έχει αφιερώσει το έργο 
της στις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος. Με την απο-
νομή του συγκεκριμένου τίτλου η AGA αναγνωρίζει και τιμά την 
επιστημονική καταξίωση στους τομείς της κλινικής πρακτικής και 
της βασικής ή κλινικής έρευνας. Οι Fellows επιλέγονται μέσα από 
τα ήδη υπάρχοντα μέλη της AGA με αυστηρά κριτήρια και πρέ-
πει να έχουν αποδείξει με ιατρικά επιτεύγματα και επιστημονική 
συνεισφορά την προσωπική τους αφοσίωση στον τομέα της γα-
στρεντερολογίας.
Η αρμόδια επιτροπή για την εκλογή των Fellows αναφέρει ότι 
ο Δρ. Μάριος Πάνος, πάντα αφοσιωμένος στον τομέα της γα-
στρεντερολογίας και τη συνεχή εκπαίδευση, προσφέρει εξαιρε-
τικά σημαντικό έργο στον τομέα της έρευνας και της μετεκπαί-
δευσης στη γαστρεντερολογία και επιπλέον παρέχει ιατρική φροντίδα υψηλού 
επιπέδου στους ασθενείς.
Η AGA έχει δύο βασικές αποστολές. Πρώτον, να διευρύνει και να προάγει την 
επιστήμη της γαστρεντερολογίας υποστηρίζοντας ενεργά την έρευνα και την εκ-
παίδευση, ώστε να κατανοηθούν ακόμη καλύτερα οι αιτίες, η πρόληψη και η θε-
ραπεία των γαστρεντερικών ασθενειών. Δεύτερον, να ενθαρρύνει και να δια-
σφαλίζει την καινοτομία στην ιατρική πρακτική, δίνοντας έτσι αξία και ποιότητα 
στη φροντίδα των ασθενών. Ο Πρόεδρος της AGA κ. Mark Donowitz δήλωσε: 
«Είμαστε ευτυχείς που καλωσορίζουμε τα νέα βραβευμένα μέλη, εξαίρετους επι-
στήμονες που έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικό έργο 
στον τομέα της γαστρεντερολογίας προς όφελος των ασθενών και που μας φέρ-
νουν ακόμη πιο κοντά στο να ανακαλύπτουμε νέους τρόπους διάγνωσης και ια-
τρικές πρακτικές, με στόχο την περισσότερο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
γαστρεντερικών ασθενειών».

Στις 19 Οκτωβρίου, στα πλαίσια του 
5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κολπο-
σκόπησης και Παθολογίας του Τρα-
χήλου της Μήτρας και του 9ου Διε-
θνούς Συνεδρίου Γυναικολογίας, που 
έλαβε χώρα στο Μέγαρο Μουσικής, 
ο Υπουργός Υγείας κ. Δ. Αβραμόπου-
λος βράβευσε τον ομότιμο καθηγη-
τή της Μαιευτικής-Γυναικολογίας και 
Διευθυντή του Γυναικολογικού Τμή-
ματος της Ευρωκλινικής Αθηνών, κ. 
Νίκο Παπανικολάου, για την «πολύ-
τιμη συμβολή του στην ανάδειξη και 
εξέλιξη της ελληνικής μαιευτικής-γυ-
ναικολογίας σε μια καθ’ όλα ακμά-
ζουσα ιατρική ειδικότητα».

Βράβευση 
του ομότιμου 
καθηγητή της 

Μαιευτικής-
Γυναικολογίας 

κ. Νίκου 
Παπανικολάου 

Τιμητική 
διάκριση 
στον 
Δρ. Ιωάννη 
Ζιούνα
Το American College of 
Surgeons, στα πλαίσια του 
93ου συνεδρίου του, ξεχώ-
ρισε και τίμησε διακεκριμέ-
νους χειρουργούς από όλον 
τον κόσμο.
Ανάμεσα σε αυτούς που ξε-
χώρισαν ήταν και ο Δρ. Ιω-
άννης Ζιούνας, Διευθυντής 
Χειρουργικής Κλινικής στην 
Ευρωκλινική Αθηνών, στον 
οποίο απενεμήθη ο τίτλος 
του Fellow of the American 
College of Surgeons.
Η απονομή έγινε σε ειδική τε-
λετή στις 7 Οκτωβρίου 2007 
στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ 
κατά τη διάρκεια του ετήσιου 
συνεδρίου του κολεγίου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η διά-
κριση είναι ιδιαίτερα τιμητική, 
καθώς ελάχιστοι χειρουργοί 
στην Ελλάδα είναι κάτοχοι του 
συγκεκριμένου τίτλου, αφού 
προηγείται μακρά αξιολόγη-
ση του έργου του χειρουρ-
γού προκειμένου να κριθεί 
άξιος αυτής της  απονομής.

news &
events

12  Medilife 



news &
events

2

3

1. Το Μπούρτζι, σήμα κατατε-
θέν της πόλης του Ναυπλίου.  
Πανοραμική θέα από το ξενο-
δοχείο.

2. Η κυρία Πόλλυ Ζησοπούλου 
στην έναρξη της ημερίδας. 

3, 4. Τα στελέχη παρακολου-
θούν την ημερίδα.

5-12. Ένα ευχάριστο διάλειμ-
μα κατά τη διάρκεια της ημε-
ρίδας.
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Αναμνηστική  φωτογραφία με όλα τα στελέχη που 
συμμετείχαν στην 1η Ημερίδα της Ευρωκλινικής Παίδων.
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1η Ημερίδα
Στελεχών 
της Ευρωκλινικής 
Παίδων στο Ναύπλιο
Στο πανέμορφο Ναύπλιο ταξίδεψαν τα στε-
λέχη της Ευρωκλινικής Παίδων για να πραγ-
ματοποιήσουν την πρώτη τους ημερίδα. 
Σκοπός του ταξιδιού ήταν να συζητηθούν 
καίρια θέματα της κλινικής, ώστε να επιτευ-
χθεί η βέλτιστη λειτουργία της. Η διατήρη-
ση της υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών, 
η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των τμη-
μάτων και των στελεχών προς όφελος όλων 
των μικρών ασθενών και η σπουδαιότητα 
της τήρησης των διαδικασιών από όλους 
ήταν τα βασικά θέματα.

7
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13-15.  Βόλτα για καφέ 
στην παλιά πόλη.
16. Στο ξενοδοχείο μετά 
την ημερίδα.
17-28. Βραδινή 
έξοδος και βόλτα 
στα γραφικά στενάκια 
της Παλιάς Πόλης
του Ναυπλίου.
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Η Ευρωκλινική Αθηνών, με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέ-
ρα κατά της Παχυσαρκίας 
στις 24 Οκτωβρίου, παρεί-
χε τη δυνατότητα ΔΩΡΕΑΝ 
ΕΞΕΤΑΣΗΣ από εξειδικευμέ-
νους ιατρούς, χειρουργούς, 
γαστρεντερολόγους, διατρο-
φολόγους και ενδοκρινολό-
γους σε όποιον αντιμετώπι-
ζε και επιθυμούσε να δώσει 
λύση στο πρόβλημα της πα-
χυσαρκίας. Η πρωτοβουλία 
της Ευρωκλινικής Αθηνών είχε 
ως στόχο να ευαισθητοποιή-
σει και να αφυπνίσει το κοινό, 
να ενημερώσει για τους τρό-
πους αντιμετώπισης της παχυ-
σαρκίας και να δώσει λύση σε 
ένα πρόβλημα που αποτελεί 
μάστιγα της εποχής μας.

Ενημερωθείτε...
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
210-6416180 & 210-6416184

Παγκόσμια 
Ημέρα 
κατά της 
Παχυσαρκίας
24 Οκτωβρίου 
2007
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Η Ευρωκλινική κοντά και στον αθλητισμό
Ο Πανιώνιος Γ.Σ.Σ., οι παίκτες της ομάδας υδατοσφαίρισης Μίνι 
Παίδων, ο προπονητής και ο έφορος ευχαρίστησαν την Ευρωκλι-
νική Παίδων για την ευγενική χορηγία που προσέφερε, ώστε να 
προετοιμαστεί η ομάδα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρυ-
σι τον Νοέμβριο. Η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε στη Βου-
δαπέστη, την πρωτεύουσα της παγκόσμιας υδατοσφαίρισης. Το 
πρόγραμμα περιελάμβανε και πέντε αγώνες με τις τρεις από τις 
καλύτερες ουγγρικές ομάδες, τις οποίες και κέρδισε η ομάδα του 
Πανιωνίου! Οι νεαροί παίκτες είχαν την ευκαιρία να αποκομίσουν 
πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες, όπως επίσης και εμπειρίες αθλη-
τικής νοοτροπίας, πράγμα βασικό για μια ομάδα που προσδοκά 
περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
μέχρι σήμερα η ομάδα έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε όλα τα 
τουρνουά στα οποία έχει λάβει μέρος.
Συγχαρητήρια σε όλους!

Η Ευρωκλινική Αθηνών στηρίζει 
την Έκθεση Φωτογραφίας για την 

«Αντιμετώπιση του Παιδικού Τραύματος» 

Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε στο πολιτιστικό κέντρο Ελληνικός Κόσμος η έκθε-
ση φωτογραφίας του Γιάννη Βλαχάκη με τίτλο Φωτογραφι-ζώντας για τα παιδιά του κόσμου. Η 
έκθεση παρουσίασε επιλεγμένα θέματα από τα ταξίδια του Γιάννη Βλαχάκη στο Λάος, το Βι-
ετνάμ, την Καμπότζη, την Τουρκία, τη Συρία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο, την Περσία και την 
Υεμένη, με στόχο την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύ-
ματος». 
Η Ευρωκλινική Αθηνών, ακολουθώντας πάντα πράξεις κοινωνικής ευθύνης, συμμετείχε ως χο-
ρηγός στην έκθεση στηρίζοντας τον εξαιρετικά σημαντικό σκοπό της. Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου παρουσία προσκεκλημένων του βιομηχανι-
κού και εφοπλιστικού χώρου. Η ανταπόκριση του κοινού στο τόσο σημαντικό θέμα, που αφο-
ρά στη μείωση των παιδικών ατυχημάτων και στη σωστή αντιμετώπισή τους, ήταν εντυπω-
σιακή καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

*  Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Φωτογραφι-ζώντας για τα παιδιά» ιδρύθηκε 
από τον Γιάννη Βλαχάκη και την Άρτεμη Στεφανουδάκη το 2007, με σκοπό την ετή-
σια διοργάνωση εκθέσεων και εκδηλώσεων για την υποστήριξη σωματείων και ορ-
γανισμών βοήθειας προς τον άνθρωπο.



1. Η πανέμορφη πόλη 
της Βουδαπέστης 
απλώνεται στις όχθες 
του Δούναβη.
2-12. Περίπατος 
στους εντυπωσιακούς 
δρόμους της ουγγρι-
κής πρωτεύουσας, 
απολαμβάνοντας τα 
αξιοθέατα.
13-17. Διάλειμμα για 
καφέ και γλυκό στο δι-
άσημο café New York.
18. Στιγμιότυπο από 
την ημερίδα.
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Η ετήσια συνάντηση στελεχών της Αθηναϊκής Κλινικής για το 2007 πραγματοποιήθηκε στη 
Βουδαπέστη. Κατά τη διάρκεια της τετραήμερης εκδρομής όλοι είχαν την ευκαιρία να γνω-
ρίσουν αυτήν την πανέμορφη πόλη που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη και 
να δουν από κοντά τις ομορφιές της. Την πρώτη μέρα, μετά την άφιξη των στελεχών αργά 
το απόγευμα, μια βόλτα στους εντυπωσιακούς δρόμους και τα γραφικά στενάκια της πό-
λης έδωσε μια πρώτη γεύση της πλούσιας παράδοσης της ουγγρικής πρωτεύουσας. Τη 
δεύτερη μέρα, η Πλατεία των Ηρώων, το City Park με τα φημισμένα θερμά λουτρά, ο καθε-
δρικός ναός του Αγ. Στεφάνου, το Κοινοβούλιο, η Όπερα, το κάστρο της πόλης στην πλευ-
ρά της Βούδας, ο λόφος Gellert με την άπλετη θέα και ο πεζόδρομος Vaci με τα άπειρα μα-
γαζάκια όπου πωλούνται κρύσταλλα, πορσελάνες και δίσκοι κλασικής μουσικής ήταν τα 
σημεία που απόλαυσαν όλοι κατά την περιήγησή τους στην πόλη. Ένας καφές στο εκατό 
ετών café New York, το οποίο θεωρείται από τα ομορφότερα της πόλης, έδωσε την ιδανι-
κή ευκαιρία για χαλάρωση και ξεκούραση. Την τρίτη μέρα πραγματοποιήθηκε η ολοήμε-
ρη ημερίδα κατά την οποία όλοι οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν εποικοδομητικές συζητήσεις 
πάνω σε σημαντικά θέματα σχετικά με τη λειτουργία και την πορεία της κλινικής, αντάλ-
λαξαν τις απόψεις τους και βρήκαν λύσεις σε μείζονα θέματα. Την τέταρτη και τελευταία 
μέρα, η ολοήμερη εκδρομή στα παράλια του Δούναβη μέχρι την πόλη Έστεργκομ, που 
υπήρξε η πρώτη πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, γέμισε όλους τους εκδρομείς με εικόνες. Εί-
χαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το παραδοσιακό χωριό Άγιος Ανδρέας, όπου βρίσκεται 
ένα ορθόδοξο εκκλησάκι του 1752 χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Μάγιερ-Χόφερ, να πε-
ριπλανηθούν στο Χωριό των Καλλιτεχνών και να γευματίσουν στο εστιατόριο Renaissance 
σαν βασιλιάδες. Πριν την επιστροφή, μια μίνι κρουαζιέρα στον Δούναβη έκλεισε αυτήν την 
υπέροχη εκδρομή με τον καλύτερο τρόπο. 

Ημερίδα Στελεχών της Αθηναϊκής
Κλινικής στη Βουδαπέστη
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19-21. Ένα διάλειμμα 
για καφέ στο ξενοδοχείο 

Hilton.
22-26. «Βασιλικό» γεύ-

μα στο εστιατόριο 
Renaissance.

27. Βραδινή βόλτα.
28-30. Επίσημο δείπνο 

στο πλαίσιο 
της ημερίδας.

31-36. Χορός και κέφι.
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Χορηγός σε μια πολύ ενδιαφέρου-
σα εκδήλωση που διοργάνωσε ο 
Αθλητικός Οργανισμός του Δή-
μου Μεγάρων στις 3 Δεκεμβρίου 
2007 με θέμα «Αθλητισμός – Εκπαί-
δευση – Παιδί» ήταν η Ευρωκλινι-
κή Παίδων. Επίσημοι προσκεκλη-
μένοι ήταν η γνωστή σε όλους μας 
Άννα Βερούλη, παγκόσμια πρωτα-
θλήτρια στον ακοντισμό και καθη-
γήτρια φυσικής αγωγής και ο σύ-
ζυγός της Νίκος Μιχαλόπουλος, 
δάσκαλος και αθλητής της σκοπο-
βολής.Από το 1999 επισκέπτονται 
σχολεία της επικράτειας καλώντας 
τα παιδιά να ασχοληθούν με τον 
αθλητισμό. Για την προώθηση των 
στόχων αυτού του προγράμματος, 
οι δύο πρώην πρωταθλητές έχουν 
εκδώσει δύο βιβλία για παιδιά άνω 
των πέντε ετών: το Όνειρο της Άννας 
και την Περιπέτεια του Νικόλα από τις 
εκδόσεις Άγκυρα.

Η Ευρωκλινική 
Παίδων και η Άννα 
Βερούλη μαζί για τον 
αθλητισμό και το παιδί 

news &
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Η Άννα Βερούλη και ο Νίκος Μιχαλόπουλος επισκέφθηκαν τα Χριστούγεν-
να την Ευρωκλινική Παίδων και τα παιδιά που νοσηλεύονταν. Οι δύο πρώ-
ην πρωταθλητές ευχήθηκαν χρόνια πολλά και γρήγορη ανάρρωση στους 
μικρούς ασθενείς και τους δώρισαν τα βιβλία τους. 

Χριστούγεννα 
στην Ευρωκλινική Παίδων

Από αριστερά: Οι κ.κ. Δημήτριος Κεχαγιάς, Διοικητικός Διευθυντής Ευρωκλινικής Παί-
δων, Νίκος Μιχαλόπουλος, Άννα Βερούλη, Τζένη Νικολούζου, Υπεύθυνη Ιατρικής 
Ενημέρωσης, Μαρία Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Πανα-
γιώτης Λαγός, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας. Κάτω: Η Άννα Βερούλη και ο Νίκος 
Μιχαλόπουλος χαρίζουν βιβλία και χαμόγελα στους μικρούς ασθενείς.

Η Ευρωκλινική Παίδων συμμετείχε στο 27ο 
Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, 
στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2007, στο Κολέ-
γιο Αθηνών, το οποίο σημείωσε πολύ μεγά-
λη προσέλευση. Στο κατάμεστο αμφιθέατρο 
του κολεγίου οι ομιλητές ανέπτυξαν πολύ εν-
διαφέροντα θέματα γύρω από διάφορους 
κλάδους της παιδιατρικής. Τη διοργάνωση 
του σεμιναρίου είχε αναλάβει η Β’ Παιδια-
τρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συμμετοχή στο 27ο Μετεκπαιδευτικό 
Σεμινάριο Παιδιατρικής

Από αριστερά: Οι κ.κ. Μάριος Ξάνθης, 
Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης Οχημάτων 
και Ασφάλειας Ευρωκλινικής Παίδων, Γε-
νικός Γραμματέας Γυμναστικού Συλλόγου 
Μεγάρων, Άννα Βερούλη, Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια Στίβου στο ακόντιο, καθη-
γήτρια φυσικής αγωγής, Τζένη Νικολού-
ζου, Υπεύθυνη Ιατρικής Ενημέρωσης Ευ-
ρωκλινικής Παίδων, Νίκος Μιχαλόπουλος, 
Πρωταθλητής Σκοποβολής, Ειρήνη Δη-
μοπούλου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 
Γυμναστικού Συλλόγου Μεγάρων, καθη-
γήτρια φυσικής αγωγής.



26  Medilife 

Στις 15 Δεκεμβρίου 
2007 πραγματοποιήθη-
κε η 5η Παιδιατρική Επι-
στημονική Συνάντηση 
στις Φιλιάτες Θεσπρω-
τίας, με τη συμμετο-
χή παιδιάτρων από τη 
γύρω περιοχή. Η Ευρω-
κλινική Παίδων συμμε-
τείχε ενεργά, όπως κάθε 
χρόνο, με ενδιαφέρου-
σες επιστημονικές ομι-
λίες από τους κ.κ. Πανα-
γιώτη Λαγό, Θεοδώτα 
Λιακοπούλου-Τσιτσιπή 
και Παναγιώτα Καφρί-
τσα.

Συμμετοχή 
της Ευρωκλινικής 
Παίδων στην 5η 
Επιστημονική 
Παιδιατρική

Συνάντηση στη 
Θεσπρωτία

news &
events

Από αριστερά: Οι κ.κ. Παναγι-
ώτης Λαγός, Διευθυντής Ιατρι-
κής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής 
Παίδων, Θεοδώτα Λιακοπού-
λου-Τσιτσιπή, Διευθύντρια Παι-
διατρικού Τμήματος Ευρω-
κλινικής Παίδων, Παναγιώτα 
Καφρίτσα, Διευθύντρια Γαστρε-
ντερολογικού Τμήματος Ευρω-
κλινικής Παίδων, Κώστας Τσου-
μάκας, Επίκουρος Καθηγητής 
Παιδιατρικής.

Ποίηση
Ο Διευθυντής της Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής της Ευρω-
κλινικής Αθηνών, κ. Σπύρος Πομώνης, συχνά μας χαρίζει ποιή-
ματα από την πλούσια συλλογή του. Όταν τον ρωτήσαμε από 
πού πηγάζει η έμπνευσή του, μας είπε: «Η ζωή μ’ έταξε να λει-
τουργώ σε αίθουσες ψυχρές και ματωμένες θεραπεύοντας τον 
ανθρώπινο πόνο. Η έμπνευση, όμως, άσπιλη, πηγάζει από την 
αρετή και την αγάπη για το συνάνθρωπό μου». Δύο από τα 
ποιήματά του είναι το Αρετή και το Περιμένω:

ΑΡΕΤΗ - 08/10/07
Είπε ο γέρος στο παιδί. 
Της αρετής να παίξεις το παιχνίδι. Θα σ’ οδηγήσει στη χαρά όσο και ευτυχία.
Στα ξένα χέρια αν βρεθείς, μ’ αγάπη πάντα να τα σφίγγεις.
Αν όμως σε γελάσει κάποτε η χαρά, περίμενέ τη, θα ’ρθει.
Αλλάζει πρόσωπα η χαρά.
Κάποτε έρχεται βουβή και στεφανώνει το όνειρο στο τέλος.
Κάποτε σμίγει ταπεινά στο γέλιο της ημέρας.
Άλλοτε κλάμα ακολουθεί μες στη σκιά του μόχθου.
Όπως και να ’χει, είναι γραφτό: αν την ακολουθείς, ποτέ σου μην τη βιάσεις.
Μα σαν αρπάξει η υπομονή τη μύχια θέλησή της, να ξέρεις είσαι νικητής.
Μην το ξεχνάς και μη βιαστείς.

ΠΕΡΙΜΕΝΩ - 02/11/07
Μου λείπει το φως. Στείλε τα μάτια σου.
Είμαι χωρίς αέρα. Στείλε την πνοή σου.
Αγγίζω ξερή γη. Περιμένω άγγιγμα, χάδι του δικού σου χεριού, 
δάκρυ πικρό να στερέψει για χάρη της.
Άδεια τα χείλη μου. Στείλε γλυκά φιλιά να χορτάσει η ψυχή.
Νεκρό το βήμα μου. Στείλε τη δύναμη να βρεθώ στο κατόπι σου.
Άδεια καρδιά. Μόνο από σένα περιμένω όλα.

Η Ευρωκλινική Παίδων 
στο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο 

Γαστρεντερολογίας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2007, στην Αίγλη του 
Ζαππείου, το 7ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό 
Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής 
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής.
Στην κατάμεστη αίθουσα της Αίγλης, Έλληνες αλλά και 
καλεσμένοι επιστήμονες από την Ευρώπη μίλησαν 
για το πώς επηρεάζουν οι τροφές την ανάπτυξη του 
βρέφους. Η κυρία Παναγιώτα Καφρίτσα, Γενική 
Γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής 
Γαστρεντερολογίας, Ηπατολογίας και Διατροφής, 
και Διευθύντρια της Παιδογαστρεντερολογικής Μονάδας της Ευρωκλινικής Παίδων, μίλησε 
για την εισαγωγή των στερεών τροφών στο διαιτολόγιο του βρέφους και για το πώς η 
σωστή διατροφή αποτελεί σημαντική παράμετρο για την υγεία ενός παιδιού.



Medilife  2928  Medilife

1

Αιμοδυναμικό & Ηλεκτροφυσιολογικό 
Εργαστήριο Ευρωκλινικής Αθηνών
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ins ide l i fe

Το Αιμοδυναμικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Ερ-
γαστήριο βρίσκεται στον 3o όροφο της Ευρω-
κλινικής Αθηνών. Η ονομασία του ακούγεται πα-
ράξενη, η λειτουργία του όμως και ο σκοπός του 
σίγουρα εντυπωσιάζουν. Καρδιολόγοι, νοση-
λευτές και τεχνολόγοι-ακτινολόγοι γίνονται ένα 
για να αντιμετωπίσουν κάθε περιστατικό. Απόλυ-
τη ομαδικότητα και τεχνολογία σε όλο της το με-
γαλείο. Ο Προϊστάμενος του τμήματος κ. Νίκος 
Γκούμας τονίζει: «Eδώ ο ασθενής και οι ανάγκες 
του βρίσκονται στην κορυφή της ιεραρχίας».

Τι είναι ακριβώς το Αιμοδυναμικό και Ηλεκτρο-
φυσιολογικό Εργαστήριο και ποια περιστατικά 

αναλαμβάνει; 
Το εργαστήριό μας απο-
τελεί νευραλγικό κομμάτι 
του καρδιολογικού τομέα 
της Ευρωκλινικής Αθη-
νών, μια και βρίσκεται σε 
24ωρη λειτουργία, 365 
μέρες το χρόνο, για να 
καλύψει έκτακτα και επεί-
γοντα κυρίως καρδιολο-
γικά περιστατικά, πολλές 
φορές ιδιαίτερης βαρύ-
τητας και επικινδυνότητας 
για τη ζωή του ασθενούς 

(π.χ., οξέα εμφράγματα του μυοκαρδίου).
Βεβαίως, λειτουργεί καθημερινά για προ-
γραμματισμένες διαγνωστικές πράξεις, όπως 
για τον έλεγχο των στεφανιαίων αρτηριών 
και της αιμοδυναμικής κατάστασης του ασθε-
νούς (στεφανιογραφία, δεξιός καθετηρια-
σμός), για τον έλεγχο αρρυθμιών αλλά και 
για επεμβατικές πράξεις, όπως αγγειοπλα-
στική στεφανιαίων αρτηριών («μπαλονά-
κι»), κατάλυση των αρρυθμιών με υψίσυ-
χνο εναλλασσόμενο ρεύμα (ablation) αλλά 
και εμφυτεύσεις μόνιμων βηματοδοτικών ή 
απινιδωτικών συσκευών.

Πόσοι άνθρωποι απαρτίζουν το τμήμα και 
πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του καθενός 
από αυτούς;

Συνολικά το εργαστήριό μας συνεργάζεται 
με έξι ομάδες καρδιολόγων, ενώ το μόνιμο 
προσωπικό του αποτελείται από έξι νοσηλευ-
τές, πέντε τεχνολόγους-ακτινολόγους και μία 
γραμματέα.
Ο όρος teamwork βρίσκει απόλυτη εφαρμο-
γή στο εργαστήριό μας. Αν και ο ρόλος κάθε 
ομάδας εξειδικευμένων επαγγελματιών ξεχω-
ριστά είναι πολύ σπουδαίος, για τη διενέργεια 
μιας επέμβασης στο εργαστήριο απαιτείται 
κλίμα άριστης συνεργασίας και υψηλό αίσθη-
μα ευθύνης, εφόσον όλοι συνεργάζονται με 
στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλού επι-
πέδου, οι οποίες θα βελτιώσουν και θα απο-
καταστήσουν την υγεία των ασθενών. Εδώ ο 
ασθενής και οι ανάγκες του βρίσκονται στην 
κορυφή της ιεραρχίας. 

Μιλήστε μας για την τεχνολογία και την τεχνο-
γνωσία του εργαστηρίου.
Η επεμβατική καρδιολογία αποτελεί την 
«αιχμή του δόρατος» της επιστήμης της καρ-
διολογίας, αφού και οι παθήσεις της καρδιάς 
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τους 
κυριότερους παράγοντες θνησιμότητας δι-
εθνώς. Αυτό συνεπάγεται υψηλή τεχνολο-
γία, η οποία εξελίσσεται και σε τεχνογνωσία 
που ανανεώνεται συνεχώς. Στο εργαστήριό 
μας εφαρμόζεται τεχνολογία αιχμής με συ-
σκευές και μέσα συνεχώς αναβαθμιζόμε-
να, τα οποία χρησιμοποιούνται και στα με-
γαλύτερα κέντρα διεθνώς. Όλες οι ομάδες 
έχουν υψηλή κατάρτιση και επιπλέον συμ-
μετέχουν κάθε χρόνο σε συνέδρια, τόσο στη 
χώρα μας όσο στο εξωτερικό.
Μάλιστα, αναφορικά με τα θέματα ακτινο-
προστασίας ασθενών και εργαζομένων, η 
Προϊσταμένη της ομάδας των τεχνολόγων-
ακτινολόγων κυρία Ευθαλία Τζαναλαρίδου 
τονίζει ότι τα μέσα ακτινοπροστασίας που 
εφαρμόζονται στο εργαστήριό μας είναι 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς περί 
ακτινοπροστασίας και εξασφαλίζουν τη χα-
μηλότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας στον 
ασθενή/εξεταζόμενο και στο προσωπικό. 
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1. Ο κ. Νίκος Γκούμας, Προϊστάμενος 
του Αιμοδυναμικού και 

Ηλεκτροφυσιολογικού Εργαστηρίου.
2. Ο κ. Νίκος Γκούμας με την ομάδα 

των νοσηλευτών. Από αριστερά 
(μπροστά): Οι κυρίες Μαρία Λιβανού, 

Μαρία Κολέτση, Χριστίνα Πασαλή. 
Πίσω: Οι κ.κ. Μαρία Γοζαδίνου, Νίκος 

Γκούμας, Νίκος Χρυσανθόπουλος.
3. Η ομάδα εν δράσει.

4. Ψηφιακή απεικόνιση αριστερού 
κόλπου κατά τη διάρκεια ablation με 

σύστημα τρισδιάστατης ηλεκτροανατο-
μικής χαρτογράφησης.

Συνέντευξη στη Χριστίνα Κοροβέση (Διεύθυνση marketing, ckorovesi@euroclinic.gr)
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Πέρυσι το τμήμα πιστοποιήθηκε με ISO. Πόσο 
σημαντικό είναι αυτό για εσάς και την Ευρω-
κλινική Αθηνών και πώς καταφέρατε να το 
αποκτήσετε;
Στο εργαστήριό μας τηρούσαμε διαδικασίες και 
πρωτόκολλα πολύ πριν πιστοποιηθούμε από 
τον ΕΛ.Ο.Τ. με ISO. Επομένως, η μετάβαση στις 
αρχές που απαιτούσε, καθώς και η προσαρμο-
γή, ήταν εύκολες. Το σημαντικό είναι ότι οι δια-
δικασίες που ακολουθούσαμε πριν είναι πλέον 
πιστοποιημένες και σε «διεθνή γλώσσα». Επι-
πλέον, η πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μας ωθεί σε 
συνεχή πρόοδο, με στόχο πάντα το βέλτιστο.

Τι άλλο διαφοροποιεί το Αιμοδυναμικό και 
Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο της Ευρω-
κλινικής Αθηνών από τα άλλα νοσοκομεία;
Η πρόοδος της επεμβατικής καρδιολογίας και η 
ανάπτυξη των αιμοδυναμικών και ηλεκτροφυ-
σιολογικών εργαστηρίων στη χώρα μας είναι 
πολύ ικανοποιητικές και αυτό είναι σημαντικό-
τατο για την υγεία των συνανθρώπων μας. 
Το εργαστήριό μας συνεργάζεται με ικανό-
τατους καρδιολόγους διεθνούς κύρους, δι-
αθέτει καταρτισμένο προσωπικό με υψηλό αί-
σθημα ευθύνης και εφαρμόζει τεχνολογία 
αιχμής και τεχνογνωσία διεθνών προδιαγρα-
φών. Επιπλέον, αποτελεί στρατηγικό κομμά-
τι ενός καρδιολογικού τομέα που, μαζί με την 
Καρδιολογική Μονάδα (CCU), τις Καρδιοχει-
ρουργικές Ομάδες, τη Μονάδα Εντατικής Θε-
ραπείας (ICU) και τον Διαγνωστικό και Εργα-

στηριακό Τομέα, είναι 
ικανό να αντιμετωπίσει 
άμεσα και αποτελεσμα-
τικά κάθε είδους καρ-
διολογικό περιστατικό 
όλο το 24ωρο, όλο το 
χρόνο και, φυσικά, χω-
ρίς λίστα αναμονής.

Υπάρχουν κάποιες συμβουλές για τους ασθε-
νείς που πρόκειται να επισκεφθούν το Αιμοδυ-
ναμικό και Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο; 
Όσο περνούν τα χρόνια παρατηρούμε ότι 
ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση μέσω Διαδι-
κτύου, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι ασθε-
νείς να φθάνουν σε μας «διαβασμένοι». Οι 
ασθενείς πλέον απαιτούν η προσέγγισή τους 
να γίνει με αξιοπρέπεια, σεβασμό και από-
λυτη αφοσίωση στο πρόβλημα της υγείας 
τους. Εκτός από εκείνους που έρχονται σε μας 
εκτάκτως, οι περισσότεροι έχουν ήδη επισκε-
φθεί τον καρδιολόγο τους. Έχουν πάρει δη-
λαδή σαφείς οδηγίες για τη μέρα της εξέτα-
σης, έχουν ενημερωθεί για τις διαγνωστικές 
εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθούν (υπέρη-
χος καρδιάς, αιματολογικός έλεγχος) καθώς 
και για τη φαρμακευτική αγωγή που θα πρέ-
πει να διακόψουν ή να συνεχίσουν να λαμ-
βάνουν.
Αυτό που εμείς διασφαλίζουμε απόλυτα είναι 
ότι η αντιμετώπισή τους θα διέπεται από συ-
νέπεια, αξιοπρέπεια και ασφάλεια.

1

1. Η Προϊσταμένη των 
τεχνολόγων-ακτινολόγων 
κυρία Εύη Τζαναλαρίδου 
με την ομάδα της. Από 
αριστερά: Οι κ. Μάξιμος 
Μελαχρής, Γιώργος 
Ρόδης, Αντώνης Καρά-
μπελας.
2. Control Room.
3. Αίθουσα Καθετηρια-
σμών.

Όλη η ομάδα του Αιμοδυναμικού και Ηλεκτροφυσιολογικού Eργαστηρίου. 
Από αριστερά (μπροστά): Οι κ.κ. Εύη Τζαναλαρίδου, Μαρία Γοζαδίνου, Μαρία Λιβανού, Αντώνης Καρά-
μπελας, Μαίρη Κωνσταντινίδου, Μαρία Κολέτση, Χριστίνα Πασαλή. Πίσω: Οι κ. Μάξιμος Μελαχρής, 
Γιώργος Ρόδης, Νίκος Γκούμας, Νίκος Χρυσανθόπουλος.
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Ψάρια
Πλούσια σε ω-3 λιπαρά 

οξέα ή υδράργυρο; 

Ψάρια
Πλούσια σε ω-3 λιπαρά 

οξέα ή υδράργυρο; 

Research

Με τη συνεργασία του Κωνσταντίνου Ξένου, Κλινικού Διαιτολόγου M.Sc., 
M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey, Διευθυντή Τμήματος Γονιδιακής 

Διατροφής & Έρευνας Θρέψης Ευρωκλινικής Αθηνών, Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων 
Σχέσεων Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Με τη συνεργασία του Κωνσταντίνου Ξένου, Κλινικού Διαιτολόγου M.Sc., 
M.Sc. in Nutritional Medicine - University of Surrey, Διευθυντή Τμήματος Γονιδιακής 

Διατροφής & Έρευνας Θρέψης Ευρωκλινικής Αθηνών, Γραμματέα Τύπου & Δημοσίων 
Σχέσεων Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Η μελέτη της Ευρωκλινικής Αθηνών αποκαλύπτειΗ μελέτη της Ευρωκλινικής Αθηνών αποκαλύπτει
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Το ότι τα ψάρια αποτελούν μια 
εξαιρετική τροφή, που ανταπο-
κρίνεται στη γενικότερη έννοια 
της ισορροπημένης διατροφής, 
είναι λίγο πολύ γνωστό. Το ότι 
πρέπει να καταναλώνουμε ψά-
ρια τουλάχιστον δύο φορές την 
εβδομάδα, έτσι όπως οι διεθνείς 
διατροφικές συστάσεις ορίζουν, 
έχει επίσης γνωστοποιηθεί σε με-
γάλη μερίδα του κοινού, ασχέ-
τως του αν τελικά λίγοι εφαρμό-
ζουν τη συγκεκριμένη σύσταση.
Τι γίνεται όμως με κάποια βα-
ρέα τοξικά μέταλλα που «κρύβο-
νται» σε διάφορα είδη ψαριών, 
τα οποία όλοι μας καταναλώνου-
με; Πόσο βάσιμες είναι οι επι-
σημάνσεις του Food Standards 
Agency της Αγγλίας, που πριν 
μερικά χρόνια εξέδωσε οδηγία 
σύμφωνα με την οποία «οι γυ-
ναίκες που είναι έγκυες ή που 
προγραμματίζουν εγκυμοσύνη 
ή τα παιδιά κάτω των 16 ετών 
δεν πρέπει να καταναλώνουν 
ξιφία και συναφή ψάρια»; Τε-
λικά, μήπως κινδυνεύουμε από 
μια τροφή που όλοι οι διαιτολό-
γοι εκθειάζουμε καθημερινά για 
την πλούσια περιεκτικότητά της 
σε ω-3 λιπαρά οξέα;
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγμα-
τα από την αρχή. Ο μόλυβδος, ο 
υδράργυρος και το κάδμιο απο-
τελούν μέταλλα με τοξική δρά-
ση στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Πιο συγκεκριμένα, ο μόλυβδος, 
όταν βρεθεί σε μεγάλες συγκε-
ντρώσεις στον ανθρώπινο ορ-
γανισμό, μπορεί να προκαλέσει 
διαταραχές της σύνθεσης της αι-
μοσφαιρίνης και να οδηγήσει σε 
αναιμία, ενώ παράλληλα μπορεί 
να αποβεί καταστροφικός για το 
νευρικό σύστημα και το συκώτι. 
Τα παιδιά είναι ιδιαιτέρως ευπα-
θή στις υψηλές συγκεντρώσεις 
μολύβδου. 
Ο υδράργυρος δρα ως νευρο-

τοξίνη και η αυξημένη συγκέ-
ντρωσή του οδηγεί το άτομο σε 
διαταραχές της συμπεριφοράς. 
Προκαλεί επίσης αλλοιώσεις της 
οπτικής οξύτητας, τρέμουλο και 
αδυναμία συγκέντρωσης, ενώ 
μπορεί να αποβεί μοιραίος και 
για τη νεφρική λειτουργία. Η πιο 
αξιοσημείωτη περίπτωση τοξί-
κωσης από υδράργυρο συνέ-
βη πριν χρόνια στη Minamata 
της Ιαπωνίας, όταν μεθυλικός 
υδράργυρος που προερχόταν 
από βιομηχανίες διαλυτικών 
χρωμάτων έπεσε ως κατάλοιπο 
στη θάλασσα και μόλυνε τα ψά-
ρια. Τα άτομα που κατανάλω-
σαν μεγάλη ποσότητα από αυτά 
τα ψάρια παρουσίασαν τα πα-
ραπάνω συμπτώματα, ενώ πε-
ρίπου χίλιοι συνάνθρωποί μας 
απεβίωσαν…
Τέλος, το κάδμιο μπορεί να οδη-
γήσει σε χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, νεφρικές βλά-
βες, προβλήματα στο καρδιαγ-
γειακό και μυοσκελετικό σύστη-
μα, ενώ ενοχοποιείται και για 
καρκίνο των οργάνων αναπαρα-
γωγής και των πνευμόνων.
Τα βαρέα αυτά τοξικά μέταλ-
λα κρύβονται σε πολλά από τα 
αντικείμενα που χρησιμοποιού-
με καθημερινά, όπως μπαταρίες, 
χρώματα-βαφές, πλαστικά είδη, 
λάμπες φθορίου, κόλλες συγκολ-
λήσεως κ.λπ. Έτσι λοιπόν, ακόμη 
κι αν θεωρήσουμε πως οι βιομη-
χανίες «προσέχουν» τα κατάλοι-
πά τους –κάτι που, αν θέλουμε 
να είμαστε ειλικρινείς, δυστυχώς 
δεν ισχύει–, όταν κάποια στιγμή 
όλα τα παραπάνω στοιχεία απο-
δομηθούν, αποδίδουν ποσά το-
ξικών μετάλλων στο χώμα και 
από εκεί, μέσω της βροχής και 
της μεταφοράς τους με το νερό, 
μολύνουν τη θάλασσα.
Ακολουθώντας τον κύκλο της 
τροφικής αλυσίδας τα τοξικά μέ-

ταλλα περνούν πρώτα στο πλα-
γκτόν, μετά στα ψάρια και κα-
ταλήγουν στον άνθρωπο. Τα 
ψάρια που στο παρελθόν έχουν 
ενοχοποιηθεί για υψηλές συ-
γκεντρώσεις βαρέων τοξικών 
μετάλλων είναι ο ξιφίας, ο σο-
λομός και ο τόνος.
Υπό αυτό το πρίσμα και προσπα-
θώντας να διαπιστώσουμε τι φθά-
νει καθημερινά στο πιάτο μας, το 
τμήμα Γονιδιακής Διατροφής 
και Έρευνας Θρέψης της Ευρω-
κλινικής Αθηνών διεξήγαγε μέσω 
εξειδικευμένου εργαστηρίου 
αναλύσεων μια μελέτη, προκει-
μένου να μάθουμε τι πραγματικά 
ισχύει για τα ψάρια που κατανα-
λώνουμε καθημερινά.
Αν και τα αποτελέσματα των 
αναλύσεων του εργαστηρίου με 
το οποίο συνεργαστήκαμε, και 
που παρουσιάζονται στον πίνα-
κα που ακολουθεί, έδειξαν ότι 
όλα τα δείγματα που ελέχθησαν 
ήταν εντός των «ορίων ασφα-
λείας» σε κάδμιο, υδράργυρο 
και μόλυβδο, αξίζει να σταθού-
με σε κάποια άκρως σημαντικά 
στοιχεία.

Βάσει της 
μελέτης της 
Ευρωκλι-
νικής Αθη-
νών, αλλά 
και άλλων 
δεδομένων, 
δεν θα συ-
στήναμε να 
μην κατα-
ναλώνουμε 
τα τόσο 
ευεργετικά 
ψάρια, εξαι-
ρουμένου 
ίσως του 
ξιφία και 
πάντα υπό 
προϋποθέ-
σεις. 



Σημαντικά στοιχεία που 
προέκυψαν από τη μελέτη:
✔ Ο καπνιστός σολομός ελληνικής 
προέλευσης επιφέρει τη διπλάσια 
επιβάρυνση σε υδράργυρο από 
ό,τι τα άλλα είδη σολομού, αποδει-
κνύοντας τη μέγιστη επιβάρυνση 
με τοξικά που δέχεται καθημερινά 
η Μεσόγειος. Οι σκανδιναβικές χώ-
ρες φαίνεται να προσέχουν περισ-
σότερο τον θαλάσσιο πλούτο τους.
✔ Ο σολομός από φιόρδ Νορ-
βηγίας, αγορασμένος από κατά-
στημα βιολογικών προϊόντων, δεν 
φαίνεται να έχει μικρότερη επιβά-
ρυνση από άλλα είδη σολομού 
(πλην του ελληνικού). Συνεπώς, η 
πιο αυξημένη τιμή του πιθανόν να 
μην ταυτίζεται και με μεγαλύτερη 
ασφάλεια για τους καταναλωτές.
✔ Ο τόνος είναι πιο επιβαρημένος 
με υδράργυρο από ό,τι ο σολομός.

✔ Ο ξιφίας Μεσογείου (πιθανόν 
και άλλων περιοχών) είναι ένα 
ψάρι με ιδιαίτερη επιβάρυνση 
σε υδράργυρο (έως και 25πλά-
σια ποσότητα υδραργύρου σε 
σχέση με ψάρια που διερευνή-
θηκαν). Άρα, η επισήμανση του 
Food Standards Agency της Αγ-
γλίας να αποφεύγεται από κάποι-
ες πληθυσμιακές ομάδες φαίνεται 
να είναι δίκαιη, παρ’ όλο που οι 
μετρήσεις ήταν εντός των ορίων 
που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση με 
την οδηγία 1881/2006.
Αξίζει να τονίσουμε πως αυτά τα 
περιβόητα «όρια ασφαλείας» για 
τα βαρέα τοξικά μέταλλα της Ευ-
ρωπαϊκής Οδηγίας 1881/2006 
επιδέχονται πολλή συζήτηση και 
αμφισβήτηση, αφού είναι γνω-
στό πως αυτές οι ουσίες συσσω-
ρεύονται εύκολα και απεκκρίνο-

νται πάρα πολύ δύσκολα από τον 
ανθρώπινο οργανισμό, γεγονός 
που καθιστά την τοξική τους δρά-
ση αθροιστική και έντονη.
Συμπερασματικά, αν μετά από 
αυτά θα θέλαμε να προσδιορί-
σουμε εκ νέου κάποιες συστά-
σεις για την κατανάλωση ψαρι-
ών, αλλά και βάσει αντίστοιχων 
δεδομένων έρευνας, το σίγουρο 
είναι πως δεν θα συστήναμε να 
μην καταναλώνουμε τα πράγμα-
τι τόσο ευεργετικά για την υγεία 
μας ψάρια, εξαιρουμένου ίσως 
του ξιφία και πάντα υπό προϋ-
ποθέσεις. Θα κρούαμε όμως τον 
κώδωνα του κινδύνου σχετικά με 
την αναγκαιότητα λήψης άμεσων 
μέτρων που θα προστατέψουν το 
περιβάλλον, το σπίτι μας δηλαδή, 
από περαιτέρω μόλυνση, πριν να 
είναι όντως αργά.

Μέθοδοι 
ανάλυσης

<0,2 0,029

0,49

Κάδμιο (όρια νομοθε-
σίας για σολομό: max. 
0,05 mg/kg –  για τόνο: 
max. 0,10 mg/kg –  για 
ξιφία: max. 0,3 mg/kg)

Σολομός από φιόρδ 
Νορβηγίας, αγορασμέ-
νος από κατάστημα βιο-
λογικών προϊόντων

Σολομός καπνιστός 
ελληνικής προέλευσης

Σολομός Νορβηγίας, 
υδατοκαλλιέργειας

Σολομός 
σε κονσέρβα

Ξιφίας 
Μεσογείου 

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02

<0,02 <0,2

<0,2 0,04

<0,2

Μόλυβδος (όρια νομο-
θεσίας για τα συγκεκρι-
μένα ψάρια: max. 0,3 
mg/kg) 

Υδράργυρος (όρια νο-
μοθεσίας για σολομό: 
max. 0,5 mg/kg –  για 
ξιφία και τόνο: max. 1 
mg/kg)

ΨAριΑ: ΠλΟYΣιΑ ΣΕ ω-3 λιΠΑρA ΟΞEΑ Ή ΥΔρAρΓΥρΟ; Η ΜΕλEΤΗ ΤΗΣ ΕΥρωΚλιΝιΚHΣ ΑΘΗΝωΝ ΑΠΟΚΑλΥΠΤΕι
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Τα περιβό-
ητα «όρια 
ασφαλεί-
ας» για 
τα βαρέα 
τοξικά μέ-
ταλλα της 
Ευρωπαϊκής 
Οδηγίας 
1881/2006 
επιδέχονται 
πολλή συ-
ζήτηση και 
αμφισβήτη-
ση. 

Research

Σολομός καπνιστός 
Σκωτίας 

Τόνος σε κονσέρβα 
μάρκας 1

Τόνος σε κονσέρβα 
μάρκας 2

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

Flame AAS, AAS/VGA 
cold

<0,02 <0,2

<0,2

<0,02

<0,02

<0,2

<0,2

0,054

0,026

0,029

0,02

0,05



Διευθυντής Τμήματος Γονιδιακής Διατροφής & Έρευνας Θρέψης: 
Κωνσταντίνος Ξένος, 

Κλινικός Διαιτολόγος M.Sc., M.Sc. in Nutritional Medicine – University of Surrey, 
Μέλος Δ.Σ. Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων

Υπεύθυνος Μοριακής Ανάλυσης DNA: 
Μάριος Καμπούρης, 

PhD, FACMG, Ιατρική & Μοριακή Γενετική, Επίκουρος Καθηγητής Γενετικής 
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Yale, ΗΠΑ

Αθανασιάδου 9 – Πάροδος Σούτσου, Αθήνα, τηλ.: 210-6416600, fax: 210-6416555
τηλ. ΑΜΕΣΗΣ ΑνΑΓΚΗΣ: 1011

e-mail: services@euroclinic.gr • www.euroclinic.gr

Το πρώτο σε ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα

ΤΟ ΠρωΤΟ ΣΤΗΝ ΕλλΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ιΔιωΤιΚΟ 
ΝΟΣΗλΕΥΤιΚΟ ιΔρΥΜΑ ΓιΑ ΔιΑΤρΟφιΚΗ ΑΓωΓΗ 
βΑΣΕι ΜΟριΑΚωΝ ΑΝΑλΥΣΕωΝ ΤΟΥ DNA.

Η ραγδαία εξελισσόμενη επιστήμη της γενετικής στο επίπε-
δο της διατροφικής γενετικής και της διατροφικής γονιδιω-
ματικής πολύ σύντομα θα αποτελεί σημείο αναφοράς για 
την ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός ασθενούς και για τη 
διεκπεραίωση ενός διαιτολογίου.

Το Τμήμα Γονιδιακής Διατροφής και Έρευνας της Θρέψης 
έχει δύο βασικούς τομείς ενασχόλησης: 

Την εκπόνηση διαιτολογίων για ποικίλους στό-
χους, όπως η απώλεια βάρους, η πρόληψη και 
αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμιών, η πρόληψη και 
αντιμετώπιση μεταβολικού συνδρόμου, η αντι-
μετώπιση χρόνιων φλεγμονωδών παθήσεων του 
εντέρου κ.λπ., βάσει εξατομικευμένων μοριακών 
αναλύσεων του DNA.

Την ειδική προσέγγιση και αντιμετώπιση περι-
πτώσεων όπου ο ασθενής χρειάζεται θρεπτική 
υποστήριξη με τη μορφή εντερικής, παρεντερικής 
ή από του στόματος διατροφής για ταχύτερη και 
ολοκληρωμένη ανάρρωση.

Τμήμα Γονιδιακής Διατροφής 

στην Ευρωκλινική Αθηνών

ΤΟ ΠρωΤΟ ΣΤΗΝ ΕλλΑΔΑ ΤΜΗΜΑ ΣΕ ιΔιωΤιΚΟ 
ΝΟΣΗλΕΥΤιΚΟ ιΔρΥΜΑ ΓιΑ ΔιΑΤρΟφιΚΗ ΑΓωΓΗ 
βΑΣΕι ΜΟριΑΚωΝ ΑΝΑλΥΣΕωΝ ΤΟΥ DNA.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες 
και ραντεβού: 210-6416020

και Έρευνας της Θρέψηςκαι Έρευνας της Θρέψης
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Καρδιολογική  
Κλινική

Παρεχόμενες υπηρεσίες 
1. Κλινική Καρδιολογία
2. Αναίμακτη Διαγνωστική Καρ-
διολογία: Δοκιμασία κοπώσεως, 
Holter ρυθμού-πιέσεως, δοκιμα-
σία ανακλήσεως (tilt testing) και 
υπερηχογραφία με δυνατότητα 
διοισοφάγειων υπερηχογραφη-
μάτων και stress echo.

Δυνατότητες –  Εξελίξεις – Έρευνα
Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες της Α’ Καρδιολογι-

κής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών καλύπτουν όλο το φάσμα 
της σύγχρονης καρδιολογίας και παρέχονται σε 24ωρη βάση. 

Δρ. Δημοσθένης Κατρίτσης
MD, PhD Lon., FRCP, FESC, FACC, Hon. Consultant Cardiologist, St. Thomas Hospital, London, England, Διευθυντής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής
Ευρωκλινικής Αθηνών. Ειδικευμένοι Καρδιολόγοι Συνεργάτες: Σωκράτης Κοροβέσης, Ελευθέριος Γιαζιτζόγλου, Ευαγγελία Καρβούνη, Μαρία Κοκλά-
δη, Χρυσάνθη Ντασοπούλου, Γεώργιος Διαμαντόπουλος 

ιατρική
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ποιούν άνω των 250 αγγειοπλα-
στικών ετησίως.
Μεταμόσχευση κυττάρων του 
μυελού των οστών για την ανα-
γέννηση του μυοκαρδίου κατό-
πιν μαζικών εμφραγμάτων 
Εκτεταμένα εμφράγματα του μυ-
οκαρδίου μπορούν να οδηγή-
σουν νεαρούς ασθενείς σε καρδι-
ακή ανεπάρκεια λόγω νεκρώσεως 
του μυοκαρδιακού ιστού. Για πρώ-
τη φορά στην ιατρική δίνεται η δυ-
νατότητα αναγέννησης του ιστού 
αυτού με τη χρήση αναγεννη-
τικών κυττάρων του μυελού των 
οστών, τα οποία λαμβάνονται από 
τον ίδιο τον ασθενή. Η Α’ Καρδιο-
λογική Κλινική, σε συνεργασία με 
το Ανοσολογικό Τμήμα του Νο-
σοκομείου Άγιος Σάββας, υπήρξε 
από τα πρώτα κέντρα στον κόσμο 
που εφάρμοσαν την πρωτοπορια-
κή αυτή μέθοδο. Τα πρώτα κλινικά 
αποτελέσματα έχουν ήδη δημοσι-
ευθεί σε μεγάλου κύρους ιατρικά 
περιοδικά.

Ριζική θεραπεία της 
κολπικής μαρμαρυγής
Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί 
την πλέον συχνή αρρυθμία στον 
ενήλικα. Η κολπική μαρμαρυγή εί-
ναι από τις συχνότερες αιτίες νοση-
λείας καρδιοπαθών ασθενών και η 
εγκατάστασή της διπλασιάζει τον 
κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου 
των ασθενών αυτών. Ανευρίσκε-
ται σε 3% των ατόμων άνω των 60 
ετών και σε 11% των ατόμων άνω 
των 70 ετών. Μέχρι τώρα, η εκρί-
ζωσή της με εμβατικές μεθόδους 
(ablation) είχε περιορισμένη επι-
τυχία. Νέες τεχνικές και εξελιγμένα 
τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν τη 
ριζική θεραπεία της αρρυθμίας σε 
ποσοστό άνω του 75%. Η Α’ Καρ-
διολογική Κλινική έχει παρουσι-
άσει νέες τεχνικές καθώς και τον 
μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσε-
ων επί του θέματος σε διεθνή πε-

ριοδικά. Η ομάδα ασθενών μας 
αποτελεί τη μεγαλύτερη σειρά με 
μακροχρόνια αποτελέσματα που 
έχει δημοσιευθεί στην Ελλάδα.

Ερευνητική  
δραστηριότητα
Το εύρος των ερευνητικών δρα-
στηριοτήτων που έχει αναπτύξει η 
κλινική είναι εκτεταμένο και καλύ-
πτει αρρυθμίες, με ειδικότερο ενδι-
αφέρον στη μελέτη του κολποκοι-
λιακού κόμβου και των κολπικών 
αρρυθμιών, μελέτη των ενδείξε-
ων αγγειοπλαστικής και συστημα-
τική ανάλυση της στεφανιαίας κυ-
κλοφορίας. Για το θέμα αυτό έχει 
ιδρυθεί συγκεκριμένη ερευνητική 
ομάδα αποτελούμενη από καρδι-
ολόγους της κλινικής και μηχανι-
κούς ροής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, του City University 
του Λονδίνου και του University of 
Southern California του Λος Άντζε-
λες. Η όλη ερευνητική δραστηρι-
ότητα υποστηρίζεται από προ-
σφορές (research grants) και ίδια 
έσοδα. Η παρουσία της κλινικής 
σε όλα τα διεθνή καρδιολογικά συ-
νέδρια είναι τακτική, και από το 
1998 έχουν γίνει 90 δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα, διεθνή καρδιολογικά 
περιοδικά. Στον ελληνικό χώρο, 
η ερευνητική ομάδα της κλινικής 
έχει δημοσιεύσει τις μεγαλύτερες 
σειρές stress echo, αγγειοπλαστι-
κών με επικαλυμμένα stents και 
ablation κολπικής μαρμαρυγής 
στην Ελλάδα.

3. Επεμβατική Καρδιολογία: Στε-
φανιογραφίες, αγγειοπλαστικές 
πολλαπλών αγγείων και οξέος εμ-
φράγματος, βαλβιδοπλαστικές μι-
τροειδούς βαλβίδας.
4. Επεμβάσεις Συγγενών Καρδι-
οπαθειών: Σύγκλειση μεσοκολπι-
κών επικοινωνιών.
5. Αρρυθμιολογία-Ηλεκτροφυ-
σιολογία: Διαγνωστικές ηλεκτρο-
φυσιολογίες μελέτες, ablation 
αρρυθμιών και εμφύτευση βημα-
τοδοτών, απινιδωτών και αμφικοι-
λιακών βηματοδοτών.
Οι διαγνωστικές και θεραπευτι-
κές αυτές δραστηριότητες κα-
λύπτουν όλο το φάσμα της σύγ-
χρονης κλινικής και επεμβατικής 
καρδιολογίας και παρέχονται σε 
24ωρη βάση. Ο ετήσιος όγκος 
των πραγματοποιούμενων επεμ-
βάσεων ανέρχεται σε 350 περίπου 
στεφανιογραφίες, 260 αγγειοπλα-
στικές, 150 ηλεκτροφυσιολογίες 
μελέτες και ablation αρρυθμιών 
και 90 εμφυτεύσεις βηματοδο-
τών, απινιδωτών και αμφικοιλια-
κών βηματοδοτών. Τα μέχρι τώρα 
αποτελέσματα των επεμβάσεων 
αυτών είναι ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικά σε σχέση με τα διεθνή πρότυ-
πα και έχουν δημοσιευθεί στον ελ-
ληνικό και ξένο ιατρικό Τύπο.

Εξειδίκευση – Προωθημένες 
τεχνικές
Δυνατότητα επεμβατικής αντι-
μετώπισης του οξέος εμφράγ-
ματος του μυοκαρδίου σε 
24ωρη βάση
Η έγκαιρη διάνοιξη της αποφραγ-
μένης αρτηρίας με επεμβατική 
μέθοδο (αγγειοπλαστική με μπα-
λόνι ή και stents) είναι η κατ’ εξο-
χήν ενδεικνυόμενη μέθοδος για 
την αντιμετώπιση του εμφράγμα-
τος του μυοκαρδίου. Η υπηρεσία 
αυτή παρέχεται σε 24ωρη βάση 
από έμπειρους επεμβατικούς καρ-
διολόγους, οι οποίοι πραγματο-

Η Α’ 
Καρδιολογι-
κή Κλινική 
της 
Ευρωκλινι-
κής Αθηνών 
έχει παρου-
σιάσει νέες 
τεχνικές 
στη θερα-
πεία της 
κολπικής 
μαρμαρυ-
γής, καθώς 
και τον 
μεγαλύτε-
ρο αριθμό 
δημοσιεύ-
σεων επί 
του θέμα-
τος σε διε-
θνή περιο-
δικά.  
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Τα αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια (ΑΕΕ), που 

πλήττουν κυρίως άτομα της 
τρίτης ηλικίας, στις μέρες μας 

αντιμετωπίζονται με ελάττωση 
των παραγόντων κινδύνου, 

φαρμακευτική αγωγή και, 
αν χρειαστεί, με χειρουργική 

επέμβαση ή ενδοαυλική 
αποκατάσταση.

Η εγκεφαλική ισχαιμία, ευρέως 
γνωστή ως αγγειακό εγκεφαλικό 
επεισόδιο (ΑΕΕ), αποτελεί ακόμη 
και στις μέρες μας την τρίτη αιτία 
θανάτου ιδίως στην τρίτη ηλικία. 
Το 75% των νέων ΑΕΕ που προ-
κύπτουν κάθε χρόνο οφείλονται 
σε θρόμβωση και εμβολή (απο-
κόλληση αθηρωματικού υλικού 
από το εσωτερικό της αρτηρίας 
και ενσφήνωσή του σε αρτηρία 
του εγκεφάλου). Συχνότερη πηγή 
αυτών των εμβολών αποτελούν 
οι αθηροσκληρωτικές βλάβες των 
καρωτίδων αρτηριών.

Η θέση και ο ρόλος  
των έσω καρωτίδων
Οι κοινές καρωτίδες, δύο τον αριθ-
μό, βρίσκονται αμφοτερόπλευρα 
του τραχήλου, θέση στην οποία 
ψηλαφώνται οι σφύξεις τους, 
εξέρχονται από την αορτή (το 
βασικό αγγείο του σώματος που 
εξέρχεται από την καρδιά) και κα-
ταλήγουν στον εγκέφαλο διαμέ-
σου του κρανίου, παρέχοντας τη 
βασική του αιματική ροή. Κάθε 
κοινή καρωτίδα χωρίζεται σε έσω 
και έξω καρωτίδα. Η έσω καρωτί-
δα μαζί με τις σπονδυλικές αρτη-

ιατρική

Στένωση καρωτίδων και αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) 

ή εγκεφαλική ισχαιμία

Δρ. Αντώνιος Ψαρουδάκης
Aγγειοχειρουργός, Διευθυντής Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Eυρωκλινικής Aθηνών
Έλλη Κωνσταντινίδου
Επιμελήτρια Αγγειοχειρουργικής Κλινικής Eυρωκλινικής Aθηνών



ρίες είναι υπεύθυνες για την τρο-
φοδοσία του εγκεφάλου με αίμα. 
Όταν η αιμάτωση του εγκεφάλου 
είναι ανεπαρκής λόγω βαρείας 
στένωσης της καρωτίδας, εμφα-
νίζονται διάφορα συμπτώματα 
όπως ζάλη, ίλιγγοι, απώλεια συνει-
δήσεως, λιποθυμικά επεισόδια ή 
και εγκεφαλικά επεισόδια.  

Η αθηρωματική νόσος
Όπως όλες οι αρτηρίες του σώ-
ματος, έτσι και οι καρωτίδες μπο-
ρούν να εμφανίσουν αθηρωματι-
κή νόσο, με αποτέλεσμα τη μερική 
ή πλήρη απόφραξή τους. Με την 
πάροδο της ηλικίας, η εναπόθεση 
χοληστερόλης, ασβεστίου και ινώ-
δους ιστού στο εσωτερικό τοίχω-
μα των αρτηριών προκαλεί σταδια-
κά τη στένωση και σκλήρυνσή τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειω-
μένη αιματική ροή στον εγκέφαλο.
Οι έσω καρωτίδες είναι υπεύθυ-
νες για το μεγαλύτερο μέρος της 
αιματικής παροχής στον εγκέφα-
λο. Το σημείο του διχασμού των 
κοινών καρωτίδων σε έσω και έξω 
αποτελεί τη συνήθη θέση εναπόθε-
σης αθηρωματικής πλάκας, λόγω 
άσκησης πιέσεων τάσεως (διαφο-
ρετική πίεση μεταξύ έσω και έξω 
καρωτίδας). Οι αθηρωματικές 
πλάκες σκληραίνουν τον έσω χιτώ-
να του αγγείου, με αποτέλεσμα η 
στροβιλώδης αιματική ροή να κα-
θίσταται τραυματική για το εσω-
τερικό των αγγείων. Παράλληλα, 
παρατηρείται συχνά εξέλκωση της 
ίδιας της πλάκας με κίνδυνο εμβο-
λικού επεισοδίου από θρόμβους ή 
του υλικού της ίδιας της αθηρωμα-
τικής πλάκας, με αποτέλεσμα επί-
σης την εκδήλωση ΑΕΕ.

Τα συμπτώματα
Η συμπτωματολογία της εγκεφα-
λικής ισχαιμίας διαφέρει αναλό-
γως της περιοχής που ισχαιμεί. 
Συνηθέστερες εκδηλώσεις οφει-
λόμενες στην καρωτιδική νόσο 

είναι η ημιπάρεση, η ημιπληγία, 
η ημιπαραισθησία και η ετερό-
πλευρη τύφλωση. Τα ισχαιμικά 
επεισόδια, ανάλογα με τη χρονι-
κή διάρκειά τους, διακρίνονται σε 
παροδικά ισχαιμικά εγκεφαλικά 
επεισόδια (ΠΙΕΕ), η διάρκεια των 
οποίων είναι εξ ορισμού μικρό-
τερη από 24 ώρες αναστρέψιμη 
ισχαιμική νευρολογική συνδρο-
μή (ΑΙΝΣ), κατά την οποία η διάρ-
κεια των συμπτωμάτων ξεπερνά 
το 24ωρο αλλά η ύφεσή τους είναι 
πλήρης. Σε περίπτωση που υφί-
σταται υπολειπόμενη νευρολογι-
κή συμπτωματολογία, πρόκειται 
για πλήρες ΑΕΕ. Ακόμη και στις πε-
ριπτώσεις που έχουμε πλήρη ύφε-
ση των συμπτωμάτων σε 24 ώρες, 
η πιθανότητα για μεγάλο αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο στο άμεσο 
μέλλον ανέρχεται στο 40%.

Η διάγνωση
Εφόσον βρεθεί η αιτία της εγκεφα-
λικής ισχαιμίας μετά από ενδελε-
χή κλινική εξέταση, στην περίπτω-
ση που αφορά στις καρωτίδες, 
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Εφόσον 
βρεθεί η 
αιτία της 
εγκεφαλι-
κής ισχαιμί-
ας μετά από 
ενδελεχή 
κλινική 
εξέταση, 
στην περί-
πτωση που 
αφορά στις 
καρωτίδες, 
η εξέταση 
εκλογής 
είναι πλέον 
το έγχρωμο 
υπερηχο-
γράφημα 
(triplex), 
στο οποίο 
θα αναδει-
χθούν η 
στένωση, 
η θέση 
της και το 
ποσοστό 
μείωσης της 
φυσιολο-
γικής δια-
μέτρου της 
πάσχουσας 
έσω καρω-
τίδας. 

η εξέταση εκλογής είναι πλέον 
το έγχρωμο υπερηχογράφημα 
(triplex), στο οποίο θα αναδει-
χθούν η στένωση, η θέση της και 
το ποσοστό μείωσης της φυσιο-
λογικής διαμέτρου της πάσχου-
σας έσω καρωτίδας. Από συγκρι-
τικές μελέτες έχει καταδειχθεί ότι για 
στενώσεις μεγαλύτερες του 50% 
το έγχρωμο υπερηχογράφημα εί-
ναι το ίδιο αξιόπιστο με την εξέτα-
ση εκλογής του παρελθόντος, την 
ψηφιακή αγγειογραφία (αιματηρή 
επεμβατική μέθοδος με 1% πιθα-
νότητα ΑΕΕ) σε ποσοστό 85-100%. 
Ασθενείς που θα υποβληθούν σε 
triplex καρωτίδων είναι αυτοί οι 
οποίοι: 
1)  Αν και ασυμπτωματικοί κατά την 

κλινική εξέταση, παρουσιάζουν 
φύσημα στον τράχηλο. 

2)  Εμφανίζουν διαταραχές των 
οπτικών πεδίων (π.χ., αμαύρω-
ση). 

3) Έχουν εστιακά ΠΙΕΕ. 
4) Παρουσιάζουν ΑΕΕ. 
5) Έχουν λιποθυμικά επεισόδια. 
6)  Είναι ασυμπτωματικοί υπό πα-

ρακολούθηση, με γνωστή στέ-
νωση άνω του 20%, ή έχουν 
υποβληθεί σε χειρουργική επέμ-
βαση αποκατάστασης της βατό-
τητας του αυλού της καρωτίδας 
(καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή). 

Ωστόσο, και η ψηφιακή αγγειο-
γραφία κρίνεται απαραίτητη όταν 
το υπερηχογράφημα είναι ποι-
οτικώς ανεπαρκές, όπως σε περι-
πτώσεις που υποψιαζόμαστε βλά-
βες κεντρικότερα στο αορτικό τόξο 
ή περιφερικότερα στην ενδοκρά-
νια μοίρα της έσω καρωτίδας. Δυ-
νατότητα διάγνωσης παρέχει και 
η μαγνητική αγγειογραφία, μη 
επεμβατική εξέταση η οποία απει-
κονίζει άριστα τους ενδοκράνιους 
κλάδους. Κατά τη διάρκειά της ο 
ασθενής δεν λαμβάνει ακτινοβο-
λία, εντούτοις δεν απεικονίζεται ικα-
νοποιητικά το αορτικό τόξο και οι 
κλάδοι του. Τέλος, στους συμπτω-



ΣΤΕνωΣΗ ΚΑρωΤΙΔων ΚΑΙ ΑγγΕΙΑΚΟ ΕγΚΕφΑλΙΚΟ ΕπΕΙΣΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ή ΕγΚΕφΑλΙΚΗ ΙΣχΑΙμΙΑ

ιατρική

Την τελευ-
ταία δεκαε-
τία εφαρμό-
ζεται και η 
μέθοδος της 
ενδοαυλικής 
αποκατά-
στασης ή 
αγγειοπλα-
στικής της 
στένωσης 
της έσω 
καρωτίδας, 
με τοποθέ-
τηση ενδο-
πρόθεσης 
(stent).

ματικούς ασθενείς ο έλεγχος συ-
μπληρώνεται με την αξονική ή μα-
γνητική τομογραφία εγκεφάλου, 
προκειμένου να αναδειχθούν 
εγκεφαλικά έμφρακτα (περιο-
χές ισχαιμίας) ή να αποκλεισθεί η 
εγκεφαλική αιμορραγία.

Η θεραπεία
Συντηρητική και φαρμακευτική 
αντιμετώπιση
Ελάττωση των παραγόντων 
κινδύνου:
➢ Διακοπή καπνίσματος
➢  Έλεγχος αρτηριακής υπέρτα-

σης
➢ Έλεγχος υπερλιπιδαιμίας
➢ Έλεγχος σακχαρώδη διαβήτη 
➢  Χορήγηση αντιαιμοπεταλια-

κής αγωγής (ασπιρίνη, κλοπι-
δογρέλη, τικλοπιδίνη)

Η χορήγηση ασπιρίνης φαίνεται, 
στις διάφορες μελέτες, να μειώνει 
τον κίνδυνο ΑΕΕ κατά 15-30%, 
αναλόγως της δοσολογίας της.

χειρουργική αντιμετώπιση
Ποιοί ασθενείς πρέπει να χειρουρ-
γούνται;

ó Συμπτωματικοί ασθενείς με 70-
99% στένωση της έσω καρωτίδας.
ó Ασυμπτωματικοί ασθενείς με στέ-
νωση 60-80% με χειρουργικό κίν-
δυνο έως 3% (Αμερικανική Εταιρεία 
Καρδιολογίας) και με προσδόκιμο 
επιβίωσης άνω των 5 ετών.
Η ενδεδειγμένη χειρουργική επέμ-
βαση είναι η ενδαρτηρεκτομή του 
καρωτιδικού διχασμού. Η επέμβα-
ση αφορά στην επιμήκη αρτηριο-
τομή της κοινής καρωτίδας μέχρι το 
ύψος της έσω καρωτίδας και στην 
εκτομή του εσωτερικού χιτώνα του 
αγγείου που φέρει τις αθηρωματι-
κές πλάκες οι οποίες προκαλούν τη 
στένωση. 
Η σημαντικότερη επιπλοκή της εν-
δαρτηρεκτομής είναι ο κίνδυνος 
ΑΕΕ, ο οποίος ανέρχεται στο 3% 
για τους ασυμπτωματικούς ασθε-
νείς, στο 5% για τους συμπτωματι-
κούς με ΠΙΕΕ και στο 7% για τους 
ασθενείς με εγκατεστημένο ΑΕΕ. 
Στο σύνολο, ωστόσο, των περιπτώ-
σεων η συνολική νοσηρότητα δεν 
ξεπερνά το 5%, ενώ η θνητότητα 
το 2%. Πέραν του κινδύνου ΑΕΕ, η 
ενδαρτηρεκτομή ενέχει κινδύνους 

επιπλοκών από το νευρικό και το 
καρδιαγγειακό σύστημα σε μικρό-
τερα ποσοστά, οι οποίες ελαττώ-
νονται σημαντικά σε έμπειρα χέρια 
στη συγκεκριμένη επέμβαση. Άμε-
σα μετεγχειρητικά η συνηθέστερη 
ενόχληση είναι ο πονόλαιμος, που 
αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπο-
να, και σπανιότερα το βράγχος φω-
νής, το οποίο εξαλείφεται εντός δύο 
εβδομάδων στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις. Οι περισσότεροι ασθε-
νείς χρειάζονται μόνο 2-3 ημέρες 
νοσηλείας και επιστρέφουν πλή-
ρως στις δραστηριότητές τους –
συμπεριλαμβανομένης και της 
οδήγησης– περίπου ένα μήνα 
μετά την επέμβαση. Είναι σκόπιμο 
να συνεχιστεί η διά βίου χορήγηση 
ασπιρίνης. 

Ενδοαυλική προσέγγιση
Την τελευταία δεκαετία εφαρ-
μόζεται και η μέθοδος της ενδο-
αυλικής αποκατάστασης ή αγ-
γειοπλαστικής της στένωσης της 
έσω καρωτίδας, με τοποθέτη-
ση ενδοπρόθεσης (stent). Η μέ-
θοδος χρησιμοποιείται επιλεκτικά 
σε ασθενείς υψηλού χειρουργι-
κού κινδύνου με νόσο του καρω-
τιδικού διχασμού. Αρχικά ο κίν-
δυνος ΑΕΕ κατά την τοποθέτηση 
ενδοαυλικής πρόθεσης ήταν κατά 
πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με 
την κλασική χειρουργική επέμβα-
ση, καθώς θρόμβοι ελευθερώνο-
νται κατά την προώθηση του stent 
μέσα στο αγγείο και έχουν ως απο-
τέλεσμα μικροεμβολικά επεισόδια 
που μπορούν να καταλήξουν σε 
ΑΕΕ. Ωστόσο, τα τελευταία χρό-
νια η μέθοδος έχει βελτιωθεί με 
τη χρήση συστημάτων εγκεφα-
λικής προστασίας και ο κίνδυνος 
θανάτου από ΑΕΕ μειώθηκε ση-
μαντικά. Είναι μια μέθοδος που, 
αν και εφαρμόζεται πλέον ευρύ-
τερα, χρειάζεται να δοκιμαστεί πε-
ρισσότερο, ώστε να επεκταθούν 
οι ενδείξεις της. 
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ΟστεοπόρωσηΟστεοπόρωση
Τι είναι;
Είναι η μείωση της μάζας των οστών του σκε-
λετού. με απλά λόγια, πρόκειται για έναν «κλέ-
φτη» που αθόρυβα «κλέβει» μια ποσότητα 
οστού από τα κόκαλά μας.

Πώς θα μάθω αν έχω;
Υπάρχει ένας είναι πολύ απλός και ανώδυνος 
τρόπος. Αρκεί μια επίσκεψη στο ιατρείο οστε-
οπόρωσης που λειτουργεί στο νοσοκομείο μας 
και σε λιγότερο από μία ώρα θα έχετε την απά-
ντηση και τις ανάλογες οδηγίες από τον ειδικό 
γιατρό.

Πότε πρέπει να εξεταστώ;
Σίγουρα θα πρέπει να γίνει έλεγχος για οστεοπό-
ρωση όταν η γυναίκα μπει στην εμμηνόπαυση. 
Υπάρχουν και αρκετές όμως παθολογικές κατα-
στάσεις κατά τις οποίες μπορεί να εμφανιστεί 
οστεοπόρωση. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε τις 
παθήσεις του θυρεοειδούς, τις ρευματοπάθειες, 
τις περιπτώσεις ασθενών που λαμβάνουν κορτι-
ζόνη για μεγάλα χρονικά διαστήματα κ.λπ.

Και αν τελικά έχω οστεοπόρωση, τι θα κάνω;
να ξέρετε ότι μία στις τρεις γυναίκες μετά την 
εμμηνόπαυση έχει οστεοπόρωση ή οστεοπενία. 
Επίσης και ένα ποσοστό ανδρών πάσχει από 
οστεοπόρωση. Όμως μην ανησυχήσετε. με 
απλές οδηγίες και κατάλληλη αγωγή θα την αντι-
μετωπίσετε και θα προλάβετε τα προβλήματα 
που θα δημιουργούσε αν την αφήνατε χωρίς 
θεραπεία.
Το ιατρείο οστεοπόρωσης της Ευρωκλινικής 
Αθηνών, με την κατάρτιση και εμπειρία των ει-
δικών ιατρών του και τα τελευταίας τεχνολο-
γίας μηχανήματα που διαθέτει, σας εγγυάται 
υπεύθυνη και γρήγορη αντιμετώπιση σε όποιο 
πρόβλημα αντιμετωπίζετε γύρω από την οστεο-
πόρωση. 

Τηλέφωνα για ραντεβού και επικοινωνία: 
210-6416320, 210-6416721

To τελευταίας τεχνολογίας μηχάνημα για τη μέτρηση της 
οστικής πυκνότητας μας δίνει απάντηση μετά από εξέταση 
που διαρκεί τρία μόνο λεπτά. 
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Νέα βοηθήματα για τη διαδικασία διακοπής του καπνίσματος 

Χωρίζοντας από 
έναν «καλό φίλο» 

Η εξάρτηση από το κάπνισμα αποτελεί ένα σύνθετο και ιδιαιτέρως σο-
βαρό πρόβλημα με ψυχικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Στις μέρες μας, 
υπάρχει η δυνατότητα φαρμακευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης 
– ο σπουδαιότερος όμως παράγοντας για τη διακοπή του παραμένει η 

θέληση και η απόφαση του ίδιου του καπνιστή.

Δημήτρης Ρίχτερ
Καρδιολόγος, MD, FESC, FAHA, Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών 

ιατρική



Ο καπνός πρωτοεμφανίστηκε 
στην Ευρώπη μετά την ανακάλυ-
ψη της Νότιας Αμερικής από τους 
Ισπανούς, οι οποίοι, παρατηρώ-
ντας τους γηγενείς να μυρίζουν 
τα φύλλα καπνού στα οποία είχαν 
βάλει φωτιά, υιοθέτησαν τη συ-
νήθεια. Στην αρχή του 20ού αιώ-
να, όμως, η συνήθεια αυτή έγινε 
τόσο διαδεδομένη που οδήγη-
σε στη μαζική βιομηχανοποίηση 
και παραγωγή τσιγάρων. Στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’60 δημοσι-
εύθηκαν οι πρώτες επιστημονικές 
παρατηρήσεις σχετικά με τις βλα-
βερές συνέπειες του καπνίσμα-
τος, το οποίο συσχετίστηκε πρώ-
τα με τον καρκίνο του πνεύμονα 
και στη συνέχεια με τα εμφράγ-
ματα. Στην Ελλάδα το 90% των 
εμφραγμάτων σε άτομα κάτω 
των 50 ετών εμφανίζεται σε κα-
πνιστές. Μολονότι η κατανάλω-
ση καπνού μειώθηκε τα τελευταία 
χρόνια στις ΗΠΑ, το 21% είναι κα-
πνιστές, ενώ παγκοσμίως οι κα-
πνιστές ανέρχονται στα 1,3 δισε-
κατομμύρια. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς –όπως 
φάνηκε κατά τη διάρκεια του 
Μήνα Χοληστερίνης, που πραγ-
ματοποιούμε κάθε χρόνο με το 
ΕΛΙΚΑΡ–, από τους 35.000 Έλλη-
νες που ελέγχθηκαν το 1/3 ήταν 
καπνιστές, γεγονός που μας φέρ-
νει στις υψηλότερες θέσεις καπνι-
στών στην Ευρώπη. 
Η νικοτίνη, που απομονώθηκε 
από τον καπνό το 1828, αποτελεί 
το 0,3-0,5% του ξερού φυτού του 
καπνού. Αναγνωρίζεται ως ισχυ-
ρή ψυχοενεργή ουσία που προ-
καλεί ευφορία, κάτι που την κάνει 
ισχυρά εθιστική. 
Η εξάρτηση από τη νικοτίνη απο-
τελεί ένα πολύπλοκο ψυχοκοινω-
νικό πρόβλημα. Από τη στιγμή 
που εμφανίζεται, είναι δύσκολο 
να «σπάσει». Τα ποσοστά διακο-
πής του καπνίσματος είναι πολύ 
χαμηλά συγκριτικά με το ποσο-

στό όσων επιθυμούν να διακό-
ψουν το κάπνισμα. Υπολογίζεται 
ότι από τα άτομα που θέλουν να 
διακόψουν το κάπνισμα μόνο το 
3% καταφέρνει να το πετύχει. Σε 
εξαρτημένα από τη νικοτίνη άτο-
μα το σύνδρομο στέρησης μπο-
ρεί να διαρκέσει από λίγες μέρες 
μέχρι αρκετούς μήνες. 
Η φαρμακευτική θεραπεία της δι-
ακοπής του καπνίσματος εξελίσ-
σεται συνεχώς λόγω της αυξανό-
μενης έκτασης του προβλήματος. 
Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα 
να βοηθήσουμε φαρμακευτικά 
και ψυχολογικά τους καπνιστές 
που θέλουν να διακόψουν.  
Αρχικά, το 1984, υπήρχαν μόνο 
τα αυτοκόλλητα (συνιστώνται για 
εφαρμογή μέχρι 16 ώρες ημερη-
σίως) και οι τσίχλες νικοτίνης (9-
12 ημερησίως, αλλά μπορεί να 
φθάσει κανείς μέχρι 25), τα οποία 
βοηθούν αρκετά αυτόν που επι-
θυμεί τη διακοπή, αλλά χωρίς θε-
αματικά αποτελέσματα. 
Πριν από λίγα χρόνια έκανε την 
εμφάνισή της η βουπροπιό-
νη (Zyban), ένα φάρμακο που 
αρχικά είχε σχεδιαστεί ως αντι-
καταθλιπτικό, αλλά είχε και καλά 
αποτελέσματα στη διακοπή του 
καπνίσματος. Αύξανε το ποσο-
στό διακοπής, ειδικά σε συνδυα-
σμό με τα αυτοκόλλητα νικοτίνης, 
αλλά λόγω της φύσης του είχε συ-
χνές παρενέργειες, όπως αϋπνία 
(30%), κεφαλαλγία (25%) και ξη-
ροστομία (10%). Η έναρξη λή-
ψης του ήταν επτά ημέρες πριν 
την ημερομηνία που ο ασθενής 
είχε θέσει ως ημέρα διακοπής του 
καπνίσματος.
Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας 
και έναν αγωνιστή των υποδοχέ-
ων της νικοτίνης, τη βαρινικλίνη 
(Champix), ένα φάρμακο που 
καταλαμβάνει εν μέρει τους υπο-
δοχείς νικοτίνης στον εγκέφαλο, 
οι οποίοι, ως αδρανοποιημένοι, 
δεν δίνουν το σήμα έλλειψης νικο-

τίνης, για να ξεκινήσει το σύνδρο-
μο στέρησης στον ίδιο βαθμό. 
Συχνά, όσοι συνεχίζουν να καπνί-
ζουν ενώ λαμβάνουν βαρινικλίνη 
νιώθουν έντονη μείωση της ικα-
νοποίησης. Η έναρξη λήψης του 
φαρμάκου είναι μία εβδομάδα 
πριν την ημερομηνία διακοπής 
του καπνίσματος, όπως και στη 
βουπροπιόνη. Η διάρκεια της θε-
ραπείας υπολογίζεται στους τρεις 
μήνες, αλλά, εάν υπάρχει υποψία 
υποτροπής, συνιστάται η περαιτέ-
ρω λήψη για άλλους τρεις μήνες. 
Από κλινικές μελέτες που πραγ-
ματοποιήθηκαν σε 3.500 ασθε-
νείς είδαμε ότι η βαρινικλίνη 
είχε διπλάσια ποσοστά επιτυ-
χίας από τη βουπροπιόνη και 
τετραπλάσια από όσους δοκί-
μαζαν να διακόψουν το κάπνι-
σμα μόνοι τους. Οι παρενέργειές 
της ήταν ήπιες, με κύριες τη ναυ-
τία, την αϋπνία και τις κεφαλαλγί-
ες (12%). Δεν συνιστάται η λήψη 
της ταυτόχρονα με συμπληρώ-
ματα νικοτίνης. 
Το σημαντικότερο κομμάτι στη 
διακοπή του καπνίσματος είναι 
η πραγματική απόφαση του 
καπνιστή να διακόψει. Όπως 
αναφέρει ο Richard Klein στο βι-
βλίο του Το Κάπνισμα είναι Θεσπέ-
σιο, είναι σημαντικό ο καπνιστής 
να διακόψει όχι γιατί τρομοκρα-
τείται από τη συνεχή πίεση που 
του ασκείται, αλλά γιατί ο ίδιος 
συνειδητοποιεί ότι κάποια στιγ-
μή πρέπει να επιλέξει ανάμεσα 
στον καπνό –έναν καλό και αγα-
πημένο φίλο που τον έχει συ-
νοδεύσει σε πολλές σημαντικές 
στιγμές της ζωής του– και στην 
ίδια τη ζωή του. Ως καρδιολό-
γος εύχομαι η απόφαση αυτή 
να λαμβάνεται αρκετά νωρίς, 
ώστε η δική μας συμβολή να εί-
ναι μόνο σε επίπεδο πρόληψης 
και όχι σε επίπεδο αντιμετώπι-
σης ενός εμφράγματος ή ενός 
αιφνίδιου θανάτου. 
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Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι 
ένα χρόνιο νόσημα που εκδηλώ-
νεται κατά κανόνα με συμμετρική 
αρθρίτιδα μικρών και μεγάλων αρ-
θρώσεων. Προσβάλλει συχνότερα 
γυναίκες και μπορεί να εμφανισθεί 
σε όλες τις ηλικίες. Αντιμετωπίζεται 
με χρόνια φαρμακευτική αγωγή. 
Ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των 
αυτοάνοσων νοσημάτων.
Τα αυτοάνοσα νοσήματα είναι 
παθολογικές καταστάσεις κατά τις 
οποίες το αμυντικό μας σύστημα 
στρέφεται εναντίον μορίων και 
κυττάρων του ίδιου του οργανι-
σμού, με αποτέλεσμα να δημιουρ-
γούνται βλάβες σε όργανα του 
σώματός μας, όπως είναι οι αρ-
θρώσεις, το δέρμα, οι νεφροί, οι 
ενδοκρινείς αδένες, οι πνεύμονες, 
η καρδιά, το κεντρικό νευρικό σύ-
στημα. Αυτοάνοσα νοσήματα, 
εκτός από τη ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα, είναι ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος, η αυτοά-
νοση θυρεοειδίτιδα, το σύνδρο-
μο του Sjogren, το σκληρόδερ-
μα, η μυασθένεια κ.ά.
Τόσο από καλά τεκμηριωμένες 
επιστημονικές μελέτες όσο και από 
ατομικές παρατηρήσεις φαίνεται 
ότι πολλά αυτοάνοσα νοσήματα, 
όπως είναι η ρευματοειδής αρθρί-
τιδα, το σύνδρομο Sjogren και τα 
αυτοάνοσα νοσήματα του θυρε-
οειδούς αδένα, αρχίζουν ή επιδει-
νώνονται μετά από ψυχική κατα-
πόνηση (στρες). Έντονη ψυχική 
καταπόνηση δημιουργείται από 
απώλεια αγαπημένου προσώπου, 
ανεπιθύμητο διαζύγιο, σοβαρή 
επαγγελματική ή οικογενειακή πίε-
ση ή οικονομική καταστροφή. 
Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% 
ασθενών με ρευματοειδή αρθρί-
τιδα έχει παρατηρηθεί ότι γεγο-
νότα μεγάλης ή μικρότερης ψυ-
χικής έντασης έχουν προηγηθεί 
της εμφάνισης των εκδηλώσε-
ων της νόσου. Επίσης, σε ένα πο-
σοστό γύρω στο 60% των ασθε-
νών με ρευματοειδή αρθρίτιδα, 

Επιστημονικές μελέτες αλλά και ατομικές παρατηρήσεις αποδεικνύουν ότι πολλά αυτοά-
νοσα νοσήματα –στα οποία συγκαταλέγεται και η ρευματοειδής αρθρίτιδα– αρχίζουν ή 

επιδεινώνονται μετά από ψυχική καταπόνηση. 

Στρες και άγχος στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα

Στρες και άγχος στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα
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Καθηγήτρια Παθολογίας-Ανοσολογίας, Διευθύντρια Β’ Παθολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών
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αρθρίτιδα η απάντηση αυτή εί-
ναι πολύ πιο έντονη και τα επίπεδα 
των συγκεκριμένων ουσιών στο 
αίμα πολύ υψηλότερα από αυτά 
που παρατηρούνται στα υγιή άτο-
μα. Έτσι, ενώ ένας ασθενής μπο-
ρεί να βρίσκεται σε ύφεση, είναι 
πιθανό μετά από μια στενοχώρια 
να παραπονείται για πόνο, οίδημα 
και δυσκαμψία των αρθρώσεων.
Άγχος και στρες είναι δύο έννοι-
ες που σχετίζονται μεταξύ τους. 
Το άγχος είναι μια αντίδραση στο 
στρες. Πολλές φορές, μικρής έντα-
σης άγχος μπορεί να βοηθήσει 
κάποιον να αντιμετωπίσει μια πι-
εστική κατάσταση στο γραφείο, 
να μελετήσει πιο εντατικά για τις 
εξετάσεις, να συγκεντρωθεί όταν 
δίνει μια σημαντική ομιλία. Όταν 
όμως το άγχος γίνεται ένας υπερ-
βολικός, παράλογος φόβος για 
τις καταστάσεις της καθημερινό-
τητας, καθίσταται μια διαταραχή 
που οδηγεί σε ανικανότητα.   
Υπάρχουν αρκετές επιστημονικές 
μελέτες που καταδεικνύουν μια 
σημαντική σχέση του άγχους με 
τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Το πο-
σοστό των ασθενών με ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα που εμφανίζουν 
άγχος κυμαίνεται από 20-30%. 
Γενικά θεωρείται ότι οι διαταρα-
χές του άγχους αποτελούν πρω-
τοπαθείς διαταραχές, δηλαδή 
υπάρχουν ανεξάρτητα από τη συ-
νυπάρχουσα νόσο. Στη ρευματο-
ειδή αρθρίτιδα τα πράγματα δεν 
είναι τόσο απλά. Ο χρόνιος πόνος, 
ο περιορισμός των κινήσεων, η με-
ταβολή των συμπτωμάτων αυτών 
μέσα στην ημέρα ή σε μεγαλύτε-
ρα χρονικά διαστήματα και η μη 
προκαθορισμένη πορεία της νό-
σου μπορούν να αυξήσουν την πι-
θανότητα εμφάνισης κλινικά ση-
μαντικών ψυχικών διαταραχών 
όπως το άγχος. Πάντα όμως υπάρ-
χει το ερώτημα αν η νόσος είναι 
αυτή που προκαλεί αυτήν την ψυ-
χολογική συνδρομή ή αν τα άτομα 
αυτά χαρακτηρίζονται από μια αγ-

ενώ η πορεία της νόσου βρίσκε-
ται σε ύφεση υπό φαρμακευτική 
αγωγή, γεγονότα της καθημερι-
νής ζωής που μπορεί να προκαλέ-
σουν μικρή ψυχική ένταση ή αρ-
νητική διάθεση, όπως, π.χ., πίεση 
στις εργασιακές σχέσεις, βίωση 
της προσπάθειας των εξετάσεων 
των παιδιών κ.λπ., μπορεί να προ-
καλέσουν έξαρση των εκδηλώσε-
ων της νόσου. 
Κάθε άτομο αντιδρά διαφορετικά 
σε τέτοια ερεθίσματα. Η απάντη-
ση του ατόμου στους διάφορους 
τύπους και εντάσεις του στρες 
εξαρτάται από ποικίλους παρά-
γοντες, όπως το γενετικό υπό-
στρωμα, η ανάπτυξη της προσω-
πικότητας, η έκθεση σε πρότερες 
εμπειρίες, η οργανική κατάστα-
ση του οργανισμού όταν εκτίθε-
ται στο ερέθισμα κ.ά. 
Σε ορισμένα άτομα επισυμβαί-
νουν οργανικές διεργασίες που 
δεν είναι πλήρως κατανοητές, οι 
οποίες μπορεί να συμβάλλουν 
στην έκφραση όχι μόνο παροδι-
κών διαταραχών αλλά και νοση-
ρών καταστάσεων.
Φυσιολογικά, ως αντίδραση στην 
ψυχολογική καταπόνηση, ο οργα-
νισμός ενεργοποιεί την παραγωγή 
και κυκλοφορία στο αίμα κάποι-
ων ουσιών όπως η κυτταροκίνη, η 
ιντερλευκίνη 6, η επινεφρίνη κ.ά. 
Οι κυτταροκίνες είναι ουσίες που 
παράγονται από διάφορα κύττα-
ρα του οργανισμού, κυρίως από 
αυτά του ανοσολογικού συστή-
ματος, και μεταφέρουν σε άλλα 
κύτταρα των διαφόρων οργάνων 
μηνύματα ενεργοποίησης ή κατα-
στολής. Είναι υπεύθυνες σε μεγά-
λο βαθμό για τη διατήρηση ενός 
δικτύου επικοινωνίας όλου του 
οργανισμού. Ορισμένες από αυ-
τές, όπως η ιντερλευκίνη 6, είναι 
δυνατόν να δρουν διπλά, προκα-
λώντας αναστάτωση και δυσθυ-
μία και παράλληλα συμβάλλοντας 
στην ανάπτυξη της φλεγμονής. 
Στους ασθενείς με ρευματοειδή 

Σε ένα 
60% των 
ασθενών με 
ρευματοει-
δή αρθρί-
τιδα, ενώ 
η ασθένεια 
βρίσκεται 
σε ύφεση, 
γεγονότα 
της καθη-
μερινής 
ζωής που 
δημιουρ-
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ή αρνητική 
διάθεση 
μπορεί 
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νόσου. 

χώδη προσωπικότητα πριν ακόμη 
εμφανισθεί η νόσος. Καλά τεκμηρι-
ωμένες επιστημονικές μελέτες που 
να μας δίνουν στοιχεία εκδήλω-
σης διαταραχών άγχους πριν από 
την έναρξη της νόσου δεν υπάρ-
χουν και είναι και δύσκολο να επι-
τελεσθούν. Επιπλέον, δεν υπάρ-
χουν επιστημονικά δεδομένα που 
να μας επιτρέπουν τη συσχέτι-
ση του γενετικού υποστρώματος 
των ασθενών με ρευματοειδή αρ-
θρίτιδα με την εμφάνιση του άγ-
χους. Αυτό που έχει παρατηρηθεί 
σε επιστημονικές μελέτες είναι ότι 
οι ασθενείς που εμφανίζουν ρευ-
ματοειδή αρθρίτιδα σε νεότερη 
ηλικία εκδηλώνουν άγχος σε μεγα-
λύτερο ποσοστό συγκριτικά με αυ-
τούς που εμφάνισαν ρευματοειδή 
αρθρίτιδα σε μεγαλύτερη ηλικία. 
Επίσης το άγχος στους ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα είναι 
πολύ πιο έντονο από αυτό που 
παρατηρείται σε άλλα άτομα που 
εκδηλώνουν άγχος και σχετίζεται 
σε υψηλό ποσοστό και με την πα-
ρουσία κατάθλιψης.
Το άγχος αποτελεί ανασταλτικό 
παράγοντα για τη θεραπεία της 
νόσου. Γενικά, οι ασθενείς που 
έχουν χρόνια νοσήματα και εκδη-
λώνουν άγχος εμφανίζουν πιο συ-
χνά παρενέργειες στη φαρμακευ-
τική αγωγή που τους χορηγείται. 
Ανεξάρτητα από τις παρενέργει-
ες αυτές καθαυτές στη φαρμακευ-
τική αγωγή, φαίνεται ότι το άγχος 
και η κατάθλιψη αποτελούν ανε-
ξάρτητους παράγοντες που συμ-
βάλλουν στη μείωση του προσδό-
κιμου επιβίωσης των ασθενών.
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Δρ. Μαρία Τεκτονίδου
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Ρευματοειδής 
αρθρίτιδα
Αν και «μυστηριώδης» ως προς τα αίτιά 
της, η συγκεκριμένη αυτοάνοση νόσος 
προσεγγίζεται πλέον μέσα από νέες θερα-
πευτικές μεθόδους που επιτρέπουν τη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. 

H ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι 
μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος 
η οποία προκαλεί πόνο, οίδημα 
και απώλεια της λειτουργικότητας 
των αρθρώσεων, με σημαντικές 
βραχυπρόθεσμες και μακροπρό-
θεσμες επιπτώσεις τόσο στους πά-
σχοντες όσο και στο ευρύτερο 
οικογενειακό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον. 
Πρόκειται για μία από τις πιο συ-
χνές αυτοάνοσες νόσους και 
προσβάλλει περίπου έναν στους 
100 ανθρώπους, συνήθως άτο-
μα 30-50 ετών. Εντούτοις, μπο-
ρεί να εμφανιστεί και στην παι-
δική (νεανική ρευματοειδής 
αρθρίτιδα), αλλά και στην τρίτη 
ηλικία (ρευματοειδής αρθρίτιδα 
οψίμου ενάρξεως). Αν και συνή-
θως εμφανίζεται σε γυναίκες, κατά 
την τρίτη ηλικία η προσβολή αν-
δρών και γυναικών είναι ίδια.
Η τυπική κλινική εικόνα της νόσου 
συνίσταται σε διόγκωση, πόνο και 
παρατεταμένη πρωινή δυσκαμ-
ψία των αρθρώσεων των άνω και 
κάτω άκρων, που προσβάλλονται 
συμμετρικά και σταδιακά σε περί-
οδο λίγων εβδομάδων. Συχνά, τα 
συμπτώματα στις αρθρώσεις συ-
νοδεύονται και από γενικά συ-
μπτώματα: καταβολή δυνάμεων, 
εύκολη κόπωση, πυρετό και απώ-
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Περιβαλ-
λοντικοί, 
ορμονικοί, 
γενετικοί 
αλλά και 
ψυχικοί 
παράγοντες 
παίζουν 
σημαντικό 
ρόλο στην 
εμφάνιση 
της ρευμα-
τοειδούς 
αρθρίτιδας. 
Η νόσος 
είναι χρόνια 
και απαιτεί 
τακτική 
ιατρική 
παρακο-
λούθηση 
και χρόνια 
θεραπευτι-
κή αγωγή.

λεια βάρους. Η νόσος χαρακτηρί-
ζεται από περιόδους ύφεσης και 
έξαρσης.
Η διάγνωση της νόσου είναι εύ-
κολη στην τυπική της μορφή. 
Υπάρχουν όμως και λιγότερο τυ-
πικές εικόνες από τις αρθρώσεις ή 
από άλλα συστήματα, που μπορεί 
να την καθυστερήσουν. Σε μερι-
κούς ασθενείς, εκτός των αρθρώ-
σεων, προσβάλλονται και άλλα 
όργανα, όπως η καρδιά, οι πνεύ-
μονες, οι οφθαλμοί, το δέρμα και 
τα αγγεία. Η διάγνωση της ρευ-
ματοειδούς αρθρίτιδας στηρίζεται 
στο αναλυτικό ιστορικό και στην 
κλινική εξέταση, ενώ ο εργαστη-
ριακός και ακτινολογικός έλεγχος 
βοηθoύν στην αξιολόγηση της 
δραστηριότητας της νόσου, στον 
καθορισμό της πρόγνωσης και 
στην ανταπόκριση στη θεραπεία.
Η αιτιολογία της νόσου είναι 
άγνωστη. Εμφανίζεται διαταραχή 
στη λειτουργία του ανοσοποιητι-
κού συστήματος, που, ενώ φυσι-
ολογικά καλείται να προστατεύσει 
το σώμα από ενδογενείς ή εξωγε-
νείς βλαπτικούς παράγοντες, στη 
ρευματοειδή αρθρίτιδα αναγνω-
ρίζει δικές του πρωτεΐνες (αυτο-
αντιγόνα) ως ξένες και πυροδο-
τεί ανοσολογική απάντηση κατά 

του εαυτού του. Η κινητοποίηση 
αυτή οδηγεί σε παραγωγή ουσι-
ών (κυτταροκίνες, χημειοκίνες) 
που διαιωνίζουν τη φλεγμονή και 
τελικά προκαλούν καταστροφή 
τόσο του χόνδρου και του οστού 
όσο και των περιαρθρικών μο-
ρίων, καταργώντας ουσιαστικά 
τη λειτουργικότητα της άρθρω-
σης και οδηγώντας τη σταδιακά 
σε παραμόρφωση. Περιβαλλοντι-
κοί, ορμονικοί, γενετικοί αλλά και 
ψυχικοί παράγοντες παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στην εμφάνιση των 
αυτοάνοσων νοσημάτων και ει-
δικότερα της ρευματοειδούς αρ-
θρίτιδας.
Η νόσος είναι χρόνια και απαιτεί 
τακτική ιατρική παρακολούθηση 
και χρόνια θεραπευτική αγωγή. 
Η θεραπεία της ρευματοειδούς 
αρθρίτιδας βασίζεται στην άμε-
ση έναρξη φαρμακευτικής αγω-
γής, το είδος της οποίας εξαρτάται 
από μια πλειάδα παραγόντων που 
πρέπει να συνεκτιμήσει ο ειδικός, 
αλλά και στη σωστή εκπαίδευση 
του ασθενούς σχετικά με τη νόσο 
και τους κινδύνους της. Τα παρα-
δοσιακά φάρμακα πρώτης γραμ-
μής (κορτικοστεροειδή), σε συν-
δυασμό με τα δεύτερης γραμμής 
φάρμακα (τροποποιητικά της νό-

σου αντιρρευματικά φάρμακα), 
ή, σε ανθεκτικές περιπτώσεις, τα 
νεότερα βιολογικά φάρμακα, επι-
τυγχάνουν ανακούφιση των συ-
μπτωμάτων, βελτίωση της λειτουρ-
γικότητας των αρθρώσεων και 
αναστολή της εξέλιξης της νόσου. 
Εκτός από τη φαρμακευτική θερα-
πεία, μπορεί να προταθεί επίσης 
η φυσικοθεραπεία όπως και η χει-
ρουργική θεραπεία σε περιπτώ-
σεις με σοβαρές, μη αναστρέψιμες 
βλάβες των αρθρώσεων. Η υπο-
στήριξη του ασθενούς από ομά-
δα στελεχωμένη από ιατρούς, 
νοσηλευτές, διαιτολόγους, φυσι-
κοθεραπευτές και ψυχολόγους 
εξασφαλίζει τη σωστή φροντίδα 
και παρακολούθησή του.
Τα αποτελέσματα των ερευνών 
κατά τα τελευταία χρόνια συνετέ-
λεσαν στην καλύτερη κατανόηση 
της νόσου και στην ανακάλυψη 
νέων θεραπευτικών προσεγγίσε-
ων, με αποτέλεσμα τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των ασθενών 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι 
ασθενείς αυτοί σήμερα, με την κα-
τάλληλη υποστήριξη και τη σωστή 
φαρμακευτική αγωγή, μπορούν 
να παραμείνουν ενεργοί στην κα-
θημερινή τους ζωή, στην οικογέ-
νεια και στην εργασία τους.



ντίδα που ακολουθούσε, με επι-
δέσμους κ.λπ., για να κλείσουν τα 
τραύματα. Για αιώνες οι χειρουρ-
γικές επεμβάσεις γίνονταν εκτός 
νοσοκομείων. Όμως, η σημαντι-
κή πρόοδος στις χειρουργικές τε-
χνικές, στα φάρμακα (αντιβιοτικά, 
αναισθητικά) και κυρίως τα απο-
τελέσματα των μεγάλων τεχνολο-
γικών ανακαλύψεων έδωσαν τη 
δυνατότητα για όλο και πιο σύνθε-
τες επεμβάσεις σε όλο και πιο εξει-

δικευμένα νοσοκομειακά τμήμα-
τα μεγάλων οικοδομημάτων με 
πολύ ακριβά μηχανήματα. 
Έτσι, οι χειρουργοί μετέφεραν 
όλη τη δραστηριότητά τους (μι-
κρή, μεσαία αλλά και τις μείζονες 
επεμβάσεις) στα μεγάλα και πο-
λυτελή νοσοκομεία, αυξάνοντας 
το κόστος και τις ανάγκες για 
προσωπικό και μεγαλώνοντας 
τις λίστες αναμονής. Επομένως, 
ακόμη και επεμβάσεις που στην 
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Πώς θα σας
φαινόταν να 

χειρουργηθείτε 
λαπαροσκοπικά 

το πρωί και το 
απόγευμα να πά-

ρετε εξιτήριο;

Το πρωί λαπαροσκόπηση, το βράδυ σπίτι!

Πάνος Α. Αντωνίου
Χειρουργός, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Αθηναϊκής Κλινικής, 
Athens Colorectal Group, FSAGES, FEAES, FSMIT, FESCP

ιατρική

Η χειρουργική χωρίς νοσηλεία και 
διανυκτέρευση στο νοσοκομείο 
δεν είναι μια καινούρια θεωρία. 
Είναι ίσως η παλιότερη γνωστή 
μορφή αντιμετώπισης χειρουρ-
γικών προβλημάτων, που ανευ-
ρίσκεται και σε αιγυπτιακούς πα-
πύρους.
Στον Όμηρο αναφέρεται με 
ακρίβεια πώς αφαιρούνταν τα 
βέλη από τα σώματα των πολε-
μιστών και περιγράφεται η φρο-

Ένα ακόμη βήμα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής προς το μέλλοv
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Σήμερα, σε 
οργανωμένα 
λαπαροσκο-
πικά κέντρα 
και με εξε-
λιγμένες 
τεχνικές, 
μπορούμε 
με ασφά-
λεια και 
αποτελε-
σματικό-
τητα να 
εκτελούμε 
επεμβάσεις 
που μπο-
ρούν επίσης 
να πραγμα-
τοποιηθούν 
και ως day 
clinic χει-
ρουργεία.

πραγματικότητα δεν απαιτούν 
ειδικό εξοπλισμό, ειδική προεγ-
χειρητική προετοιμασία και νο-
σηλεία εκτελούνται στα ίδια με-
γάλα νοσοκομεία. 
Μέχρι τη δεκαετία του ’70 τα πε-
ρισσότερα περιστατικά χειρουρ-
γούνταν στα νοσοκομεία και ελά-
χιστοι χειρουργοί έπαιρναν το 
ρίσκο για χειρουργική αντιμετώπι-
ση σε εξωνοσοκομειακή βάση.
Από τότε μέχρι σήμερα και ανα-
θεωρώντας τις απόψεις αυτές, με 
οδηγό τις ΗΠΑ και τη Βρετανία,  
ένα μεγάλο ποσοστό των θερα-
πειών πραγματοποιείται στις χώ-
ρες αυτές σε εξωνοσοκομειακή 
βάση. Στις λιγότερο αναπτυγμέ-
νες χώρες, όμως, η τάση αυτή δεν 
ακολουθείται με τον ίδιο ρυθμό.
Κοντεύουν να συμπληρωθούν 
δύο δεκαετίες από την εφαρ-
μογή της λαπαροσκοπικής χει-
ρουργικής σε όλες σχεδόν τις 
ενδοκοιλιακές παθήσεις και η 
χειρουργική κοινότητα δεν έχει 
σταματήσει, με τη βοήθεια της 
συνεχούς εξέλιξης της τεχνολο-
γίας, να βρίσκει χειρουργικές τε-
χνικές που όλο και περισσότερο 
θα ελαχιστοποιούν τον μετεγ-
χειρητικό πόνο, τις χειρουργι-
κές ουλές και τη διάρκεια νο-
σηλείας και θα συντελούν στη 
γρήγορη, πλήρη επάνοδο στην 
κανονική δραστηριότητα. Οι τε-
χνικές αυτές είναι η μίνι λαπαρο-
σκόπηση και η μικρο-λαπαρο-
σκόπηση. Οι ουλές από τη μίνι 
λαπαροσκόπηση και τη μικρο-
λαπαροσκόπηση είναι σχεδόν 
αόρατες, ενώ ο πόνος ακόμη λι-
γότερος σε σχέση και με αυτόν 
της κλασικής λαπαροσκοπικής 
χειρουργικής.
Εξελίξεις και βελτιώσεις στις οπτι-
κές ίνες, τα διάφορα συστήματα 
καμερών, τα νεότερα, εργονο-
μικότερα και μικρότερα λαπα-
ροσκοπικά εργαλεία των 1,7-2,5 
χιλιοστών, τα πιο εξελιγμένα αι-

μοστατικά εργαλεία, οι υψηλής 
ευκρίνειας οθόνες και τα ρο-
μποτικά συστήματα επέτρεψαν 
στους χειρουργούς να εκτελούν 
όλο και πιο σύνθετες λαπαρο-
σκοπικές επεμβάσεις με όλο και 
μεγαλύτερη ασφάλεια. Επίσης οι 
NOTES & MANOS, τεχνικές που 
άρχισαν να εφαρμόζονται ήδη 
και σίγουρα θα εξαπλωθούν τα 
επόμενα χρόνια, χρησιμοποιούν 
ήδη στο μεταβατικό αυτό στάδιο 
τη μίνι λαπαροσκόπηση και τη 
μικρο-λαπαροσκόπηση.
Σήμερα, στις αρχές του 2008, σε 
οργανωμένα λαπαροσκοπικά κέ-
ντρα και με τις ανωτέρω τεχνικές, 
μπορούμε με ασφάλεια, αποτελε-
σματικότητα και πολύ μειωμένη 
βλάβη στους ιστούς να εκτελού-
με επεμβάσεις, όπως χολοκυστε-
κτομή, βουβωνοκήλες, σκωλη-
κοειδεκτομή, λύση συμφύσεων, 
βιοψίες ενδοκοιλιακών οργά-
νων και διαγνωστικές λαπαρο-
σκοπήσεις, και να υποβοηθούμε 
επεμβάσεις όπως αποκατάσταση 
διαφραγματοκήλης, εκτομές εντέ-
ρων και επεμβάσεις στο στομάχι 
για παχυσαρκία. Οι επεμβάσεις 
αυτές μπορούν επίσης να πραγ-
ματοποιηθούν ως  day clinic χει-
ρουργεία διαφόρων ειδικοτή-
των που αφορούν περιστατικά 
όπως επεμβάσεις κιρσών κάτω 
άκρων, αρθροσκοπήσεις ώμου 
και γονάτων, κυστεοσκόπηση και 
αφαίρεση μικρών βλαβών ουρο-
δόχου κύστεως, ελάσσονες γυ-
ναικολογικές επεμβάσεις, επεμ-
βάσεις μαστών, ΩΡΛ, βιοψίες, 
καθετηριασμοί, αγγειογραφίες, 
ενδοφλέβιες θεραπείες, ενδοσκο-
πήσεις, λιθοτριψία κ.λπ.
Οι επεμβάσεις αυτές εφαρμόζο-
νται κυρίως σε νεότερους ασθε-
νείς, ιδιαίτερα παρακινημένους σε  
τέτοια τακτική, χωρίς ιστορικό άλ-
λων επεμβάσεων στην κοιλιά, σε 
εκλεκτικές περιπτώσεις, χωρίς επεί-
γοντα χαρακτήρα, και σε ασθενείς 

που μένουν σχετικά κοντά στο νο-
σοκομείο. Επίσης, όπως φαίνεται 
και από μελέτες που έχουν δημο-
σιευθεί μέχρι σήμερα, η δυνατό-
τητα day clinic σε  λαπαροσκοπι-
κές επεμβάσεις έχει να κάνει και 
με την εμπειρία και τη χειρουργι-
κή ικανότητα του λαπαροσκόπου 
χειρουργού. Από τα χειρουργεία 
ημέρας αποκλείονται οι ασθενείς 
που μπαίνουν στην αναισθησιο-
λογική κατηγορία ASA ΙΙΙ-ΙV, όσοι 
είναι μεγαλύτεροι από 70 ετών, 
όσοι πάσχουν από διαταρα-
χές ήπατος ή πηκτικότητας, όσοι 
έχουν ήδη υποστεί μεγάλα χει-
ρουργεία στην κοιλιά και όσοι πα-
ρουσιάζουν οξείες καταστάσεις 
(π.χ., οξεία χολοκυστίτις).
Ένα σύγχρονο παράδειγμα έρ-
χεται από μεγάλο νοσοκομείο της 
Νέας Υόρκης (Mount Sinai). Εκεί, 
στο τέλος του 2007, παραδόθη-
κε ένα χειρουργικό τμήμα από 
όπου οι ασθενείς επιστρέφουν 
σπίτι την ίδια ημέρα. Λόγω της 
ιδιαιτερότητας της day clinic χει-
ρουργικής, στον ασθενή και στην 
οικογένειά του δίνεται ιδιαίτερη 
προσοχή, με χώρο αναμονής, ξε-
χωριστά χειρουργεία και αίθου-
σες ανάνηψης. Εννοείται ότι το 
ιατρικό και υγειονομικό υλικό δεν 
υστερεί σε τίποτε από αυτό του 
υπόλοιπου νοσοκομείου.
Παρ’ όλα τα κοινωνικά, οικονομι-
κά και ιατρικά πλεονεκτήματα που 
έχουν αναφερθεί από διάφορους 
συγγραφείς, πολλοί χειρουργοί 
είναι ακόμη απρόθυμοι να χρη-
σιμοποιήσουν αυτήν την τακτική 
είτε λόγω ελλιπούς πληροφόρη-
σης ή φόβου για μετεγχειρητικές 
επιπλοκές είτε λόγω της αντίθεσης 
πολλών ασθενών είτε ακόμη και 
για λόγους μειωμένης αμοιβής. 
Όμως, με τη βοήθεια της ταχύ-
τατα εξελισσόμενης τεχνολογίας, 
το μέλλον της εξωνοσοκομειακής 
χειρουργικής πρακτικής είναι σα-
φώς πολλά υποσχόμενο.



Έχει διαπιστωθεί σήμερα ότι 
ένα πολύ μικρό ποσοστό των 
ανθρώπων γύρω μας έχει εντε-
λώς ευθύ διάφραγμα. Αυτό 
ασφαλώς δεν σημαίνει ότι οι 
υπόλοιποι χρειάζονται οπωσ-
δήποτε χειρουργικό ευθειασμό 
του ρινικού τους διαφράγμα-
τος. Η σωστή ρινική αναπνοή 
είναι απαραίτητη και δεν μπο-
ρεί επ’ ουδενί να αντικαθίστα-
ται από τη στοματική αναπνοή, 
παρά μόνο όταν αυτή είναι 
απαραίτητη.
Η «κατασκευή» του διαφράγ-
ματος είναι σοφά διαμορφω-
μένη, έτσι ώστε, μαζί με τα γει-
τονικά στοιχεία που υπάρχουν 
στη μύτη (ρινικές κόγχες, βαλ-
βίδα κ.λπ.), να ρυθμίζουν σω-
στά τη ροή, τη θέρμανση και 
το φιλτράρισμα του αέρα, ού-
τως ώστε η ποσότητα που φτά-
νει τελικά στους πνεύμονες να 
είναι η πλέον κατάλληλη.
Το ρινικό διάφραγμα είναι 
το ανατομικό μέρος της μύ-
της που χωρίζει τις δύο ρινι-
κές θαλάμες σε δύο μέρη. Ο 
αέρας εισέρχεται σε αυτές ξε-
χωριστά, ενώνεται στο οπίσθιο 
μέρος της μύτης και από εκεί 
καταλήγει μέσω του λάρυγγα 
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Το «στραβό»
διάφραγμα και 

η σύγχρονη λύση του
Τι είναι και πώς δημιουργείται το «στραβό» διάφραγμα; 

Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους αντιμετωπίζεται; Διαβάστε 
για τα αίτια που το προκαλούν, καθώς και για τη χειρουργική του 

προσέγγιση με έμφαση στην ενδοσκοπική τεχνική.

Γιώργος Βοΐλας
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Υπεύθυνος Ενδοσκοπικού Ω.Ρ.Λ. Τμήματος Αθηναϊκής Κλινικής

ιατρική
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στην τραχεία και στους πνεύ-
μονες. Οι δύο ρινικές θαλάμες 
σε κατάσταση ηρεμίας δεν λει-
τουργούν πλήρως και ταυτό-
χρονα (ρινικός κύκλος), παρά 
μόνο εάν ζητηθεί μεγαλύτερη 
ποσότητα αέρα από τον οργα-
νισμό.  

Πώς δημιουργείται το 
«στραβό» διάφραγμα
Το ρινικό διάφραγμα αποτελεί-
ται από το οστέινο και το χόν-
δρινο τμήμα και έχει πρόσθιο-
οπίσθιο μήκος 7-10 εκ. Μερικά 
από τα αίτια που προκαλούν το 
«στράβωμα» του διαφράγμα-
τος είναι η ανομοιογενής ανα-
πτυξιακή διαμόρφωση του ρι-
νικού οστέινου σκελετού, η 
έντονα θολωτή υπερώα κατά 
την παιδική ηλικία, που πιέζει 
και στρεβλώνει το χόνδρινο μέ-
ρος του διαφράγματος, τραυ-
ματισμοί και απεξαρθρώσεις 
τόσο κατά τη διάρκεια του το-
κετού όσο και σε μεγαλύτερη 
ηλικία και άλλοι εξειδικευμένοι 
λόγοι. 
Τα ρινικά διαφράγματα που 
χρήζουν χειρουργικής αντι-
μετώπισης προκειμένου να 
ευθειαστούν είναι αυτά που 
δημιουργούν δυσχέρεια στη 
ρινική αναπνοή και επηρεά-
ζουν τόσο τη σωστή λειτουρ-
γία του οργανισμού όσο και 
την ποιότητα ζωής του αν-
θρώπου.

Χειρουργική αντιμετώπιση 
– Ενδοσκοπική τεχνική
Χειρουργικές τεχνικές του ευ-
θειασμού του ρινικού δια-
φράγματος εφαρμόζονται από 
την αρχαιότητα. Σήμερα, η τε-
χνολογική πρόοδος που εφαρ-
μόζεται και στην ιατρική απο-
τελεί σημαντικό αρωγό για την 
επίτευξη της ελάχιστης επεμβα-

τικής προσπέλασης, της αφαί-
ρεσης και επανατοποθέτησης 
των στοιχείων σε σταθερή ευ-
θειασμένη θέση.
Η ενδοσκοπική τεχνική εφαρ-
μόζεται ευρέως πλέον στα πε-
ριστατικά μας και αποτελεί 
μετεξέλιξη της λειτουργικής εν-
δοσκοπικής χειρουργικής ρι-
νός-παραρρινίων, διασφαλίζο-
ντας την ανάγκη να βλέπουμε 
καθαρά έως το βαθύτερο ση-
μείο όλα τα «τυφλά» σημεία 
της μύτης, έτσι ώστε η διόρ-
θωση του σκολιωτικού μέρους 
του διαφράγματος να είναι άρ-
τια.
Η διόρθωση των «στραβών» 
μερών του διαφράγματος 
μπορεί να επιτευχθεί με τοπι-
κή αναισθησία, με την είσοδο 
της οπτικής ίνας και με εξειδι-
κευμένα χειρουργικά εργαλεία, 
από μια μικρή οπή που δημι-
ουργείται στη βλεννογόνο της 

Η ενδοσκο-
πική τεχνική 
μάς δίνει τη 
δυνατότη-
τα ελέγχου 
όλου του 
κύτους της 
μύτης και 
την άνεση να 
διορθώσου-
με και άλλα 
προβλήματα 
που πιθανώς 
να συνυπάρ-
χουν, όπως 
πολύποδες, 
μορφώματα 
κ.ά.

μύτης, εφόσον οι στρεβλώσεις 
ή οι προεξοχές προς διόρθωση 
είναι μικρές. Επίσης, μπορεί να 
επιτευχθεί με γενική αναισθη-
σία, που είναι πιο συνήθης, εάν 
οι στρεβλώσεις είναι μεγαλύ-
τερες. Εδώ οι κλασικές τεχνικές 
συνδυάζονται, υποβοηθούμε-
νες πλέον από την έμμεση όρα-
ση μέσω του ενδοσκοπίου στο 
μόνιτορ. 
Η σύγχρονη αυτή τεχνική έχει 
ακόμη ένα σημαντικό πλεο-
νέκτημα. Μας δίνει τη δυνα-
τότητα ελέγχου όλου του κύ-
τους της μύτης και την άνεση 
να διορθώσουμε και άλλα προ-
βλήματα που πιθανώς να συ-
νυπάρχουν, όπως πολύποδες, 
μορφώματα, ανωμαλίες της 
μέσης και κάτω ρινικής κόγ-
χης ή ακόμη και επέκτασης της 
επέμβασης προς αφαίρεση της 
παθολογίας από τις παρακείμε-
νες παραρρίνιες κοιλότητες.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 
ενδοσκοπικής χειρουργικής προσέγγισης
Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής 
τεχνικής είναι:
❉  ο σαφής και πλήρης οπτικός έλεγχος 

όλης της έκτασης του ρινικού διαφράγ-
ματος,

❉  η προσπέλαση και οι πολύ μικρότερες 
τομές,

❉  η απόλυτη ακρίβεια στην αφαίρεση 
και επανατοποθέτηση των στοιχείων 
του διαφράγματος, 

❉  ο άμεσος έλεγχος μιας πιθανής αιμορ-
ραγίας και η διακοπή αυτής με ειδικά 
εργαλεία που δεν προκαλούν παρακεί-
μενες βλάβες, 

❉  οι λιγότερες έως ελάχιστες μετεγχειρη-
τικές επιπλοκές, 

❉  η αύξηση του ποσοστού επιτυχίας,

❉  η μείωση του χρόνου νοσηλείας σε λιγό-
τερο από 24 ώρες και

❉  η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού 
πόνου από το πρώτο 24ωρο. Και όλα 
αυτά με τον ίδιο διεγχειρητικό χρόνο 
με τις κλασικές τεχνικές.

Τα μειονεκτήματα της ενδοσκοπικής  
τεχνικής είναι:
❉  η ανάγκη για εξειδικευμένο ενδοσκοπι-

κό χειρουργικό εξοπλισμό, που θεωρείται 
απαραίτητος για την εφαρμογή της τεχνι-
κής και

❉  η εφαρμογή της τεχνικής από ειδικά εκπαιδευ-
μένους ιατρούς στην ενδοσκοπική χειρουργι-
κή. Το κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται πλέον 
στα μειονεκτήματα, αφού έχει εξομοιωθεί σχε-
δόν με αυτό των κλασικών τεχνικών.
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Η συνηθισμένη εικόνα αφορά γυ-
ναίκες μέσης ηλικίας (45-55 ετών 
συνήθως, αλλά όχι μόνον), που, 
αφού καταφύγουν σε αρκετές αλ-
λαγές παπουτσιών, σε πάτους, σε 
διάφορα βοηθήματα, σε άπειρες 
φυσιοθεραπείες και φάρμακα, 
αποφασίζουν να προσφύγουν 
στον ειδικό. Τα αίτια της μεταταρ-
σαλγίας (πόνος στο πρόσθιο τμή-
μα του ποδιού) ή του πτερνικού 
πόνου (πόνος στην περιοχή της 
πτέρνας και στο οπίσθιο μέρος 
του ποδιού) είναι πολλά, αλλά τα 
κυριότερα από αυτά είναι:

1. Βλαισός μέγας 
δάκτυλος (Hallux valgus 
ή κοινώς «κότσι»)
Η κλασική εικόνα του ποδιού με 
τη μεγάλη, τις περισσότερες φο-
ρές επώδυνη προεξοχή εσωτερικά 
του μεγάλου δακτύλου, που πα-
ραμορφώνει τα παπούτσια και δεν 
επιτρέπει το άνετο περπάτημα.
Σε πιο προχωρημένες περιπτώ-
σεις, καθώς το μεγάλο δάκτυλο 
συγκλίνει προς τα υπόλοιπα δά-
κτυλα, τα σπρώχνει όλο και περισ-
σότερο, με αποτέλεσμα τα στρι-
μωγμένα μέσα στο παπούτσι 
δάκτυλα να αρχίζουν να εφιππεύ-
ουν το ένα το άλλο. Η θεραπεία 
στα πρώτα στάδια είναι συντη-
ρητική, με εφαρμογή ειδικών ορ-
θώσεων και ναρθήκων που επι-
βραδύνουν την εγκατάσταση 
των σκληρών παραμορφώσεων. 
Εφόσον η ασθενής πονάει, η τε-
λική λύση είναι η εφαρμογή κά-
ποιας χειρουργικής θεραπείας η 
οποία πάντα εξατομικεύεται. Ευ-
τυχώς, με την εφαρμογή νέων υλι-
κών και τεχνολογίας είναι πλέον 
εφικτή η γρήγορη μετεγχειρητι-
κή κινητοποίηση της ασθενούς σε 
σχέση με το παρελθόν, καθώς και 
η ελαχιστοποίηση των επιπλοκών 
ή υποτροπών.

2. Σφυροδακτυλία
Συνήθης εικόνα σε ασθενείς 
στους οποίους το δεύτερο δά-

Δρ. Γεώργιος Χαρ. Μπούχλης
Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Χεριού & Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ευρωκλινικής Αθηνών

ιατρική

Μία από τις συνηθέστερες 
αιτίες προσέλευσης στο 

ορθοπαιδικό ιατρείο είναι 
τα πονεμένα πόδια: πόδια 

που πονούν στη βάδιση ή/
και στην ορθοστασία, που 

μουδιάζουν, που γενικά 
δείχνουν απρόθυμα να 
εξυπηρετήσουν. Ποια 

είναι όμως τα αίτια 
της μεταταρσαλγίας 

και του πτερνικού 
πόνου και τι είδους 

θεραπείες μπορούν να 
εφαρμοσθούν; 

Μεταταρσαλγία 
και πτερνικός πόνος 
Μεταταρσαλγία 
και πτερνικός πόνος 
Αίτια και αντιμετώπιση
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κτυλο του ποδιού είναι μακρύτε-
ρο από ό,τι τα υπόλοιπα. Η πίεση 
του δακτύλου από το εμπρός μέ-
ρος του παπουτσιού το κυρτώνει 
προς τα πάνω, με αποτέλεσμα το 
κυρτωμένο μέρος να «βρίσκει» 
στο παπούτσι και να πονά. Ανά-
λογα με το στάδιο προτείνεται 
χειρουργική ή μη θεραπεία.

3. Νεύρωμα Morton 
Η πλέον περίεργη ίσως κλινική 
οντότητα, που εμφανίζεται είτε 
μόνη της είτε σε συνδυασμό με 
τις δύο προηγούμενες καταστά-
σεις. Χαρακτηριστικός διαξιφιστι-
κός πόνος, ανάμεσα στο 2ο-3ο ή 
3ο-4ο μετατάρσιο, που αντανα-
κλά στα αντίστοιχα δάκτυλα σε 
συνδυασμό με μούδιασμα, άλλες 
φορές υποχωρεί με την ξεκούρα-
ση και άλλοτε όχι, επεκτείνεται κε-
ντρικά προς την κνήμη, ενώ άλλες 
φορές εμφανίζεται και στην ώρα 
της κατάκλισης. Συνδυάζεται με 
μεγάλο κάλο στην πατούσα, εν-
δεικτικό τού ότι εκεί το πέλμα δέ-
χεται μεγάλη φόρτιση. Η μελέτη 
της βάδισης με πελματογραφία 
μπορεί να βοηθήσει στην άμ-
βλυνση των ενοχλημάτων με την 
εφαρμογή ειδικών πάτων. Εφό-
σον η συμπτωματολογία επιμέ-
νει, η χειρουργική εξαίρεση του 
νευρώματος είναι μια καλή λύση 
με άμεσα αποτελέσματα και πρα-
κτικώς με δυνατότητα άμεσης 
φόρτισης μετεγχειρητικά.

4. Η εξόστωση κεφαλής 
5ου μεταταρσίου 
(Bunionette)
Πρακτικά, είναι το αντίστοιχο «κό-
τσι» του μικρού δακτύλου. Συνή-
θως είναι συνδυασμένο με τοπι-
κό κάλο και πιο συχνό σε άτομα 
με φαρδύ πέλμα. Εφόσον η συ-
ντηρητική θεραπεία αστοχήσει, 
η χειρουργική απομάκρυνση της 
εξόστωσης είναι η τελική λύση.

5. Σύνδρομο ταρσαίου 
σωλήνος
Το αντίστοιχο «σύνδρομο καρπι-
αίου σωλήνα», αλλά στο πόδι, συ-

νήθως σε συνδυασμό με άλλα το-
πικά προβλήματα του πέλματος 
και κυρίως μηχανικές κακώσεις ή 
φλεγμονές που πιέζουν τα υποκεί-
μενα νεύρα. Το αποτέλεσμα είναι 
κυμαινόμενης εντάσεως μουδιά-
σματα στα δάκτυλα του ποδιού, 
καθώς και στην ποδική καμάρα, 
με ή χωρίς τοπικό πόνο. Η θερα-
πεία, αφού δοκιμαστεί η συντη-
ρητική αγωγή, είναι η χειρουρ-
γική αποσυμπίεση του νεύρου, 
που επιφέρει άμεση ανακούφιση 
από τα συμπτώματα.

6. Παγιδευτική νευρίτις 
του νευρικού κλάδου 
προς τον 5ο δάκτυλο
Κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος 
στην εσωτερική περιοχή της φτέρ-
νας, ενώ το μούδιασμα δεν χαρα-
κτηρίζει τη νόσο. Η θεραπεία είναι 
ανάλογη με την προηγούμενη.

7. Απονευρωσίτις  
του πέλματος
Κύρια ενόχληση αποτελεί ο πόνος 
κατά μήκος της ποδικής καμάρας, 
έντονος το πρωί ή με την έναρξη 
της βάδισης. Εντοπίζεται με ψη-
λάφηση στην έσω περιοχή της 
φτέρνας και συνήθως η αιτιολο-
γία του είναι μηχανικός τραυμα-
τισμός ή φλεγμονώδεις παθήσεις. 
Η αντιμετώπισή της είναι κυρίως 
συντηρητική και σπάνια καταλή-
γει σε χειρουργικές μεθόδους.

8. Σύνδρομο ανεπάρκειας 
οπισθίου κνημιαίου 
τένοντος 
Ίσως η κυριότερη αιτία ετερό-
πλευρης βλαισοπλαστυποδίας 
στους ενήλικες. Ο πόνος εντείνε-
ται στη βάδιση και εντοπίζεται 
πίσω και κάτω από τον έσω σφυ-
ρό, κατά μήκος της καμάρας. Η 
θεραπεία του είναι ανάλογη του 
σταδίου της νόσου.

9. Τενοντίτις περονιαίων 
Ανάλογη οντότητα με την προη-
γούμενη, αλλά από την έξω περι-
οχή της ποδοκνημικής.

Στο νεύρω-
μα Morton 
η μελέτη 
της βάδισης 
με πελμα-
τογραφία 
μπορεί να 
βοηθή-
σει στην 
άμβλυνση 
των ενοχλη-
μάτων με 
την εφαρ-
μογή ειδι-
κών πάτων. 
Εφόσον η 
συμπτω-
ματολογία 
επιμένει, η 
χειρουργική 
εξαίρεση 
του νευρώ-
ματος είναι 
μια καλή 
λύση με 
άμεσα απο-
τελέσματα. 

10. Τενοντίτις του 
αχιλλείου τένοντος
Πόνος εντοπισμένος κυρίως στην 
πορεία του αχιλλείου, που εντεί-
νεται με τη διάταση. Ο τένοντας 
ψηλαφάται ευαίσθητος και παχύ-
τερος σε σχέση με τον υγιή. Συνή-
θως αίτια μηχανικής καταπόνησης 
οδηγούν σε αυτήν την ευαισθη-
σία και η κύρια αντιμετώπιση εί-
ναι συντηρητική. Ωστόσο, η εμμο-
νή των συμπτωμάτων και κυρίως 
τα ευρήματα της μαγνητικής μάς 
οδηγούν ενίοτε σε χειρουργική 
αντιμετώπιση όταν υπάρχει επα-
πειλούμενη ρήξη ή οπωσδήπο-
τε σε χειρουργική αποκατάσταση 
όταν έχει ήδη επέλθει ρήξη.

11. Οπισθοπτερνική 
μπουρσίτις
Πόνος εντοπισμένος στο πίσω 
τμήμα της πτέρνας, στην κα-
τάφυση του αχιλλείου. Οφείλε-
ται στην προεξοχή ενός τμήμα-
τος της πτέρνας, που «ξύνει» τον 
αχίλλειο και προκαλεί πόνο εξαι-
τίας της συνοδού μπουρσίτιδας 
(φλεγμονή). Η θεραπεία είναι 
αρχικά συντηρητική και επί εμμο-
νής συμπτωμάτων χειρουργική 
(εκτομή της εξόστωσης). 
Συμπερασματικά, τα αίτια του 
πονεμένου ποδιού είναι αρκετά 
και απαιτείται διερεύνηση από 
τον ειδικό για να καταρτίσει πρό-
γραμμα περαιτέρω διερεύνη-
σης και θεραπείας. Η θεραπεία 
έχει την έννοια της απομάκρυν-
σης του πόνου και της δυσανε-
ξίας και με κανέναν τρόπο την 
κοσμητική αντιμετώπιση μιας 
δυσμορφίας. Γι’ αυτό και εξα-
ντλούνται σε κάθε περίπτωση 
τα συντηρητικά μέσα που δια-
θέτουμε και μόνο αν αποτύχουν 
χρησιμοποιούμε τη χειρουργι-
κή αγωγή, η οποία οπωσδήποτε 
εξηγείται λεπτομερώς στον ενδι-
αφερόμενο και πάντοτε σχεδιά-
ζεται και εξατομικεύεται ανάλογα 
με την περίπτωσή του και τις ανά-
γκες του.



ε ι δ ι κ ο  ε ν θ ε τ ο  m e d i l i f eε ι δ ι κ ο  ε ν θ ε τ ο  μ ε d i l i f e
ευρωκλινική Παίδωνευρωκλινική Παίδων
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Παναγιώτης Σπ. Λαγός
Υφηγητής Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Ευρωκλινικής Παίδων

υγεία και διατροφή

«Θα χρησιμοποι-
ήσω τη διατροφή 
προς όφελος των 

ασθενών μου»
        Ιπποκράτης

Η παραπάνω φράση του Ιππο-
κράτη είναι υψίστης σημασίας 
και έχει άμεση σχέση με το θέμα 
που θα αναλύσουμε.
Τα διαιτητικά συμπληρώματα 
(ΔΣ) είναι μεμονωμένα ή συν-
δυασμένα συστατικά, που δεν 
ανήκουν στην κατηγορία των 
κοινών τροφών, δεν είναι φάρ-
μακα σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις, δεν προορίζονται για 
ειδικές κατηγορίες ατόμων και 
δεν αποτελούν προϊόντα ειδικής 
διατροφής. Κυκλοφορούν στην 
Ελλάδα μετά από γνωστοποί-
ηση στον ΕΟΦ (Ελληνικός Ορ-
γανισμός Φαρμάκων), ενώ τα 
ενισχυμένα συμπληρώματα (ρο-
φήματα κ.ά.) παίρνουν άδεια 
από το Υπουργείο Εμπορίου. Γι’ 
αυτό και δημιουργούνται τόσα 
προβλήματα, γιατί άλλοτε είναι 
υπεύθυνος ο ΕΟΦ και άλλοτε το 
Υπουργείο Εμπορίου.

Συμπληρώματα 
Διατροφής

Συμπληρώματα 
Διατροφής



Medilife  55

Στις συσκευασίες των ΔΣ 
πρέπει να αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα εξής:
✔ Το όνομα των κατηγοριών θρε-
πτικών συστατικών ή ουσιών που 
χαρακτηρίζουν το προϊόν ή ένδει-
ξη σχετική με τη φύση των εν λόγω 
θρεπτικών συστατικών ή ουσιών.
✔ Η συνιστώμενη για ημερήσια 
κατανάλωση δόση του προϊόντος.
✔ Προειδοποίηση να μη γίνεται 
υπέρβαση της συγκεκριμένης 
συνιστώμενης ημερήσιας δόσης.
✔ Δήλωση ότι τα συμπληρώμα-
τα διατροφής δεν πρέπει να χρη-
σιμοποιούνται ως υποκατάστατο 
μιας ισορροπημένης δίαιτας.
✔ Δήλωση σύμφωνα με την οποία 
τα προϊόντα πρέπει να φυλάσσο-
νται μακριά από τα παιδιά.
Επιπλέον, οι επισημάνσεις, κα-
θώς και το φύλλο οδηγιών χρή-
σης, αν υπάρχει, πρέπει να είναι 
στην ελληνική γλώσσα.
Το γεγονός ότι το προϊόν δεν 
μπορεί να κυκλοφορήσει ως συ-
μπλήρωμα διατροφής στην αγο-
ρά δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί 
να κυκλοφορήσει καθόλου. Πώς 
θα λέγεται, όμως, και σε ποια κα-
τηγορία θα εντάσσεται; Άγνω-
στο. Με άλλα λόγια, τι θα γίνει με 
τα προϊόντα που δεν μπορούν 
να κυκλοφορήσουν ως συμπλη-
ρώματα διατροφής; Αυτό σημαί-
νει ότι θα αποσυρθούν ή μήπως 
αναμένονται και άλλες κατηγορί-
ες στις οποίες θα ενταχθούν;

Πρόσφατα, η Εθνική Ακαδημία 
Επιστημόνων των ΗΠΑ ανέφερε 
ότι μερικές δεκάδες χιλιάδες θά-
νατοι ετησίως μπορεί να είναι το 
αποτέλεσμα φαρμακολογικών συ-
νεργειών. Κάποια βότανα έχουν 
συνδεθεί με καρκινογένεση (ρίζα 
της ζωής, Ma huang), άλλα με νε-
φρική ανεπάρκεια, κάποια έχουν 
αντιπηκτικές ιδιότητες (σκόρδο, 
ginseng, ginkgo) και δεν πρέπει 
να λαμβάνονται μαζί με warfarin.
Ιδίως όταν τα διαιτητικά συμπληρώ-
ματα περιγράφονται ως φυσικά, οι 
καταναλωτές θεωρούν το «φυσικό» 
συνώνυμο του ασφαλούς – αλλά 
αυτό δεν είναι απαραίτητο.
Υπάρχουν όμως ορισμένες περι-
πτώσεις όπου θα πρέπει να χο-
ρηγούνται συμπληρώματα δι-
ατροφής στα παιδιά και αυτές 
είναι οι παρακάτω:

Διαιτητικά συμπληρώματα είναι:
◆ Η λεκιθίνη
◆ Τα ένζυμα
◆ Οι φυτικές ίνες
◆ Τα εκχυλίσματα ιστών  
και αδένων
◆ Το συνένζυμο Q10 (προστά-
τη, θύμου, θυρεοειδούς, ήπα-
τος, σπληνός, παγκρέατος,  
υποφύσεως, ζελατίνης κ.λπ.)

◆ Οι βιταμίνες
◆ Οι μεταβολίτες
◆ Τα μέταλλα
◆ Ο βασιλικός πολτός
◆ Τα ιχνοστοιχεία
◆ Η γύρη
◆ Τα βότανα
◆ Η μαγιά της μπίρας
◆ Τα αμινοξέα

Το παιδί και ο έφηβος που αθλού-
νται αποτελούν ειδική ομάδα στην 
οποία η χρήση συμπληρωμάτων 
διατροφής είναι λίγο έως πολύ δι-
αδεδομένη. Το αθλούμενο παιδί 
συνήθως δεν ασκείται πάνω από 
90 λεπτά τη φορά, διάστημα κατά 
το οποίο τα αποθέματα γλυκογό-
νου δεν εξαντλούνται τελείως.
Εκείνο που απαιτείται για τη δι-
ατήρηση της καλής υγείας του 
αθλητή και την καλή απόδοσή 
του είναι η πολύ καλή ενυδάτω-
ση με δροσερό νερό ή διαλύμα-
τα απλών και ευαπορρόφητων 
υδρογονανθράκων, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά την άθληση, 
καθώς και η ποσοτική και η ποιο-
τική βελτίωση της διατροφής.
Είναι δύσκολο να πούμε τι είδους 
προϊόντα κυκλοφορούν στα διά-
φορα αθλητικά κέντρα. Τα εργο-
γόνα είναι συμπληρώματα που 
χρησιμοποιούνται για να προά-
γουν την επίδοση του αθλητή. Συ-
νήθως αφορούν τους εφήβους. 
Όμως, επειδή θεωρούμε ότι η 
εφηβεία ανήκει στην παιδιατρική, 
οι παιδίατροι πρέπει να βρισκό-
μαστε σε επαγρύπνηση για την 
αλόγιστη χρήση αναβολικών.
Σύμφωνα με παγκόσμιες στατι-
στικές, ο ένας στους δύο αθλη-
τές καταναλώνει συμπληρώμα-
τα διατροφής τα οποία συνήθως 
προμηθεύεται από καταστήματα 
υγιεινής διατροφής, ειδικά κατα-
στήματα, γυμναστήρια ή από το 
Διαδίκτυο.
Η «γκρίζα ζώνη» δημιουργεί-
ται από τη συνήθη πρακτική των 
«επιστημόνων» που ασχολούνται 
με τη χορήγηση τέτοιων ουσιών 
σε αθλητές να τις συμπεριλαμβά-
νουν σε μείγματα που περιέχουν 
και άλλα «αθώα» συμπληρώματα, 
πολλές φορές με τρόπους ώστε ο 
αθλητής να μην είναι σε θέση να 
γνωρίζει αν λαμβάνει παράνομες 
ουσίες ή όχι και ποιες.

➲ Νεογνά
➲ Χορτοφαγία
➲ Παιδιά σε δίαιτα για παχυσαρκία
➲ Ανεπάρκειες σχετιζόμενες με φάρμακα  
(π.χ., αντιεπιληπτικά)
➲ Άτομα με ψυχογενή ανορεξία/βουλιμία
➲ Παιδιά δύστροπα στο φαγητό
➲ Παιδιά οικογενειών υπό διάλυση, παραμελη-
μένα, κακοποιημένα
➲ Παιδιά που υποσιτίζονται λόγω φτώχειας
➲ Έφηβες σε εγκυμοσύνη
➲ Δυσαπορρόφηση και άλλα χρόνια νοσήματα 
➲ Ειδικές νοσολογικές καταστάσεις

Περιπτώσεις χορήγησης βιταμινών & ιχνοστοιχείων

Επιβάλ-
λεται να 
προσέχουν 
όσοι χρησι-
μοποιούν 
συμπλη-
ρώματα 
διατροφής, 
διότι ένα 
20% των 
συμπληρω-
μάτων που 
διακινού-
νται στους 
χώρους 
άθλησης 
έχει διαφο-
ρετική σύν-
θεση από 
αυτήν που 
αναγράφε-
ται στη συ-
σκευασία. 



Μια ισορ-
ροπημένη 
διατροφή, 
που περι-
έχει φρού-
τα και 
λαχανικά, 
δημητρια-
κά ολικής 
άλεσης, 
ελάχιστα 
λιπαρά και 
ζάχαρη, 
είναι σε 
κάθε πε-
ρίπτωση 
προτιμό-
τερη από 
την κατα-
νάλωση 
συμπλη-
ρωμάτων 
διατροφής 
αμφιβό-
λου απο-
τελεσμα-
τικότητας. 

ΣυμΠΛΗρΩμΑΤΑ ΔΙΑΤρΟφΗΣ

υγεία και διατροφή
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Επομένως, σωστή και ισορροπη-
μένη διατροφή και όχι συμπλη-
ρώματα διατροφής.

Η σωστή και ισορροπημένη 
διατροφή είναι:
❋  Γάλα και γαλακτοκομικά προϊό-

ντα, τα οποία παρέχουν πρωτεΐνη 
και αποτελούν την πρωταρχική 
πηγή ασβεστίου και βιταμίνης D.

❋  Κρέας, πουλερικά, ψάρι, που εί-
ναι εξαιρετικές πηγές πρωτεΐνης, 
σιδήρου, ψευδαργύρου και βι-
ταμινών του συμπλέγματος Β.

❋  Ψωμί και δημητριακά, τα οποία 
αποτελούν εξαιρετικές πηγές 
βιταμινών του συμπλέγματος 
Β. Τα δημητριακά ολικής αλέ-
σεως είναι καλές πηγές φυτικών 
ινών, βιταμίνης Ε και ιχνοστοι-
χείων, όπως το μαγνήσιο.

❋  Φρούτα και λαχανικά, που αποτε-
λούν την πρωταρχική πηγή βιτα-
μίνης Α και C, ενώ περιέχουν και 
άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β, 
ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες.

❋  Λίπη και έλαια, όχι κάτω του 
30% των προσλαμβανομένων 
θερμίδων, για τον κίνδυνο ανε-
παρκούς πρόσληψης βιταμι-
νών και ανόργανων στοιχεί-
ων. Μείωση της κατανάλωσης 
προϊόντων με κεκορεσμένα και 
αντικατάστασή τους με προϊό-

ντα πλούσια σε μονοακόρεστα 
ή πολυακόρεστα λιπαρά οξέα.

Απαραίτητες συστάσεις:
❋  Τρώτε ποικιλία τροφίμων, ώστε 

να διατηρείτε μια ισορροπημέ-
νη διατροφή.

❋  Επιλέξτε διατροφή πλούσια σε 
λαχανικά και φρούτα.

❋  Τρώτε με κάθε γεύμα δημητρι-
ακά ολικής άλεσης, πλούσια σε 
σύνθετους υδατάνθρακες.

❋  Επιλέξτε διατροφή μέτρια σε λι-
παρά και χαμηλή σε κορεσμέ-
να λιπαρά οξέα.

❋  Επιλέξτε διατροφή μέτρια σε 
ζάχαρη.

❋  Περιορίστε την πρόσληψη 
αλατιού.

❋  Κάνετε σωστές επιλογές τροφών 
όταν είστε μακριά από το σπίτι.

❋  Πίνετε άφθονο νερό.
❋  Αυξήστε τη σωματική δραστη-

ριότητα.
❋  Μην παραμελείτε κανένα από τα 

5 γεύματα και ποτέ το πρωινό.
❋ Απολαύστε μια υγιεινή διατροφή.
 ❋  Τέλος, σε συνεργασία με τον 

παιδίατρό σας, προτρέψτε τα 
παιδιά σας να ακολουθούν 
σωστή διατροφή και να απο-
φεύγουν τα συμπληρώματα 
διατροφής.

Απαγορευμένες κατηγορίες 
ουσιών είναι:

1. Αναβολικά
2. Πεπτιδικές ορμόνες
3. Διεγερτικά
4. Διουρητικά
5. Ναρκωτικά

Απαγορευμένες ουσίες για 
ορισμένα αθλήματα είναι:

1. Αλκοόλ
2. Κανναβοειδή
3. Βήτα αναστολείς
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Στα παι-
διά τα 
συμπλη-
ρώματα 
διατροφής 
χορηγού-
νται σε 
συγκεκρι-
μένες πε-
ριπτώσεις. 
Διαφορε-
τικά, απο-
φεύγονται 
και προ-
τιμάται η 
σωστή δι-
ατροφή.
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Θεοδώτα Λιακοπούλου-Τσιτσιπή
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. Επιμελήτρια Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων

ιατρική

Ο ροταϊός είναι ένας μεταδοτικός και ιδιαίτερα ανθεκτικός ιός, ο οποίος ευθύνεται για 
την εμφάνιση οξείας γαστρεντερίτιδας. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του; Πώς 
εκδηλώνεται και τι επιπτώσεις έχει η γαστρεντερίτιδα από ροταϊό; Υπάρχουν εμβόλια που 
προφυλάσσουν από τον ιό και, αν ναι, πόσο ασφαλή και αποτελεσματικά είναι αυτά;

Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό 
και η πρόληψή της
Γαστρεντερίτιδα από ροταϊό 
και η πρόληψή της
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Ο ροταϊός είναι η πιο συχνή 
αιτία οξείας γαστρεντερίτιδας 
σε παιδιά μικρότερα των πέντε 
ετών παγκοσμίως και ευθύνεται 
για το 39% των θανάτων από 
διάρροια. Κάθε χρόνο, σε όλον 
τον κόσμο, 111 εκατομμύρια 
παιδιά με οξεία γαστρεντερίτι-
δα από ροταϊό αντιμετωπίζονται 
στο σπίτι, 25 εκατομμύρια επι-
σκέπτονται εξωτερικά ιατρεία, 2 
εκατομμύρια εισάγονται στα νο-
σοκομεία και περίπου 600.000 
καταλήγουν σε θάνατο λόγω βα-
ριάς αφυδάτωσης. 
Ο ροταϊός αναγνωρίσθηκε ως 
παθογόνος για τον άνθρωπο το 
1973 και πήρε το όνομά του από 
τη λατινική λέξη «rota», που ση-
μαίνει τροχός, αφού το σχήμα 
του στο ηλεκτρονικό μικροσκό-
πιο μοιάζει με αυτό του τροχού. 
Ο ροταϊός είναι πολύ μεταδοτι-
κός. Μεταδίδεται κυρίως μέσω 
της κοπρανοστοματικής οδού 
και η μετάδοσή του είναι ανε-
ξάρτητη από τις συνθήκες υγι-
εινής. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός 
και έτσι μπορεί να επιβιώσει για 
εβδομάδες σε μολυσμένο νερό, 
στα χέρια και σε σκληρές επι-
φάνειες. Η άμεση επαφή με πά-
σχοντα ή μολυσμένα αντικείμε-
να (π.χ., έπιπλα, παιχνίδια κ.λπ.) 
βοηθά στη μετάδοση. Επιπρό-
σθετα, και η αναπνευστική οδός 
μπορεί να συντελέσει στη μετά-
δοση του ιού, αλλά σε μικρότε-
ρο ποσοστό.

Χαρακτηριστικά του ιού
Το γονιδίωμα του ιού αποτελείται 
από έντεκα τμήματα διπλής έλι-
κας RNA, κάθε ένα από τα οποία 
κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη. Οι επι-
στήμονες έχουν περιγράψει επτά 
ομάδες του ιού (Α-G). Οι ομάδες 
Α, Β και C προσβάλλουν κυρίως 
τον άνθρωπο, ιδιαίτερα η ορο-
ομάδα Α που έχει πολλά στελέ-

χη και προκαλεί τις περισσότερες 
λοιμώξεις στα παιδιά. Υπάρχουν 
αρκετοί διαφορετικοί ορότυποι 
ροταϊού που κυκλοφορούν ταυ-
τόχρονα και μπορεί να μολύνουν 
τον άνθρωπο. Δέκα G και έντεκα 
P ορότυποι έχουν μέχρι στιγμής 
απομονωθεί σε ανθρώπους. Η 
επίπτωσή τους και η βαρύτητα 
της νόσου που προκαλούν κυ-
μαίνεται από χώρα σε χώρα και 
από χρόνο σε χρόνο, αλλά μπο-
ρεί να μεταβάλλεται μέσα στην 
ίδια χρονιά, στην ίδια περιοχή. 
Οι ορότυποι G1P(8), G2P(4), 
G3P(8), G4P(8) και G9P(8) απο-
τελούν πάνω από το 90% των 
κυκλοφορούντων στελεχών πα-
γκοσμίως. Στην Ευρώπη, σε μια 
πρόσφατη επιδημιολογική με-
λέτη που πραγματοποιήθηκε 
σε επτά χώρες και διήρκεσε ένα 
χρόνο, πάνω από 98% των γα-
στρεντερίτιδων από ροταϊό οφει-
λόταν στους πέντε παραπάνω 
αναφερόμενους ορότυπους.
Τα περισσότερα παιδιά μο-
λύνονται πάνω από μία φορά. 
Μετά την εξάντληση των μητρι-
κών αντισωμάτων, οι πρώτες 
λοιμώξεις είναι και οι πιο σοβα-
ρές. Επαναλαμβανόμενες λοιμώ-
ξεις από το ίδιο στέλεχος ροταϊ-
ού είναι απίθανο να συμβούν. Η 
πρώτη λοίμωξη οδηγεί στην πα-
ραγωγή αντισωμάτων, ειδικά για 
τον συγκεκριμένο ορότυπο, ενώ 
οι επακόλουθες λοιμώξεις –συνή-
θως από διαφορετικούς ορότυ-
πους– μπορούν να οδηγήσουν 
σε μια ευρύτερη απάντηση ένα-
ντι άλλων οροτύπων, όχι όμως 
και σε πλήρη προστασία.

Κλινικές εκδηλώσεις 
της νόσου –  Έκβαση 
–  Επιπτώσεις
Μετά από ένα χρόνο επώασης 
2-4 ημερών, η νόσος εκδηλώνε-
ται ξαφνικά με υδαρείς κενώσεις, 

πυρετό, εμέτoυς και κοιλιακό άλ-
γος. Η διάρκεια των συμπτωμά-
των κυμαίνεται από 3-9 ημέρες. 
Η γαστρεντερίτιδα από ροταϊό 
είναι απρόβλεπτη νόσος. Δεν εί-
ναι γνωστοί μέχρι τώρα οι πα-
ράγοντες κινδύνου. Οι κλινικές 
μορφές κυμαίνονται, από ασυ-
μπτωματική μέχρι πολύ σοβα-
ρή νόσο. Μπορεί να αποβεί θα-
νατηφόρος λόγω επιπλοκών από 
αφυδάτωση. Μέγιστη επίπτωση 
της νόσου καταγράφεται μεταξύ 
των ηλικιών 6-24 μηνών. Εξάλ-
λου, τα μικρά βρέφη έχουν επί-
σης υψηλότερο κίνδυνο επιπλο-
κών λόγω αφυδάτωσης. Η νόσος 
έχει αυξημένη επίπτωση τους χει-
μερινούς μήνες, όπως άλλωστε η 
βρογχιολίτιδα από αναπνευστι-
κό συγκυτιακό ιό και η γρίπη. 
Η επίπτωση της γαστρεντερίτιδας 
από ροταϊό είναι ίδια τόσο στις 
ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώ-
ρες όσο και στις αναπτυσσόμενες 
– διαφέρει όμως η έκβαση. Έτσι, 
το 80% των θανάτων από τη λοί-
μωξη προκύπτει στις αναπτυσσό-
μενες χώρες, ενώ στις βιομηχανι-
κές χώρες σημειώνονται πολλές 
εισαγωγές στο νοσοκομείο (οικο-
νομικές επιπτώσεις). Επομένως ο 
εμβολιασμός είναι ο μόνος τρό-
πος να προληφθεί η επιβάρυνση. 
Στις ανεπτυγμένες χώρες όπως οι 
ΗΠΑ πεθαίνουν περίπου εβδο-
μήντα παιδιά το χρόνο, ενώ στις 
αναπτυσσόμενες χώρες πεθαί-
νουν περίπου 1.400 παιδιά ημε-
ρησίως από βαριά αφυδάτωση, 
λόγω έλλειψης πρόσβασης σε 
υπηρεσίες υγείας.
Στην Ευρώπη ετησίως νο-
σούν 3,6 εκατομμύρια παιδιά, 
700.000 επισκέπτονται τα εξω-
τερικά ιατρεία, 87.000 νοση-
λεύονται και 231 παιδιά πεθαί-
νουν.
Πρόσφατες μελέτες στην Ευρώ-
πη και στην Ελλάδα δείχνουν 

Ο ροταϊός 
αναγνωρί-
σθηκε ως 
παθογόνος 
για τον 
άνθρωπο 
το 1973 
και πήρε 
το όνομά 
του από 
τη λατι-
νική λέξη 
«rota», που 
σημαίνει 
τροχός, 
αφού το 
σχήμα του 
στο ηλε-
κτρονικό 
μικροσκό-
πιο μοιάζει 
με αυτό του 
τροχού.
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ΓαΣΤρΕνΤΕριΤιΔα αΠΟ ρΟΤαϊΟ Και Η ΠρΟΛΗψΗ ΤΗΣ

ιατρική

ότι το 50% των εισαγωγών στο 
νοσοκομείο και των επισκέψε-
ων στα ιατρεία επειγόντων πε-
ριστατικών από οξεία γαστρε-
ντερίτιδα σε παιδιά <5 ετών 
οφείλονται στο ροταϊό. Αυτά 
τα παιδιά κατά κανόνα νοσούν 
πιο σοβαρά από τα παιδιά που 
εκδηλώνουν γαστρεντερίτιδα 
άλλης αιτιολογίας.
Ο ροταϊός είναι από τους πιο 
σημαντικούς παράγοντες εν-
δονοσοκομειακών λοιμώξεων 
στην παιδική ηλικία. Η επίπτω-
ση των ενδονοσοκομειακών 
λοιμώξεων κυμαίνεται μετα-
ξύ 4-27%, ανάλογα με τη με-
λέτη. Φαίνεται δε από τα δεδο-
μένα ότι μάλλον υποεκτιμάται, 
και αυτό γιατί οι ασυμπτωματι-
κές λοιμώξεις δεν εντοπίζονται, 
ενώ αυξημένη επίπτωση σημει-
ώνεται όταν υπάρχει παρακο-
λούθηση μετά την έξοδο από 
το νοσοσκομείο. Το γεγονός 
είναι πως ο ροταϊός οδηγεί σε 
αύξηση της διάρκειας νοσηλεί-
ας κατά πέντε ή περισσότερες 
ημέρες και κάποιοι ασθενείς 
μπορεί να χρειασθούν επανει-
σαγωγή, με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται. 
Δεν υπάρχει θεραπεία με φάρ-
μακα για τις λοιμώξεις από ρο-
ταϊό. Στόχος είναι η πρόληψη ή η 
αντιμετώπιση της αφυδάτωσης 
(στοματικό διάλυμα επανυδά-
τωσης - ενδοφλέβια χορήγηση 
υγρών και ηλεκτρολυτών). Πρέ-
πει να τονισθεί ότι το οικονομικό 
κόστος είναι μεγάλο, αν υπολογί-
σει κανείς τις ιατρικές επισκέψεις, 
τις επισκέψεις στα ιατρεία επειγό-
ντων περιστατικών, τις εισαγω-
γές στα νοσοκομεία, τις απώλει-
ες ημερών εργασίας των γονέων 
και γενικά των ατόμων που φρο-
ντίζουν τα παιδιά. Πέραν, βέ-
βαια, του οικονομικού κόστους, 
τονίζεται η ταλαιπωρία των μι-

κρών ασθενών και η απορρύθμι-
ση ολόκληρης της οικογένειας.

Εμβόλια έναντι του 
ροταϊού
Στα τέλη της δεκαετίας του 
1990 κυκλοφόρησε το πρώ-
το εμβόλιο κατά του ροταϊού 
(Rotashield), το οποίο όμως 
συνδυάσθηκε με αυξημένη 
επίπτωση εγκολεασμού και 
αποσύρθηκε άμεσα. Δύο νέα 
εμβόλια έναντι του ροταϊού κυ-
κλοφόρησαν πρόσφατα στη 
χώρα μας. Το πρώτο, το μονο-
δύναμο εμβόλιο Rotarix (υγρό 
πόσιμο με τον εξασθενημένο 
ανθρώπινο ορότυπο GIP8), 
χoρηγείται σε δύο δόσεις από 
την ηλικία των δύο μηνών, με 
μεσοδιάστημα 1-2 μηνών.
Το δεύτερο είναι ένα πενταδύ-
ναμο πόσιμο εμβόλιο (πέντε 
ετεροσυνδυασμένα στελέχη 
ροταϊού ανθρώπινης και βόρει-
ας προέλευσης από ζώντες ιούς 
G1, G2, G3, G4 και P8). Κυκλο-
φορεί στην Ελλάδα με την ονο-
μασία Rota Teq, ενώ στις ΗΠΑ 
κυκλοφορεί από τον Φεβρουά-
ριο του 2006 και έχουν χορη-
γηθεί ήδη πάνω από δύο εκα-
τομμύρια δόσεις. 

αποτελεσματικότητα 
– ασφάλεια των εμβολίων
Οι προσδοκίες από ένα εμβόλιο 
κατά του ροταϊού είναι: 1) πολύ 
αποτελεσματικό (>85% πρόλη-
ψη μέσης και σοβαρής μορφής 
γαστρεντερίτιδας) και 2) καλό 
προφίλ ασφάλειας.
Σήμερα υπάρχουν αποτελέσμα-
τα μεγάλων κλινικών μελετών, 
παγκοσμίως αλλά και στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο, που αναφέρο-
νται στην αποτελεσματικότητα 
και στην ασφάλεια των νέων αυ-
τών εμβολίων.
Τα αποτελέσματα πολυεθνικής 

μελέτης σε 63.000 βρέφη από 
έντεκα χώρες της Λατινικής Αμε-
ρικής και τη Φινλαδία με το μο-
νοδύναμο εμβόλιο Rotarix έδει-
ξαν ότι πρόκειται για ασφαλές 
εμβόλιο (δεν συνδέθηκε με πε-
ριπτώσεις εγκολεασμού). 
Σε ό,τι αφορά στην αποτελεσμα-
τικότητα, παρατηρήθηκε προ-
φύλαξη από σοβαρή μορφή 
γαστρεντερίτιδας που απαιτεί ει-
σαγωγή στο νοσοκομείο σε πο-
σοστό 85% και φθάνει το 100% 
έναντι ιδιαίτερα σοβαρής νόσου. 
Σε μια μελέτη επίσης στην Ευρώ-
πη (συμμετοχή έξι χωρών) φά-
νηκε αποτελεσματικότητα έναντι 
σοβαρής γαστρεντερίτιδας από 
ροταϊό κατά 96% και πρόληψη 
νοσηλείας από γαστρεντερίτιδα 
από ροταϊό 100%.
Σήμερα, σε μια ευρείας κλίμακας 
μελέτη αποτελεσματικότητας και 
ασφάλειας του εμβολίου Rota 
Teq (μελέτη Rest), στην οποία 
συμμετείχαν σχεδόν 70.000 
βρέφη και η οποία δημοσιεύθη-
κε στο πρώτο τεύχος Ιανουαρίου 
2006 του New England Journal 
of Medicine, τα αποτελέσματα 
ήταν επίσης πολύ ικανοποιητικά. 

Ο εμβολια-
σμός έναντι 
του ροταϊού 
μπορεί να 
ενσωματω-
θεί σε όλα 
τα ευρωπα-
ϊκά εμβολι-
αστικά προ-
γράμματα, 
άρα και σε 
αυτό της 
χώρας μας. 
Ο εμβο-
λιασμός 
ρουτίνας 
έναντι του 
ροταϊού στα 
βρέφη της 
Ευρώπης θα 
είναι προς 
όφελος των 
παιδιών.



Συμμετείχαν έντεκα χώρες και το 
43% των βρεφών προερχόταν 
από την Ευρώπη. Έλαβαν τρεις 
δόσεις ανά 4 έως 10 εβδομάδες, 
με την πρώτη δόση στην ηλικία 
από 6 έως 12 εβδομάδων, και 
συγκρίθηκε το εμβόλιο με εικονι-
κό φάρμακο.
Το εμβόλιο έδειξε ότι προλαμβά-
νει το 98% της σοβαρής μορφής 
γαστρεντερίτιδας από ροταϊό 
και το 74% της γαστρεντερίτιδας 
ανεξαρτήτως βαρύτητας που 
οφειλόταν στους ορότυπους  
G1, G2, G3, G4 και G9. Σημει-
ώθηκε μείωση των εισαγωγών 
στο νοσοκομείο κατά 96%, των 
επισκέψεων στα ιατρεία επειγό-

ντων περιστατικών κατά 94% 
και των επισκέψεων στα ιδιω-
τικά ιατρεία κατά 86%. Επίσης, 
το εμβόλιο μείωσε τον αριθμό 
των ημερών απώλειας εργασίας 
στους γονείς των ασθενών κατά 
86,6%. Επιπλέον, το Rota Teq εί-
ναι ασφαλές εμβόλιο, δηλαδή 
αποκλείσθηκε η συσχέτισή του 
με εγκολεασμό.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήρι-
ες οδηγίες από την Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιμώξε-
ων και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Παιδιατρικής Γαστρεντερολο-
γίας, Ηπατολογίας και Διατρο-
φής, μέχρι τώρα ο εμβολιασμός 
αναγνωρίζεται ως το μόνο απο-

τελεσματικό μέτρο ελέγχου, το 
οποίο έχει σημαντική επίδραση 
στην επίπτωση της σοβαρής γα-
στρεντερίτιδας από ροταϊό στα 
παιδιά. Τα διαθέσιμα εμβόλια 
έναντι του ροταϊού είναι αποτε-
λεσματικά, γενικώς καλά ανεκτά 
και μπορούν να μειώσουν την 
επιβάρυνση της νόσου από ρο-
ταϊό στην Ευρώπη. 
Ο εμβολιασμός έναντι του ρο-
ταϊού μπορεί να ενσωματωθεί 
σε όλα τα ευρωπαϊκά εμβολια-
στικά προγράμματα, άρα και σε 
αυτό της χώρας μας. Ο εμβολια-
σμός ρουτίνας έναντι του ροτα-
ϊού στα βρέφη της Ευρώπης θα 
είναι προς όφελος των παιδιών.

Σύμφωνα με 
παγκόσμιες 
κλινικές 
μελέτες, τα 
νέα εμβό-
λια κατά 
του ροτα-
ϊού είναι 
ασφαλή και 
αποτελε-
σματικά.  

✂
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Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε δωρεάν το Medilife, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε το παρακάτω δελτίο στοιχείων 
και να το ταχυδρομήσετε. Μπορείτε επίσης να κάνετε ένα χρήσιμο δώρο στους φίλους σας συμπληρώνοντας το έξτρα 

δελτίο με τα στοιχεία του παραλήπτη και τα δικά σας και το Medilife θα αποστέλλεται δωρεάν στο σπίτι τους.
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Ο υποσπαδίας είναι μια 
πολυπαραγοντική νόσος 

που παρατηρείται στα 
αγόρια και σχετίζεται με την 

ανάπτυξη της ουρήθρας. 
Ακολουθούν τα αίτια της 
εμφάνισης της νόσου, τα 

κλινικά χαρακτηριστικά 
της, καθώς και οι τρόποι 

αντιμετώπισής της.

62  Medilife

Ο υποσπαδίας 
                     στα παιδιά

Ο υποσπαδίας 
                     στα παιδιά



Medilife  63

Η χειρουρ-
γική διόρ-
θωση του 
υποσπαδία 
θα πρέπει 
να πραγμα-
τοποιείται 
πριν την 
παιδική ηλι-
κία και την 
εφηβεία, 
μεταξύ 8 
μηνών και 
18 μηνών, 
όπως υπο-
στηρίζει η 
σύγχρονη 
χειρουργι-
κή.

Ο υποσπαδίας είναι ανωμαλία 
ανάπτυξης της ουρήθρας, που 
παρατηρείται στα αγόρια. Συγκε-
κριμένα, το έξω στόμιο της ου-
ρήθρας βρίσκεται πιο κάτω από 
την κορυφή της βαλάνου του πέ-
ους, όπου είναι η φυσιολογική του 
θέση. Η συχνότητά του κυμαίνεται 
σε 3-4 νεογνά ανά 1.000 γεννή-
σεις ζώντων αγοριών. Υπολογίζε-
ται ότι περίπου 300-500 νεογνά 
γεννιούνται κάθε χρόνο με υπο-
σπαδία στον ελλαδικό χώρο.
Η ονομασία έχει αρχαία καταβο-
λή, από τις λέξεις υπό και σπαδή 
(στόμιο). Η πάθηση περιγράφηκε 
για πρώτη φορά από τους Αλεξαν-
δρινούς χειρουργούς Ηλιόδωρο, 
Γαληνό και Παύλο Αιγινήτη (1ος, 
2ος αιώνας μ.Χ.), και συσχετίστη-
κε με προβλήματα ούρησης και 
ανεπιτυχούς συνουσίας. 
Στον υποσπαδία το έξω στόμιο της 
ουρήθρας μπορεί να βρίσκεται σε 
διάφορα σημεία μεταξύ του πε-
ρινέου (βαρύς οπίσθιος υποσπα-
δίας), έως λίγο πιο κάτω από την 
κορυφή της βαλάνου (βαλανικός 
υποσπαδίας ήπιας μορφής). Σε 
κάποιες περιπτώσεις, αλλά όχι πά-
ντα, συνοδεύεται από παρουσία 
χορδής στο πέος, που δημιουργεί 
γωνίωση και κάμψη αυτού.

Αίτια 
H ανάπτυξη του πέους και της 
ουρήθρας στην εμβρυϊκή ζωή 
πραγματοποιείται μεταξύ 7ης και 
14ης εβδομάδας, κάτω από την 
επίδραση της ανδρογόνου ορ-
μόνης τεστοστερόνης, που πα-
ράγεται από τους εμβρυϊκούς 
όρχεις. Η ανάπτυξη της ουρή-
θρας ολοκληρώνεται στο τέλος 
του πρώτου τριμήνου.
Η αιτιολογία της νόσου είναι πο-
λυπαραγοντική. 1) Μπορεί να 
αποτελεί κλινική εκδήλωση ορ-
μονικών διαταραχών, κυριότε-
ρες από τις οποίες είναι η ανεπαρ-

κής παραγωγή ανδρογόνων από 
τους εμβρυϊκούς όρχεις και τον 
πλακούντα. Ειδικότερα η ανεπάρ-
κεια του ενζύμου 5α ρεδουκτάση 
οδηγεί σε αδυναμία μετατροπής 
της τεστοστερόνης σε δεϊδροτε-
στοστερόνη. 2) Άλλη ορμονική 
διαταραχή με την οποία μπορεί 
να σχετίζεται αιτιολογικά ο υπο-
σπαδίας είναι η μειωμένη απά-
ντηση στην ανθρώπινη χορια-
κή γοναδοτροπίνη (hCG), λόγω 
καθυστερημένης ωρίμανσης 
του υποθαλάμου – υποφυσια-
κού άξονα. Περιγράφεται αυξη-
μένη συχνότητα του υποσπαδία 
σε μονοζυγωτικά δίδυμα αγόρια, 
που οφείλεται σε ανεπαρκή πα-
ραγωγή hCG από τον μοναδικό 
πλακούντα. 3) Άλλοι παράγοντες 
που συνδέονται με την εμφάνι-
ση υποσπαδία οφείλονται σε πε-
ριβαλλοντικά αίτια, καθώς και σε 
περιπτώσεις που η έγκυος μητέ-
ρα είχε κάνει χρήση προγεστε-
ροειδών φαρμάκων. 4) Τέλος, 
αναφέρονται και γενετικοί παρά-
γοντες, ειδικά σε αγόρια με συγ-
γένεια πρώτου βαθμού.

Ταξινόμηση υποσπαδία 
– Κλινικά χαρακτηριστικά
Ανάλογα με το σημείο όπου εκ-
βάλλει το έξω στόμιο της ουρή-
θρας, οι μορφές του υποσπαδία 
διακρίνονται σε:
❍  Πρόσθιο (65-70% των περιπτώ-

σεων) – βαλανικός, υποβαλανι-
κός, στεφανιαίος, υψηλός πεϊκός.

❍  Μεσοπεϊκό (10-15% των περι-
πτώσεων).

❍  Οπίσθιο (20% των περιπτώσε-
ων) – οπίσθιος πεϊκός, οσχεο-
πεϊκός, οσχεϊκός, περινεϊκός.

Η διάγνωση είναι εύκολη. Το 
πέος συνήθως έχει χαρακτηριστι-
κή μορφή, με την ακροποσθία 
να βρίσκεται από τη μία μεριά 
(κοιλιακή επιφάνεια) και το στό-
μιο της ουρήθρας να βρίσκεται 

πιο χαμηλά από την κορυφή της 
βαλάνου. Όταν ουρεί το παιδί, 
τα ούρα έχουν κατεύθυνση προς 
τα κάτω και δεν δημιουργούν 
τόξο. Το πέος συνήθως είναι μι-
κρό και κυρτό.
Μερικές φορές ο υποσπαδίας 
συνυπάρχει με άλλες ανωμαλίες, 
όπως βουβωνοκήλη, κρυψορ-
χία και ανωμαλίες του ουροποι-
ητικού συστήματος. Για το λόγο 
αυτό, όταν αντιμετωπίζουμε ένα 
περινεϊκό ή οσχεοπερινεϊκό υπο-
σπαδία, θα πρέπει να εξετάζου-
με απεικονιστικά το ουροποιητι-
κό σύστημα.

Αντιμετώπιση
Η αντιμετώπιση του υποσπαδία 
είναι χειρουργική, με εξαίρεση 
ορισμένες ήπιες μορφές βαλανι-
κού υποσπαδία, που δεν χρειά-
ζονται χειρουργική διόρθωση. 
Οι στόχοι της χειρουργικής αντι-
μετώπισης είναι: 
1. Πλήρης ευθειασμός του πέους. 
2.  Τοποθέτηση του έξω στομίου 

της ουρήθρας στην κορυφή 
της βαλάνου. 

3.  Δημιουργία συμμετρικής βα-
λάνου κωνοειδούς σχήματος.

4.  Δημιουργία νεοουρήθρας με ίδια 
διάμετρο σε όλο το μήκος της. 

5.  Επίτευξη ικανοποιητικού αισθη-
τικού και λειτουργικού αποτε-
λέσματος, που θα βοηθήσει το 
αγόρι να έχει σωστή σεξουαλική 
ζωή και φυσιολογική ούρηση.

Σε συνάρτηση με τον τύπο υπο-
σπαδία που έχουμε να διορθώ-
σουμε, εφαρμόζονται πολλές τε-
χνικές. Η διάρκεια της εγχείρησης 
κυμαίνεται από μισή ώρα έως 2-
3 ώρες, ανάλογα με τον τύπο του 
υποσπαδία και το είδος της επέμ-
βασης που επιλέγεται.
Με την πάροδο του χρόνου και 
τη βελτίωση των τεχνικών, η διόρ-
θωση του υποσπαδία καθίστα-



Ο ΥΠΟσΠΑΔiΑσ σΤΑ ΠΑιΔιΑ

ιατρική
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Η αντιμε-
τώπιση του 
υποσπαδία 
χρειάζεται 
πολύ καλό 
σχεδιασμό 
προεγχειρη-
τικά, προ-
κειμένου να 
πετύχουμε 
άριστο 
αισθητικό 
και λει-
τουργικό 
αποτέλε-
σμα στους 
μικρούς μας 
ασθενείς.

ται τις περισσότερες φορές δυνα-
τή στην ηλικία του ενός έτους. Αν 
και από παλιά έχει επικρατήσει η 
άποψη ότι ιδανική ηλικία για την 
εγχείρηση είναι μετά το 2ο-3ο έτος 
της ηλικίας του παιδιού, η σύγχρο-
νη χειρουργική υποστηρίζει ότι η 
επέμβαση πρέπει να γίνεται μετα-
ξύ 8 μηνών και 18 μηνών. 
Μετεγχειρητικά, τοποθετείται ου-
ροκαθετήρας για εκτροπή των ού-
ρων, προκειμένου να προστατέ-
ψουμε την εγχείρηση για ένα μικρό 
χρονικό διάστημα που μπορεί να 
διαρκέσει από δύο έως δέκα ημέ-
ρες. Οι γονείς θα πρέπει να προσέ-
ξουν ιδιαιτέρως να μην τραβηχτεί ο 
ουροκαθετήρας, είτε από τους ίδι-
ους είτε από το παιδί. Θα πρέπει να 
χορηγούν στο παιδί πολλά υγρά 
για να έχει άφθονη διούρηση, που 
είναι απαραίτητη για την ομαλή πα-
ροχέτευση των ούρων μέσω του 
καθετήρα, έτσι ώστε να αποφευ-
χθεί η απόφραξή του. 
Αναφέρονται πολλές επιπλοκές 

που είναι δυνατόν να προκύψουν 
μετά τη χειρουργική διόρθω-
ση του υποσπαδία, όπως αιμορ-
ραγία, διαπύηση, νέκρωση μο-
σχευμάτων, συρίγγια, στένωση, 
εκκόλπωμα στη νεοουρήθρα, εμ-
μένουσα χορδή και υποχώρηση 
του στομίου της ουρήθρας σε χα-
μηλότερο σημείο.
Η πιο συνήθης επιπλοκή είναι η 
δημιουργία συριγγίων ουρηθρο-
δερματικών, από τα οποία ρέουν 
ούρα προς τα έξω. Αναφέρεται δι-
εθνώς ότι το ποσοστό ανάπτυξης 
συριγγίων κυμαίνεται περίπου στο 
30% των περιπτώσεων. Τα συρίγ-
για αποκαθίστανται χειρουργικά 
με ή χωρίς την εκτροπή των ούρων 
με καθετήρα (εξαρτάται κυρίως 
από το μέγεθος του συριγγίου).
Μετεγχειρητικά απαιτείται η επα-
νεξέταση των μικρών μας ασθε-
νών μετά από ένα μήνα και μετά 
από έξι μήνες, στις ηλικίες των 5, 
10, 15, και 20 ετών, προκειμέ-
νου να αξιολογηθεί το αισθητικό 

και λειτουργικό αποτέλεσμα της 
ουρηθροπλαστικής, καθώς και η 
στυτική λειτουργία.

συμπέρασμα 
Η αντιμετώπιση του υποσπαδία 
χρειάζεται πολύ καλό σχεδιασμό 
προεγχειρητικά, προκειμένου να 
πετύχουμε άριστο αισθητικό και 
λειτουργικό αποτέλεσμα στους 
μικρούς μας ασθενείς. Η χει-
ρουργική διόρθωση της ανωμα-
λίας θα πρέπει να πραγματοποι-
είται πριν την παιδική ηλικία και 
την εφηβεία, ώστε να αποφευ-
χθούν διαταραχές στη σεξουα-
λική ζωή των παιδιών, οι οποίες 
φαίνεται να σχετίζονται κυρίως 
με ψυχοσεξουαλικούς παράγο-
ντες.
Η εξασφάλιση σωστής χειρουργι-
κής αποκατάστασης του υποσπα-
δία οδηγεί σε φυσιολογική σεξου-
αλική ζωή, φυσιολογική στυτική 
λειτουργία, γονιμότητα και φυσι-
ολογική ούρηση.



66  Medilife

Δημήτριος Π. Χιώτης
Παιδίατρος-Ενδοκρινολόγος, Διευθυντής Κέντρου Παιδικής Παχυσαρκίας Ευρωκλινικής Παίδων

ιατρική

Είναι συχνό το παραπάνω ερώτημα των γονιών προς τον 
παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί τους. Ποιοι είναι όμως 
οι παράγοντες και οι απαραίτητες προϋποθέσεις που συντε-
λούν στην υγιή ανάπτυξη των παιδιών και πώς μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε ότι το παιδί μας αναπτύσσεται σωστά;

«Aναπτύσσεται 
σωστά, γιατρέ;»
«Aναπτύσσεται 
σωστά, γιατρέ;»



Οι γονείς αγωνιούν συχνά για 
την ανάπτυξη των παιδιών τους, 
απευθυνόμενοι στον παιδία-
τρο. Όταν έχει περάσει το χρο-
νικό διάστημα των πρώτων εμ-
βολιασμών, έχει φύγει το άγχος 
για το αν τρώει καλά το μωρό 
και έχουν πια μπει κάποια ωρά-
ρια στα γεύματά του, δεν ξυ-
πνάει την νύχτα και είναι σαν 
την «καλή χαρά», έτοιμο να στα-
θεί όρθιο και να κάνει τα πρώτα 
βήματά του, προβάλλει η ανα-
σφάλεια του γονεϊκού περιβάλ-
λοντος: «Άραγε μεγαλώνει σω-
στά, γιατρέ;».
Ο παιδίατρος, που φροντίζει –
παρά τον φόρτο της δουλειάς 
του– να ενημερώνει όσο το δυ-
νατόν καλύτερα τους γονείς, ξα-
πλώνει το μωρό στο εξεταστικό 
κρεβάτι και με τη μεζούρα μετρά 
το μήκος του σώματός του και 
την περίμετρο της κεφαλής. Τέ-
λος, αφού ζυγίσει το μωρό, κατα-
γράφει τα σωματομετρικά στοι-
χεία του στο βιβλιάριο υγείας 
του, στους ειδικούς πίνακες ανά-
πτυξης, οι οποίοι είναι διαφορετι-
κοί για τα αγόρια και τα κορίτσια 
(βλ. παρακάτω γραφικές παρα-
στάσεις).

Κατά τις επισκέψεις που πραγ-
ματοποιούνται ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα στον παιδίατρο, 
είναι σκόπιμο να λαμβάνονται 
τα σωματομετρικά στοιχεία και 
να σημειώνονται στους πίνακες 
ανάπτυξης. Η όλη διαδικασία 
διευκολύνει τους γονείς και τον 
παιδίατρο να διαπιστώνουν με 
μία μόνο ματιά αν το παιδί ακο-
λουθεί έναν σωστό ρυθμό ανά-
πτυξης όσον αφορά το ύψος και 
το βάρος του.
Ο ρυθμός ανάπτυξης ποικίλλει 
στις διάφορες φάσεις της ζωής. 
Ας δούμε αναλυτικότερα τι συμ-
βαίνει τόσο κατά την ενδομή-
τρια ζωή όσο και κατά τις διάφο-
ρες φάσεις μετά τη γέννηση.
Κατά την ενδομήτρια ζωή πα-
ρατηρείται η πιο γρήγορη αύξη-
ση του ανθρώπου, περίπου κατά 
5.000 φορές, αφού από ένα ωά-
ριο διαμέτρου 100 mm –0,1 του 
χιλιοστού– θα προκύψει νεογνό 
μήκους 50 εκατοστών. Η μέγι-
στη ενδομήτρια αύξηση, 10-11 
εκατοστά ανά μήνα, παρατηρεί-
ται κατά τον 4ο και 5ο μήνα και 
ελαττώνεται προοδευτικά κατά 
το τελευταίο τρίμηνο της κύη-
σης, εξαιτίας της αντίστασης που 

προβάλλουν τα τοιχώματα της 
μήτρας.
Ο ρυθμός της ενδομήτριας αύ-
ξησης εξαρτάται από το γενετικό 
δυναμικό του εμβρύου, που κα-
θορίζεται κατά τη γονιμοποίηση, 
από τον μητρικό οργανισμό, ο 
οποίος παρέχει διά της κυκλοφο-
ρίας οξυγόνο και θρεπτικές ουσί-
ες, και από τον πλακούντα, μέσω 
του οποίου γίνεται ανταλλαγή 
θρεπτικών ουσιών και άχρηστων 
ουσιών μεταξύ μητρικής και εμ-
βρυϊκής κυκλοφορίας.
Διάφορες αιτίες μπορεί να προ-
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Το μήκος σώματος του παιδι-
ού, που είναι –ας πούμε– εν-
νέα μηνών, αντιστοιχεί στην 
50ή εκατοστιαία θέση, που 
σημαίνει ότι από τα 100 παι-
διά του ίδιου φύλου και της 
ίδιας ηλικίας 50 είναι ψηλότε-
ρα και άλλα τόσα πιο μικρό-
σωμα από το συγκεκριμένο 
παιδί. Με άλλα λόγια, το παιδί 
βρίσκεται σε καλό στάδιο 
ανάπτυξης. Η διαδικασία επα-
ναλαμβάνεται για το βάρος 
του σώματος. Έτσι, ο παιδία-
τρος διαβεβαιώνει τους γονείς 
για την καλή πορεία της ανά-
πτυξης του παιδιού τους.

Ο ρυθμός 
της ενδομή-
τριας αύξη-
σης εξαρ-
τάται από 
το γενετικό 
δυναμικό 
του εμβρύ-
ου.



καλέσουν καθυστέρηση της αύ-
ξησης κατά την ενδομήτρια ζωή. 
Αυτές μπορεί να προέρχονται 
από την ίδια τη μητέρα, όταν στο 
διάστημα της εγκυμοσύνης κα-
πνίζει, κάνει χρήση οινοπνευ-
ματωδών ποτών ή υποσιτίζεται. 
Ακόμη, όταν πάσχει από κάποιο 
χρόνιο νόσημα, όπως σακχαρώ-
δη διαβήτη, υπέρταση κ.ά. – ιδί-
ως αν δεν το αντιμετωπίζει σω-
στά. 
Αλλά και το ίδιο το έμβρυο μπο-
ρεί να «ευθύνεται» για τις αιτίες 

που προκαλούν ενδομήτρια κα-
θυστέρηση, όπως χρωμοσωμα-
τικές ανωμαλίες, γενετικά σύν-
δρομα, συγγενείς λοιμώξεις 
(ερυθρά, τοξοπλάσμωση κ.ά.).
Μετά τον τοκετό η ανάπτυξη 
του νεογνού - βρέφους παρα-
μένει υψηλή. Έτσι, στο τέλος 
του πρώτου χρόνου τριπλασι-
άζει το βάρος του και αυξάνει 
το ύψος του κατά 50%. Δηλα-
δή, ένα μωράκι που γεννήθη-
κε με μήκος 50 εκατοστά, στο 
τέλος του πρώτου χρόνου έχει 

μήκος 75 εκατοστά – με άλλα 
λόγια έχει πάρει 25 εκατοστά.
Στο τέλος του δεύτερου χρό-
νου το μήκος αυξάνεται περίπου 
κατά 10-12 εκατοστά.
Μετά τον τρίτο χρόνο ο ρυθμός 
αύξησης εξατομικεύεται, κυρίως 
όσον αφορά το βάρος.
Μεταξύ του τέταρτου χρόνου 
ζωής και της εμφάνισης της εφη-
βείας ο ετήσιος ρυθμός αύξη-
σης, δηλαδή τα εκατοστά που 
κερδίζει κάθε χρόνο το παιδί, πα-
ραμένει σταθερός στα 5-6 εκατο-
στά το χρόνο. Σε όλο αυτό το διά-
στημα το μέσο ύψος των αγοριών 
είναι μεγαλύτερο κατά 1,5 εκατο-
στό από εκείνο των κοριτσιών.
Λίγο πριν την έναρξη της εφη-
βείας, ο ετήσιος ρυθμός αύξη-
σης (ΕΡΑ) φθάνει στο «ναδίρ» –3 
εκατοστά το χρόνο–, για να ακο-
λουθήσει αμέσως μετά η απότο-
μη επιτάχυνση που χαρακτηρίζει 
την εφηβεία.
Αυτό το «ξεπέταγμα» (growth 
spurt adolescent) συνήθως διαρ-
κεί 2,5-3 χρόνια. Εμφανίζει τη μέ-
γιστη τιμή των 9 εκατοστών στα 
κορίτσια στην ηλικία περίπου 
των 12 χρόνων, και στα αγόρια 
αυτή των 10,5 εκατοστών, συνή-
θως δύο χρόνια αργότερα. Αυτό 
οφείλεται στη συνδυασμένη 
δράση της αυξητικής ορμόνης 
αλλά και άλλων ορμονών γνω-
στών ως στεροειδών του φύλου, 
που αυξάνουν στην εφηβεία.
Για να εκτιμήσουμε, επομένως, 
αν η αύξηση ενός παιδιού είναι 
φυσιολογική ή όχι, απαιτούνται 
περισσότερες από μία μετρήσεις 
μέσα σε διάστημα ενός χρόνου. 
Με αυτόν τον τρόπο θα εκτιμη-
θεί ο ετήσιος ρυθμός αύξησης 
(ΕΡΑ), δηλαδή τα εκατοστά που 
κερδίζει σε ένα χρόνο το παιδί.
Το ελάχιστο χρονικό διάστη-
μα μεταξύ δύο μετρήσεων εί-
ναι τρεις μήνες, λόγω όμως των 
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«AναΠτΥσσΕται 
σωστα, γιατρΕ»;

ιατρική
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Ο ετήσιος 
ρυθμός 
ανάπτυξης 
αποτελεί 
τον καλύ-
τερο δεί-
κτη φυσι-
ολογικής ή 
μη αύξη-
σης του 
παιδιού.

εποχιακών διακυμάνσεων ακρι-
βέστερα αποτελέσματα δίνουν 
οι μετρήσεις ανά εξάμηνο ή ανά 
χρόνο. Ο φυσιολογικός ετήσι-
ος ρυθμός αύξησης πρέπει να 
βρίσκεται στην 50ή εκατοστιαία 
θέση στα διαγράμματα ανάπτυ-
ξης. Αν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα αναπτύσσεται στην 90ή ή 
στην 100ή εκατοστιαία θέση, οι 
οποίες είναι ακραίες φυσιολογι-
κές, η καμπύλη αύξησης θα απο-
κλίνει προς τα πάνω ή προς τα 
κάτω αντίστοιχα.
Επειδή ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυ-
ξης συχνά είναι αυξημένος κατά 
τους ανοιξιάτικους και θερινούς 
μήνες και ελαττωμένος τους υπό-
λοιπους, ως παθολογικά χαμηλός 
θεωρείται ο ΕΡΑ σε οποιαδήποτε 
εποχή, όταν βρίσκεται κάτω από 
την 25η εκατοστιαία θέση στα δι-
αγράμματα ανάπτυξης.
Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 
αποτελεί τον καλύτερο δείκτη 
φυσιολογικής ή μη αύξησης του 
παιδιού.

Μεγάλη σημασία έχουν οι προ-
ηγούμενες μετρήσεις του ύψους, 
που είναι γραμμένες στο βιβλι-
άριο υγείας. Ενώνοντας τα ση-
μεία των μετρήσεων σχηματί-
ζεται καμπύλη η οποία, αν είναι 
παράλληλη προς κάποια εκατο-
στιαία θέση, δείχνει ότι ο ΕΡΑ εί-
ναι φυσιολογικός, ακόμη κι αν η 
καμπύλη βρίσκεται κοντά στην 
3η εκατοστιαία θέση. Αν η κα-
μπύλη αποκλίνει προς τα κάτω, 
πρέπει να γίνει έλεγχος του παι-
διού, τον οποίο θα συστήσει ο 
παιδίατρός του. Είναι επομένως 
προφανής η αξία των μετρήσε-
ων από τον παιδίατρο, οι οποί-
ες, εφόσον έχουν γίνει σωστά, 
θα γλιτώσουν το παιδί από άσκο-
πες εξετάσεις.
Στην περίοδο της εφηβείας, 
όπου, καθώς αναφέρθηκε, πραγ-
ματοποιείται η αναπτυξιακή ανα-
πήδηση, ο ετήσιος ρυθμός ανά-
πτυξης για το αγόρι κυμαίνεται 
από 7-12 εκατοστά, ενώ για το 
κορίτσι 6-11 εκατοστά.

Το συνολικό κέρδος σε ύψος από 
την αρχή της εφηβείας έως το πέ-
ρας της ανάπτυξης, υπολογισμέ-
νο από ειδικούς όπως ο Tanner, 
έχει βρεθεί ότι είναι κατά μέσον 
όρο 25 εκατοστά για τα κορί-
τσια και 28 εκατοστά για τα αγό-
ρια.
Συμπερασματικά, αν ο ετήσι-
ος ρυθμός ανάπτυξης βρίσκε-
ται περί την 25η θέση ή αλλάζει 
εκατοστιαία θέση προς τα κάτω, 
καλό είναι να ενεργοποιηθούν 
γονείς και παιδίατρος για πληρέ-
στερη διερεύνηση, καθώς η πα-
ραπομπή τους αργότερα, στην 
εφηβεία, σημαίνει καθυστερημέ-
νη διάγνωση και τις περισσότε-
ρες φορές αδυναμία θεραπευτι-
κής παρέμβασης.
απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να αναπτυχθεί κανονικά ένα 
παιδί είναι: η κατάλληλη τροφή, 
η συναισθηματική ασφάλεια, η 
κανονική ορμονική ισορροπία 
και η ανυπαρξία σοβαρών και 
μακροχρόνιων ασθενειών.
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Γεώργιος Ζουπάνος
Χειρουργός Παιδοουρολόγος
Διευθυντής Ουροδυναμικού Τμήματος Ευρωκλινικής Παίδων

ιατρική

Κρυψορχία
Η κρυψορχία αποτελεί μία από τις πλέον συνηθισμένες 
συγγενείς παθήσεις που μπορεί να προκύψουν σε ένα 
αγόρι. Η χειρουργική αντιμετώπισή της αποτελεί πλέον 
ρουτίνα, με υψηλότατα ποσοστά επιτυχίας.
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Οι όρχεις σχηματίζονται μέσα 
στην κοιλιά του εμβρύου και 
προς τον 6ο-7ο μήνα της εγκυ-
μοσύνης, περνώντας μέσα από 
τους βουβωνικούς πόρους, κα-
τέρχονται εντός του οσχέου (ο 
δερματικός σάκος που περιέχει 
τους όρχεις). Φυσιολογικά οι όρ-
χεις ευρίσκονται μόνιμα εντός 
του οσχέου χαλαρά, χωρίς να 
ανεβαίνουν από μόνοι τους προς 
τη βουβωνική περιοχή. 
Στην περίπτωση της κρυψορχί-
ας, μιας από τις πλέον συνηθι-
σμένες παθήσεις ενός αγοριού, 
ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν κα-
ταφέρνουν να κατέβουν εντός 
του οσχέου και παραμένουν σε 
κάποιο σημείο του «δρόμου» 
τον οποίο θα έπρεπε υπό κανονι-
κές συνθήκες να ακολουθήσουν 
–από την κοιλιά και τον βουβωνι-
κό πόρο προς το όσχεο–, και ο γι-
ατρός κατά την ψηλάφηση δια-
πιστώνει ότι το όσχεο είναι άδειο. 
Αν πάλι οι όρχεις βρίσκονται εν-
δοκοιλιακά, δεν μπορούν καν να 
ψηλαφηθούν. Αν, τέλος, βρίσκο-
νται από το στόμιο του βουβωνι-
κού πόρου μέχρι το όσχεο, ψη-
λαφώνται κάτω από το δέρμα. 
Η κρυψορχία διαγιγνώσκεται 
λοιπόν όταν το όσχεο του παι-
διού είναι άδειο, χωρίς να εμφα-
νίζεται κανένα άλλο σύμπτωμα, 
όπως πόνος.
Πολλές θεωρίες έχουν διατυπω-
θεί για τα αίτια της εμφάνισης της 
κρυψορχίας. Διάφοροι ερευνη-
τές μίλησαν για ορμονικούς ή άλ-
λους μηχανικούς λόγους μη κα-
θόδου των όρχεων, χωρίς όμως 
να έχει επαληθευθεί οτιδήποτε.
Οι κρυψορχίες χειρουργού-
νται πριν την ηλικία του 1,5 
έτους. Αυτό γίνεται γιατί συνή-
θως από αυτήν την ηλικία και 
μετά αναπτύσσονται μόνιμες μι-
κροσκοπικές βλάβες στους όρ-
χεις (προοδευτική ατροφία), με 

Πολλές 
θεωρίες 
έχουν 
διατυπωθεί 
για τα αίτια 
της εμφά-
νισης της 
κρυψορχίας. 
Διάφοροι 
ερευνητές 
μίλησαν για 
ορμονικούς 
ή άλλους 
μηχανικούς 
λόγους μη 
καθόδου 
των όρχε-
ων, χωρίς 
όμως να 
έχει επαλη-
θευθεί 
οτιδήποτε.

αποτέλεσμα το σπέρμα αργότε-
ρα να μην είναι καλής ποιότητας. 
Επίσης, η κρυψορχία πολλαπλα-
σιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης κα-
κοηθών όγκων στους όρχεις σε 
μεγαλύτερη ηλικία. Υπεύθυνη 
και για τα δύο παραπάνω είναι 
η υψηλή θερμοκρασία (37 βαθ-
μοί Κελσίου) στην οποία εκτίθε-
νται οι όρχεις όταν βρίσκονται 
ψηλά, τη στιγμή που η φυσιολο-
γική θερμοκρασία του οσχέου εί-
ναι 34 βαθμοί Κελσίου. 
Η χειρουργική επέμβαση της 
καθήλωσης του όρχη εντός του 
οσχέου είναι πλέον επέμβαση 
ρουτίνας, με υψηλότατα ποσο-
στά επιτυχίας. Το παιδί δεν νο-
σηλεύεται αλλά παραμένει στο 
νοσοκομείο μόνο 2-3 ώρες 
μετά την επέμβαση. Οι μετεγ-
χειρητικές ημέρες στο σπίτι είναι 
εύκολες, καθώς δεν υπάρχουν 
πόνοι που να ταλαιπωρούν το 
παιδί. 
Σε περίπτωση ανασπόμενων όρ-
χεων (όρχεων οι οποίοι δεν εί-
ναι μόνιμα σε υψηλή θέση, αλλά 
ανεβοκατεβαίνουν από τη βου-
βωνική περιοχή στο όσχεο), 
μπορεί να προταθεί μια φαρμα-
κευτική θεραπεία με χορήγηση 
ειδικών ορμονών.
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Τόσο η ψυχογενής ανορεξία όσο και η βουλιμία αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρές διαταραχές, που εμφανίζονται πολύ 
συχνότερα τα τελευταία πενήντα χρόνια. Στην αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητες η επισταμένη ιατρική παρακο-
λούθηση, η οικογενειακή και κοινωνική υποστήριξη, καθώς και η ψυχοφαρμακευτική αγωγή.

Ευστράτιος Ελ. Πάλλης
Παιδοψυχίατρος Ευρωκλινικής Παίδων

ιατρική

Ορισμός
Η ψυχογενής ανορεξία είναι δι-
αταραχή η οποία χαρακτηρίζε-
ται από εκούσια απώλεια σωματι-
κού βάρους, προκαλούμενη από 
τον ίδιο τον ασθενή. Η ψυχογε-
νής βουλιμία είναι σύνδρομο το 
οποίο χαρακτηρίζεται από επανει-
λημμένα επεισόδια υπερφαγίας 
και από υπερβολική απασχόληση 
με τον έλεγχο του σωματικού βά-

ρους. Αυτά τα συμπτώματα οδη-
γούν τον ασθενή στο να υιοθετήσει 
ακραία μέτρα για να μετριάσει την 
«παχυντική» επίδραση των προ-
σλαμβανόμενων τροφών. Η χρή-
ση του όρου της βουλιμίας πρέπει 
να περιορίζεται στη μορφή της δι-
αταραχής η οποία σχετίζεται με την 
ψυχογενή ανορεξία, λόγω της εμ-
φάνισης κοινών ψυχοπαθολογικών 
στοιχείων στις δύο καταστάσεις.

Επιδημιολογικά στοιχεία
Σύμφωνα με μια μεγάλη αμερι-
κανική μελέτη, υπάρχει μια ση-
μαντική αύξηση της συχνότη-
τας στις γυναίκες ηλικίας 15-24 
χρόνων κατά τα τελευταία πενή-
ντα έτη. Η υπερίσχυση στις γυ-
ναίκες ανέρχεται στο 7:1 σε σχέ-
ση με τους άνδρες. Η ψυχογενής 
ανορεξία είναι το τρίτο συχνό-
τερο χρόνιο νόσημα της εφηβι-

Ψυχογενής  
ανορεξία και βουλιμία



Medilife  73

Κλινική περιγραφή 
Με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια της 
DSM IV της Αμερικανικής Ψυχιατρικής 
Ένωσης, η ψυχογενής ανορεξία χαρα-
κτηρίζεται από:

❀  Άρνηση του ατόμου να διατηρήσει 
το βάρος του σώματος στο επίπεδο 
ή πάνω από το επίπεδο του ελάχιστα 
φυσιολογικού βάρους για την ηλικία 
και το ύψος του.

❀  Έντονο φόβο του ατόμου ότι θα 
αυξηθεί το βάρος του ή ότι θα γίνει 
παχύ, ακόμη και όταν το βάρος του 
είναι κάτω από το κανονικό.

❀  Διαταραχή του τρόπου με τον οποίο 
βιώνεται το βάρος ή το σχήμα, υπέρ-
μετρη επίδραση του βάρους ή του 
σχήματος του σώματος στην αυτο-
αξιολόγηση, ή άρνηση της σοβαρό-
τητας του υπάρχοντος χαμηλού βά-
ρους του σώματος.

❀  Σε γυναίκες: εμμηναρχή, αμηνόρροια, 
δηλαδή απουσία τουλάχιστον τριών δι-
αδοχικών εμμηνορρυσιακών κύκλων.

Σύμφωνα με την DSM IV, υπάρχουν δύο τύποι ψυχογενούς ανορεξίας:

✔  Περιορισμένος τύπος: Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος επεισοδίου ψυχογενούς 
ανορεξίας, το άτομο δεν έχει τακτικά επεισόδια υπερφαγίας ή συμπεριφορά κά-
θαρσης (δηλαδή αυτοπροκαλούμενους εμέτους ή κακή χρήση καθαρτικών, διου-
ρητικών ή υποκλυσμών).

✔  Επεισόδια υπερφαγίας – Kαθαρτικός τύπος: Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 
επεισοδίου ψυχογενούς ανορεξίας, το άτομο έχει τακτικά επεισόδια υπερφαγίας 
ή καταφεύγει συχνά σε συμπεριφορά κάθαρσης (δηλαδή αυτοπροκαλούμενους 
εμέτους ή κακή χρήση καθαρτικών διουρητικών ή υποκλυσμών). 

κής ηλικίας στις γυναίκες και η 
συχνότητά της υπολογίζεται στο 
0,5-3% όλων των εφήβων. Η κα-
μπύλη της συχνότητας είναι δι-
κόρυφη, με την πρώτη κορύφω-
ση στην ηλικία των 14,5 ετών και 
τη δεύτερη στα 18 χρόνια. Επί-
σης, σπανιότερα μπορεί να εμ-
φανιστεί μετά την ηλικία των 40 
ετών και με αυξανόμενη συχνό-
τητα σε μικρότερα παιδιά.

Παράγοντες κινδύνου 
Στην πρόκληση αυτής της δια-
ταραχής εμπλέκονται πολλοί πα-
ράγοντες, όπως οικογενειακοί, 
πολιτισμικοί, συναισθηματικοί, 
διαταραχές της προσωπικότη-
τας, βιολογικοί. Η κορύφωση 
της συχνότητας εμφάνισης της 
ανορεξίας στην ηλικία των 15-24 
ετών, σύμφωνα με πολλούς ερευ-
νητές, αντικατοπτρίζει την προ-
βολή από τα μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας ιδιαίτερα λεπτόσωμων 
γυναικών ως προτύπων. Μελέ-
τες σε μαθητές πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης δείχνουν ότι, ήδη 
από την προεφηβική ηλικία, το 
45% των παιδιών επιθυμούν να 
γίνουν πιο λεπτόσωμα, το 37% 
προσπαθεί να χάσει βάρος και το 
6,9% έχει ήδη υιοθετήσει παθο-
λογικές διατροφικές συνήθειες. Η 
εφηβεία αποτελεί από μόνη της 
παράγοντα κινδύνου. Κορίτσια 
που αισθάνονται αρνητικά για το 
σώμα τους κατά την ενήβωση, 
που έχουν αγχώδη προσκόλληση 
στη διατροφή, δυσχέρεια στην 
επικοινωνία με τους γονείς, προ-
ηγούμενη ενασχόληση της μητέ-
ρας με δίαιτες, και που δέχονται 
πειράγματα σχετικά με το βάρος 
του σώματός τους αντιμετωπί-
ζουν μεγάλο κίνδυνο. Μια ήπια 
κριτική για το βάρος ή την εμφά-
νιση μπορεί να αποτελέσει έναυ-
σμα για την εμφάνιση αυτής της 
παθολογικής κατάστασης.

Για την οριστική διάγνωση της ψυχογενούς ανορεξίας κατά ICD – 10 απαιτούνται 
όλα τα ακόλουθα κριτήρια: 
❖ Η απώλεια βάρους αυτοπροκαλείται με την αποφυγή «παχυντικών τροφών».
❖  Υπάρχει παραμόρφωση του σωματικού εγώ υπό τη μορφή ειδικής ψυχοπαθολογίας, 

κατά την οποία ο φόβος του πάχους επιδιαρκεί ως παρέμβλητη υπεραξιολογούμενη 
ιδέα και ο ασθενής επιβάλλει στον εαυτό του χαμηλό επίπεδο σωματικού βάρους.

❖  Υπάρχει εκτεταμένη ενδοκρινική διαταραχή του υποθαλαμοϋποφυσιγοναδικού 
άξονα εκδηλούμενη στις γυναίκες ως αμηνόρροια και στους άνδρες ως απώλεια 
του σεξουαλικού ενδιαφέροντος και της ικανότητας.

❖  Εάν η έναρξη της ψυχογενούς ανορεξίας τοποθετείται στην προεφηβική ηλικία, η 
διαδοχή των διαφόρων γεγονότων της ήβης καθυστερεί ή αναστέλλεται.



χρήση περισσότερων του ενός 
κωδικών. Για τα σωματικά συ-
μπτώματα όπου υπάρχει απώ-
λεια βάρους σε νεαρές ασθενείς, 
πρέπει να αποκλεισθούν χρόνιες 
νόσοι που προκαλούν σωματική 
έκπτωση, όπως όγκοι του εγκε-
φάλου και εντερικές διαταραχές 
(νόσος του Crohn, σύνδρομο 
δυσαπορρόφησης), ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, τα νοσήματα 
του θυρεοειδούς και άλλα.

Η ψυχογενής βουλιμία
Η ψυχογενής βουλιμία έχει κα-
τανομή ηλικίας και φύλου πα-
ρόμοια προς εκείνη της ψυχο-
γενούς ανορεξίας. Η ψυχογενής 
βουλιμία μπορεί να θεωρηθεί ως 
υπόλειμμα της επιμένουσας ψυ-
χογενούς ανορεξίας (μολονότι 
μπορεί επίσης να παρατηρηθεί 
η αντίστροφη διαδρομή). Μια 
ασθενής η οποία ήταν ανορεκτι-
κή μπορεί πρώτα να παρουσιά-
σει βελτίωση ως αποτέλεσμα της 
αύξησης του βάρους της και πι-
θανώς της εμμήνου ρύσεως, στη 
συνέχεια όμως μπορεί να εγκα-
τασταθεί σε αυτή μια κακοήθης 
κατάσταση εναλλαγής υπερφα-
γίας και εμέτων. Οι επανειλημ-
μένοι έμετοι είναι πιθανόν να 
οδηγήσουν σε ηλεκτρολυτικές 
διαταραχές, σωματικές επιπλο-
κές (τετανία, επιληπτικούς σπα-
σμούς, καρδιακές αρρυθμίες, 
μυϊκή αδυναμία) και σε σημα-
ντική απώλεια του σωματικού 
βάρους. Διακρίνονται και στην 
ψυχογενή βουλιμία δύο τύποι: 
❏  Καθαρτικός τύπος, όπου το 

άτομο καταφεύγει τακτικά σε 
αυτοπροκαλούμενους εμέτους 
ή σε κακή χρήση καθαρτικών, 
διουρητικών ή υποκλυσμών.

❏  Μη καθαρτικός τύπος, όπου 
το άτομο έχει διαφορετική συ-
μπεριφορά. Καταφεύγει στη 
νηστεία ή στην υπερβολική 
σωματική άσκηση.

Οργανικές επιπτώσεις της 
νόσου

Αφορούν σε όλα σχεδόν 
τα συστήματα. Στην αντι-
κειμενική εξέταση το δέρ-
μα είναι ξηρό και τα άκρα 
ψυχρά λόγω διαταρα-
χών της θερμορύθμισης 

και υποθερμίας. Σε σχέση 
με το κυκλοφορικό, υπάρ-

χουν υπόταση, βραδυκαρδία, 
υπερκοιλιακή ή ακόμη και κοι-
λιακή αρρυθμία. Παρατηρού-
νται αλλοιώσεις ΗΚΓκές, ανώμα-
λος ύπνος που αφορά στη φάση 
REM, μειωμένος μεταβολισμός, 
υποκαλιαιμία η οποία είναι συ-
νήθως αποτέλεσμα προκλητών 
εμέτων και διουρητικών, και 
υπονατριαιμία η οποία οφεί-
λεται στην αυξημένη λήψη 
υγρών ή σε απρόσφο -
ρη έκκριση αντιδιουρητι-
κής ορμόνης. Ενίοτε έχου-

με προβλήματα και στον 
θυρεοειδή αδένα, το 
πεπτικό, και συχνές αι-
ματολογικές διατα-
ραχές.

Διαφορική 
διάγνωση
Είναι δυνατόν 
να υπάρχουν 
συνοδά κα-
ταθλιπτικά ή 
ιδεοψυχανα-
γκαστικά συ-
μπτώματα, 
όπως επί-
σ η ς  χ α -
ρ α κ τ η -
ρ ι σ τ ι κ ά 
κ ά π ο ι -

ας διατα-
ραχής προ-

σωπικότητας, τα 
οποία δυσχεραίνουν 
τη διαφορική διάγνω-
ση ή επιβάλλουν τη 
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Η ψυχογε-
νής ανο-
ρεξία, ως 
σωματική 
διαταραχή 
της εικόνας 
του σώμα-
τος, επιχει-
ρεί με την 
εξαφάνιση 
του λίπους 
την εξαφά-
νιση όλων 
των δευ-
τερογενών 
στοιχείων 
του σώμα-
τος που 
δηλώνουν 
τη θηλυκό-
τητα. 

ιατρική
ΨυχΟΓΕνΗΣ ανΟρΕξια Και βΟυλιΜια
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Ψυχοπαθολογία της 
ψυχογενούς ανορεξίας/
βουλιμίας
Υπάρχει μεγάλο πλήθος ψυχοδυ-
ναμικών, ψυχαναλυτικών και συ-
στεμικών εργασιών που αφορούν 
στην προσωπικότητα και στην οι-
κογένεια του ασθενούς που πά-
σχει από ψυχογενή ανορεξία. Συ-
νοπτικά παρουσιάζονται ως εξής:
α)  Δεν υπάρχει ενιαίος τύπος 

προσωπικότητας.
β)  Η επιλογή και η σημασία του 

συμπτώματος μπορεί να ανά-
γονται σε πολλά νοήματα.

γ)  Το σύνδρομο της «ψυχικής 
ανορεξίας» μπορεί να είναι 
μια αμυντική θέση που προ-
κύπτει ύστερα από ψυχοσω-
ματική αποδιοργάνωση και 
παλινδρόμηση και που σκοπό 
έχει να εμποδίσει την περαιτέ-
ρω παλινδρόμηση.

δ)  Η ψυχογενής ανορεξία, ως δια-
ταραχή της εικόνας του σώμα-
τος, επιχειρεί με την εξαφάνιση 
του λίπους την εξαφάνιση όλων 
των δευτερογενών στοιχείων 
του σώματος που δηλώνουν τη 
θηλυκότητα. Μια τέτοια αντί-
δραση ωθεί ορισμένους να το-
ποθετούν την ψυχογενή ανορε-
ξία στο χώρο των νευρώσεων, 
επιχειρώντας την εξήγηση με 
βάση αιμομεικτικές και ευνου-
χιστικές φαντασιώσεις ενός μη 
«λυμένου» οιδιπόδειου συ-
μπλέγματος. Όμως η βαθύτερη 
ψυχική διαταραχή η οποία δια-
πιστώνεται από τη χρήση αρ-
χαϊκών μηχανισμών, όπως της 
προβολής, της παντοδυναμί-
ας, της κατοχής, της εξιδανίκευ-
σης, ωθεί όλο και περισσότε-
ρους σύγχρονους συγγραφείς 
στο να κατατάσσουν την ψυχο-
γενή ανορεξία στις οριακές ορ-
γανώσεις και στις λανθάνουσες 
ψυχώσεις.

ε)  Η σαδομαζοχιστική απόλαυ-

ση της ανορεκτικής ως προς τη 
βία που ασκεί στον εαυτό της 
και στην οικογένειά της μοιά-
ζει διαστροφική, ενώ ορισμένες 
φορές η εγκατάλειψη του σώ-
ματος μοιάζει μελαγχολικού χα-
ρακτήρα, χωρίς όμως το ιδεο-
ληπτικό μέρος της μελαγχολίας. 

στ)  Ο φόβος του θανάτου και η 
φοβία της αυτοκτονίας δεν 
σπανίζουν στις ανορεκτικές, 
οι οποίες εμφανίζουν σε ση-
μαντικό βαθμό και αυθεντικές 
απόπειρες αυτοκτονίας.

ζ)  Η οικογένεια της ανορεκτικής 
οργανώνεται ως μια δομή πα-
θολογικών αλληλεπιδράσεων 
όπου συχνότατα παρατηρού-
νται: 

1.  Ανίσχυρη μητρική παρουσία 
(λανθάνουσα ομοφυλοφιλία 
της μητέρας)

2.  Ψυχαναγκαστικός και «μητρι-
κός» πατέρας

3.  Σαδομαζοχιστική σχέση ανά-
μεσα στους γονείς

4.  Έλεγχος της κόρης από τη μη-
τέρα με αποκλεισμό του πατέ-
ρα, γεγονός που εμποδίζει την 
εγκατάσταση του οιδιπόδειου.

Η πάθηση της κόρης αποτελεί, 
κατά τη συστεμική προσέγγιση, 
σύμπτωμα που δημιουργεί το 
άλλοθι διατήρησης μιας οικογε-
νειακής δομής η οποία, χωρίς 
αυτό, θα είχε διαλυθεί.

Θεραπεία – Πρόγνωση 
ψυχογενούς ανορεξίας/
βουλιμίας
Η θεραπεία αφορά τόσο στον 
σωματικό όσο και στον ψυχικό 
τομέα. Συχνά έχει χαρακτήρα 
επείγουσας σωματικής ή ψυχικής 
αιτιολογίας (π.χ., εντονότατη κα-
χεξία, ηλεκτρολυτικές και ορμο-
νικές διαταραχές, απόπειρα αυ-
τοκτονίας, εντονότατη έκρηξη 
άγχους, ιδίως μετά από βουλιμική 
κρίση). Τις περισσότερες φορές η 

έναρξη της θεραπείας απαιτεί το 
χωρισμό από το οικογενειακό πε-
ριβάλλον με ταυτόχρονη ενδονο-
σοκομειακή νοσηλεία. 
Η αντιμετώπιση της ψυχογε-
νούς ανορεξίας έχει διπλό στό-
χο: την οργανική σταθεροποί-
ηση και αποκατάσταση του 
σωματικού βάρους σε αποδεκτά 
για την ηλικία και το ύψος του 
παιδιού επίπεδα αφενός, και την 
ψυχιατρική ανάλυση και στήριξη 
τόσο του παιδιού όσο και της οι-
κογένειας αφετέρου. Η εντερική 
και παρεντερική σίτιση χρησιμο-
ποιούνται ως λύσεις ανάγκης σε 
σοβαρές περιπτώσεις υποθρεψί-
ας, όταν οι προσπάθειες σίτισης 
αποτύχουν. Η αύξηση του σω-
ματικού βάρους πρέπει να γίνε-
ται κάτω από στενή ιατρική πα-
ρακολούθηση, γιατί η απότομη 
αύξηση είναι δυνατόν να επιφέ-
ρει αιμορραγία από το πεπτικό, 
οίδημα ή, σπανιότερα, συμφο-
ρητική καρδιακή ανεπάρκεια.
Απαιτείται μακρόχρονη ατομι-
κή ψυχοθεραπεία με παράλληλη 
υποστηρικτική ή συμβουλευτική 
συνεργασία με τους γονείς, οικο-
γενειακή θεραπεία, υποστήριξη 
για κοινωνική ένταξη και ψυχο-
φαρμακευτική αγωγή.

Η αντιμε-
τώπιση της 
ψυχογενούς 
ανορεξίας 
έχει διπλό 
στόχο: τη 
σταθερο-
ποίηση και 
αποκατά-
σταση του 
βάρους σε 
αποδεκτά 
για την ηλι-
κία και το 
ύψος του 
παιδιού επί-
πεδα, και 
την ψυχια-
τρική στή-
ριξη τόσο 
του παιδιού 
όσο και της 
οικογένει-
ας.
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Παναγιώτης Α. Μισυρλής
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Διευθυντής, Ευρωκλινική Παίδων

ιατρική

Ο όρος βαρηκοΐα αφορά γενικά 
στις διαταραχές της ακοής από τη 
γέννηση έως τη σχολική ηλικία, 
ανεξάρτητα από τον τύπο και το 

βαθμό της πάθησης. 

Μπορούμε να 
την εντοπίσουμε 

έγκαιρα;

Παιδική βαρηκοΐα 



Η σοβαρότερη μορφή βαρη-
κοΐας είναι η νευροαισθητήρι-
ος βαρηκοΐα, η οποία δεν είναι 
δυνατόν να θεραπευθεί, επειδή 
η βλάβη βρίσκεται στον κοχλία ή 
στο ακουστικό νεύρο. Οι βλάβες 
που την προκαλούν μπορεί να εί-
ναι συγγενείς ή επίκτητες και να 
οφείλονται:

1.  Σε παράγοντες που προ-
σβάλλουν το όργανο της ακο-
ής κατά την ενδομήτρια ζωή 
(ερυθρά, τοξοπλάσμωση, 
σύφιλη, ενδοκρινοπάθειες 
της μητέρας, νόσος από κυτ-
ταρομεγαλοϊό, λήψη ωτοτοξι-
κών φαρμάκων, ακτινοβολία, 
τοξιναιμία της κύησης κ.λπ.). 
Εδώ κατατάσσεται και η κλη-
ρονομική βαρηκοΐα.

2.  Σε παράγοντες περιγεννητι-
κούς, που δρουν κατά τη δι-
άρκεια του τοκετού ή στη νε-
ογνική ηλικία (τραυματισμοί 
κατά τον τοκετό, σηψαιμία 
του νεογνού, ανοξία, μηνιγ-
γίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ιώσεις, 
προωρότητα, ωτοτοξικά φάρ-
μακα κ.λπ.).

3.  Σε παράγοντες που δρουν 
αργότερα (παρωτίτιδα, μη-
νιγγίτιδα, ωτοτοξικά φάρμα-
κα κ.λπ.).

Τα παιδιά που ανήκουν στις πα-
ραπάνω ομάδες έχουν 14 φο-
ρές περισσότερες πιθανότητες 
να αναπτύξουν νευροαισθητή-
ριο βαρηκοΐα σε σχέση με τον 
υπόλοιπο πληθυσμό.

Τι πρέπει να λαμβάνουν 
υπ’ όψιν οι γονείς
Αν και σήμερα στα περισσότε-
ρα μαιευτήρια τα νεογέννητα 
ελέγχονται με ειδικά τεστ (ωτα-
κουστικές εκπομπές), με αποτέ-
λεσμα η διάγνωση ή η υποψία 
της βαρηκοΐας να είναι έγκαιρες, 

σε πολλές περιπτώσεις οι γονείς 
είναι αυτοί που αντιλαμβάνο-
νται πρώτοι το πρόβλημα πολύ 
αργότερα. Το εύρημα που ανη-
συχεί τους γονείς και τους για-
τρούς είναι κυρίως η καθυστέ-
ρηση στην ανάπτυξη της ομιλίας 
και δευτερευόντως το γεγονός 
ότι το παιδί δείχνει αδιάφορο και 
απομονωμένο. 
Υπάρχουν κάποια πράγματα 
που πρέπει να γνωρίζουν οι γο-
νείς ώστε να υποψιαστούν την 
ύπαρξη βαρηκοΐας. 
l Ένα παιδί στον πρώτο χρόνο 
της ζωής του πρέπει να μιμείται 
ήχους ομιλίας και να παρακολου-
θεί τους άλλους όταν συζητούν. 
l Μέχρι την ηλικία των δύο ετών 
πρέπει να κατανοεί πιο σύνθε-
τες εντολές (π.χ., «άσε το παιxνί-
δι πάνω στο τραπέζι»), να λέει πε-
ρίπου 15 λέξεις (όχι απαραιτήτως 
καθαρά), να κάνει ερωτήσεις με 
δύο λέξεις (π.χ., «πού, μπαμπά;»), 
να δείχνει το σημείο του σώματος 
για το οποίο ερωτάται κ.λπ. 

l Μέχρι την ηλικία των τεσσάρων 
ετών πρέπει να καταλαβαίνει τα 
παραμύθια, να κατανοεί τις χρο-
νικές έννοιες (π.χ., χθες, αύριο), 
τις χωρικές έννοιες (π.χ., μπρο-
στά, πίσω), τις αντίθετες έννοιες 
(π.χ., μικρό, μεγάλο), να λέει πε-
ρίπου 300 λέξεις, να χρησιμοποι-
εί πληθυντικό, να λέει το όνομα 
και το επίθετό του, να κάνει ερω-
τήσεις χρησιμοποιώντας τις λέ-
ξεις τι, πού και γιατί. 
l Μέχρι την ηλικία των πέντε ετών 
πρέπει να μιλά με ευχέρεια χρη-
σιμοποιώντας απλές προτάσεις. 
Να κατανοεί τις συζητήσεις στο 
σπίτι και το σχολείο, να αρθρώ-
νει όλα τα σύμφωνα και τους 
φθόγγους, να σχηματίζει προτά-
σεις με 4-5 λέξεις, να λέει πολυ-
σύλλαβες λέξεις. 
Οι γονείς, λοιπόν, πρέπει να κα-
ταλάβουν ότι η καθυστέρηση 
της ομιλίας μπορεί να κρύβει κά-
ποια βαρηκοΐα που, όσο γρηγο-
ρότερα διαγνωσθεί, τόσο καλύ-
τερα θα είναι για το παιδί.   
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Αν και στα 
περισσό-
τερα μαι-
ευτήρια τα 
νεογέννητα 
ελέγχονται 
με ειδικά 
τεστ, ώστε 
η διάγνωση 
της βαρη-
κοΐας να 
είναι έγκαι-
ρη, συχνά οι 
γονείς είναι 
αυτοί που 
αντιλαμβά-
νονται πρώ-
τοι το πρό-
βλημα πολύ 
αργότερα.
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Παντελής Βιώνης
Κλινικός Διαιτολόγος, SRD Ευρωκλινικής Παίδων

υγεία και διατροφή

Συνδυασμοί Τροφών
Όλη η αλήθεια

Σίγουρα δεν αποτελεί κάτι καινού-
ριο η θεωρία που αφορά στους 
συνδυασμούς διαφορετικών τρο-
φών, ούτε προέκυψε στις μέρες 
μας. Είναι ήδη γνωστό από τον 
19ο αιώνα ότι για να αφομοιώ-
σουμε περισσότερα θρεπτικά συ-
στατικά, για να χάσουμε βάρος, 
ακόμη και για να βελτιώσουμε την 
ψυχική μας διάθεση, θα πρέπει να 
συνδυάζουμε συγκεκριμένες τρο-
φές και να μην αναμειγνύουμε 
τροφές που περιέχουν διαφορετι-
κά θρεπτικά συστατικά. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί δεν ακολουθούν όλες 
οι τροφές τον ίδιο χρόνο και τρό-
πο πέψης.
Δύο τυπικά παραδείγματα σύμ-
φωνα με αυτήν τη θεωρία είναι το 
κρέας και το ψάρι, που περιέχουν 
κυρίως πρωτεΐνες, οπότε θα πρέ-
πει να τρώγονται μόνο με λαχανι-
κά και να αποφεύγεται ο συνδυα-
σμός τους με ψωμί ή πατάτες, που 
περιέχουν υδατάνθρακες.

Η σύγχρονη επιστημονική 
άποψη υποστηρίζει ότι:
Δεν υπάρχει συνδυασμός τροφών 
που να θεωρείται περισσότερο 
υγιεινός ή κατάλληλος για την εύ-
κολη απώλεια βάρους.
Εάν το άτομο επιτυγχάνει να χάνει 
βάρος, αυτό οφείλεται στο γεγο-
νός ότι προσέχει πολύ περισσότε-
ρο την ποσότητα τροφών που κα-
ταναλώνει, παρά το συνδυασμό 
τροφών που επιλέγει.
Σύμφωνα με καινούριες επιστημο-
νικές έρευνες, όταν η ποσότητα 
του φαγητού είναι μικρή, δεν επι-
βαρύνει καθόλου την ανάμειξη 
των υδατανθράκων και των πρω-
τεϊνών, δεν μειώνει την αφομοί-
ωση των θρεπτικών ουσιών και 
δεν προκαλεί αύξηση του σωμα-
τικού λίπους.
Αντιθέτως, αν συνδυάσουμε υδα-
τάνθρακες με πρωτεΐνη και λαχα-
νικά, θα έχουμε πολλά οφέλη, δι-

Όλοι έχουμε ακούσει διάφορες θεωρίες σχετικά με τους συνδυασμούς τροφών. Είναι γε-
γονός πως μπορούν να μας βοηθήσουν να χάσουμε βάρος ή να βελτιώσουμε τη διάθεσή 
μας. Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι το γεγονός πως η γνώση σχετικά με τους συνδυασμούς 
τροφών μπορεί να μας βοηθήσει να διατηρήσουμε σε άριστη κατάσταση την υγεία μας.
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Ψάρια, πιτυ-
ρούχο ψωμί, 
μακαρόνια, 
άγριο ρύζι 
και φρούτα 
ενισχύουν 
την καλή 
διάθεση 
γιατί προ-
άγουν την 
παραγωγή 
σεροτονί-
νης.

ότι η αύξηση του σακχάρου στο 
αίμα είναι πολύ μικρή, χορταίνου-
με πολύ περισσότερο και στη συ-
νέχεια καίμε πολλές θερμίδες. Επο-
μένως, το συμπέρασμα είναι ότι 
πρέπει να συνδυάζουμε αρκετά 
είδη τροφών, αλλά να τρώμε μι-
κρές ποσότητες.
Βέβαια, πάντα υπάρχει η εξαίρεση 
στον κανόνα. Γι’ αυτό, αν θέλουμε 
να πετύχουμε ιδιαίτερα αποτελέ-
σματα ως προς την τόνωση της 
ψυχικής μας διάθεσης, θα πρέπει 
να τρώμε ξεχωριστά τις πρωτεϊ-
νούχες από τις υδατανθρακού-
χες τροφές. Αυτό επηρεάζει τους 
νευροδιαβιβαστές του εγκεφά-
λου, οι οποίοι είναι κατασκευασμέ-
νοι από τα αμινοξέα τρυπτοφά-
νη και τυροσίνη, που λαμβάνουμε 
από τις τροφές. 
Έτσι, για παράδειγμα, τα ζυμα-
ρικά, όταν τρώγονται μόνα τους, 
προκαλούν ηρεμία και χαλάρω-
ση, ενώ το κρέας προκαλεί διέγερ-
ση. Άρα, ως ένα βαθμό, μπορούν 
να επηρεάσουν την ψυχική μας δι-
άθεση.

Τροφές που επηρεάζουν 
θετικά τη διάθεσή μας:
➠  Ψάρια, πιτυρούχο ψωμί, μακα-

ρόνια, άγριο ρύζι και φρούτα 
ενισχύουν την καλή διάθεση γι-
ατί προάγουν την παραγωγή 
σεροτονίνης και μας βοηθούν 
να αισθανόμαστε καλά.

➠  Καρύδια, αμύγδαλα, φουντού-
κια, κολοκυθόσποροι, αβοκά-
ντο και όσπρια διεγείρουν την 
παραγωγή ακετυλχολίνης, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η αυ-
τοσυγκέντρωση και η ευεξία.

➠  Μέλι, σταφίδες, κακάο, σοκο-
λάτα, καφές, πιπέρι και αλκοόλ 
αυξάνουν την παραγωγή ντο-
παμίνης και νοραδρεναλίνης 
δρώντας ως ήπια διεγερτικά και 
ευφραντικά.

➠  Εσπεριδοειδή, κανέλα, πιπερό-

ριζα (τζίντζερ), γαρίφαλο, κάρ-
δαμο τονώνουν τις σεξουαλικές 
ορμόνες και βελτιώνουν την το-
πική κυκλοφορία στην περιοχή 
των γεννητικών οργάνων.

Πρέπει να θυμόμαστε:
Τρώγοντας τροφές που περιέχουν 
υδατάνθρακες μαζί με τροφές που 
περιέχουν πρωτεΐνες σε μικρές 
ποσότητες δεν θα αντιμετωπίσου-
με κανένα πρόβλημα στην αφο-
μοίωση των θρεπτικών συστατι-
κών, γιατί η πέψη, π.χ., του αμύλου 
γίνεται στο στόμα και στο έντερο, 
ενώ η πέψη των πρωτεϊνών στο 
στομάχι.
Επιπλέον, αυτός ο συνδυασμός 
θα καθυστερήσει την αύξηση του 
σακχάρου στο αίμα και η ινσου-
λίνη θα προλάβει να δράσει πιο 
αποτελεσματικά. 
Αν κάνουμε συνδυασμό διαφο-
ρετικών ειδών τροφών στο ίδιο 
γεύμα και φάμε σε μεγάλες πο-
σότητες, ασφαλώς η πέψη θα επι-
βαρυνθεί και η αφομοίωση των 
θρεπτικών συστατικών θα καθυ-
στερήσει. Αυτό θα έχει ως αποτέ-
λεσμα να κουραστεί στο τέλος το 
στομάχι από τον μεγάλο φόρτο 
και να αυξηθεί το πεπτικό στρες.

Ας μάθουμε να 
συνδυάζουμε λαχανικά  
και φρούτα:
Πρέπει να γεμίζουμε το πιάτο 
μας με διαφορετικά λαχανικά και 
φρούτα. Έχει διαπιστωθεί ότι ο 
συνδυασμός κάποιων από αυτά 
αυξάνει την αντιοξειδωτική τους 
δράση, καθώς και τη δυνατότητα 
του σώματος να απορροφήσει τις 
θρεπτικές ουσίες.
Δεν ταιριάζουν όμως όλα μεταξύ 
τους! Γι’ αυτό φροντίζουμε να τα 
ξεχωρίζουμε και να τα καταναλώ-
νουμε είτε μαζί είτε σε διαφορε-
τικές ώρες. Π.χ., συνδυάζονται το 
πορτοκάλι, ο ανανάς, το καρότο, 

το σταφύλι, το ακτινίδιο και η πιπε-
ριά, γιατί το ένα ενισχύει τη δράση 
των συστατικών του άλλου.

Δεν ταιριάζουν μεταξύ 
τους στο ίδιο γεύμα:
Οι πατάτες με τα φρούτα, το μήλο 
με το αχλάδι και την μπανάνα, η 
μελιτζάνα με το αβοκάντο, το κου-
νουπίδι με το μπρόκολο, καθώς 
και τα κολοκυθάκια με την ντο-
μάτα. Ο συνδυασμός αυτών των 
τροφίμων προκαλεί δυσπεψία και 
τα συστατικά τους δρουν ανταγω-
νιστικά.
Σωστό συνδυασμό κάνει το μπρό-
κολο με την ντομάτα, καθώς τα φυ-
τοθρεπτικά συστατικά τους απορ-
ροφούνται καλύτερα και είναι πιο 
δραστικά ενάντια στις ελεύθερες 
ρίζες. Μαγειρέψτε τις ντομάτες με 
λαχανάκια Βρυξελλών, λάχανο, 
κουνουπίδι, και θα έχετε καλύτερη 
αντιοξειδωτική δράση στον οργα-
νισμό σας. Αν τρώτε τα λαχανικά 
ωμά, προσθέστε λίγο ελαιόλαδο 
για να βοηθήσετε τον οργανισμό 
σας να επεξεργαστεί και να απορ-
ροφήσει τα καροτένιά τους.
Εάν είστε αθλητές ή γυμνάζεστε 
συστηματικά, για να εξασφαλίσε-
τε τη θρεπτική επάρκεια στη δια-
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ  ΤΡΟΦΩΝ

υγεία και διατροφή

Σωστοί συνδυασμοί τροφών

θαλασσινά ή ψάρι και πάντοτε 
μαζί με κάποια λαχανικά.

✔  Άπαχο γιαούρτι με συνοδευτι-
κό κρέας ή κοτόπουλο, αλλά όχι 
με ψάρι.

✔  Γαλακτοκομικά με δημητριακά 
τα οποία δεν είναι εμπλουτισμέ-
να με φυτικές ίνες. Όταν περι-
έχουν φυτικές ίνες, μειώνεται η 
απορρόφηση του ασβεστίου.

✔  Αποξηραμένα φρούτα με για-
ούρτι (όχι προβιοτικό ή επιδόρ-
πιο).

✔  Κόκκινα κρέατα (αρνί, κατσίκι, 
μοσχάρι, χοιρινό) χωρίς ορατό 
λίπος ή κοτόπουλο, στρουθοκά-
μηλος, γαλοπούλα χωρίς πέτσα 
με ρύζι αναποφλοίωτο ή σάλ-
τσα ντομάτας, ψωμί με πί-
τουρο ή ανανά ή αποξη-
ραμένα φρούτα ή μήλο.

✔  Τυρί με ψωμί ολικής αλέ-
σεως ή βραστά λαχανικά ή 
κομπόστες φρούτων.

✔  Όλες οι τροφές που περι-
έχουν αρωματικά χόρτα 
(βασιλικό, δυόσμο, θυμά-
ρι, ρίγανη) και προσδίδουν 

γεύση στο φαγητό.
✔  Τροφές με υδατάνθρακες και 

τροφές με πρωτεΐνες στο ίδιο 
γεύμα. Οι πρωτεϊνούχες τροφές 
πρέπει να είναι φτωχές σε λι-
παρά και οι υδατανθρακούχες 
πλούσιες σε φυτικές ίνες.

Περισσότερη προσοχή:
Αποφύγετε το συνδυασμό κόκ-
κινων κρεάτων με κίτρινα τυριά 
(π.χ., χοιρινό με κεφαλοτύρι), επει-
δή αυξάνει την πρόσληψη κορε-
σμένου λίπους, καθυστερεί την 
πέψη των λιπαρών (κουράζει το 
συκώτι) και εμποδίζει την απορ-
ρόφηση ασβεστίου (πιθανόν 
να οδηγήσει σε προβλήματα νε-
φρών).
Επεξεργασμένοι υδατάνθρακες ή 
και υδατάνθρακες με υψηλό γλυ-
καιμικό δείκτη μεταξύ τους (π.χ., 
πατάτες με μακαρόνια ή λευκό 
ψωμί με άσπρο ρύζι ή βρασμένο 
καλαμπόκι με φρυγανιά), επειδή 
αυξάνονται απότομα το σάκχαρο 
του αίματος και οι απαιτήσεις σε ιν-
σουλίνη.

➲ Λάχανο ή ντομάτα ή αγγούρι με αβγά.
➲  Ψάρια ή θαλασσινά με αγγουροντομάτα ή μαρούλι ή ντομάτα ή κολοκυθάκια ή χόρτα. 
➲  Ζυμαρικά με σάλτσα από λαχανικά ή πράσινη σαλάτα με ξηρούς καρπούς.
➲  Κόκκινα κρέατα ή πουλερικά και γενικά ζωικές πρωτεϊνούχες τροφές με ωμά ή βρασμένα στον ατμό λαχανικά 

και χόρτα.
➲  Λαχανικά που έχουν διαφορετικό χρώμα μεταξύ τους, π.χ., τα καρότα (πορτοκαλί χρώμα) με λάχανο ή 

αρακά (πράσινο χρώμα) και ντομάτα (κόκκινο χρώμα) με αγγούρι (πράσινο χρώμα).
➲  Κόκκινο κρασί (1 ποτηράκι) με όσπρια ή λαδερά φαγητά, στα οποία όμως το ελαιόλαδο θα προστεθεί ωμό.
➲  Ξηροί καρποί με λαχανικά (π.χ., σε σαλάτες) ή γιαούρτι ή γλυκά φρούτα (κυρίως καρύδια ή ηλιόσποροι με 

μήλο ή αχλάδι).
➲  Ρύζι με αρακά και ντομάτα και επίσης με φακές, ρεβίθια ή άλλα όσπρια.
➲  Όσπρια με ανάλατες ελιές και λίγο λεμόνι ή ελαιόλαδο και τυρί ή γιαούρτι ή ψωμί ολικής αλέσεως.
➲  Χόρτα ή λαχανικά με ωμό ελαιόλαδο ή λινέλαιο και φρέσκο λεμόνι.
➲  Χυμοί φρούτων και λαχανικών αραιωμένοι με νερό. Ο χυμός μήλου - καρότου είναι τελικά πλουσιότερος 

σε καροτίνη και βιταμίνες από τον σκέτο χυμό μήλου, γιατί τα συστατικά τους αλληλοσυμπληρώνονται και 
αφομοιώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό.

➲ Πράσινα λαχανικά με ψωμί ολικής άλεσης.

τροφή σας δεν αρκεί να τρώτε τα 
πάντα. Πρέπει να ξέρετε τι περιέ-
χουν οι τροφές, ποιες τροφές συν-
δυάζονται μεταξύ τους και ποιες 
όχι, για να γνωρίζετε πότε ο οργα-
νισμός σας αφομοιώνει στον μέγι-
στο βαθμό τα συστατικά που χρει-
άζεται.

Συνδυασμός τροφών σε 
μικρές ποσότητες:

Μικρή ποσότητα θε-
ωρείται αυτή που 

είναι ίση με την 
παλάμη (χω-
ρίς τα δάχτυ-
λα) για τις πρω-

τεΐνες και αυτή 
που χωράει στη 

χούφτα ή σε ένα φλι-
τζάνι για τα υπόλοιπα.
✔  Αβγά με ψωμί ή πίτες (αλεύρι 

ολικής αλέσεως).
✔  Αλκοολούχα ποτά (εκτός του  

κρασιού) με τροφές που περι-
έχουν λίγο λίπος και ελάχιστους 
υδατάνθρακες και κατά προτί-
μηση με κρέας ή κοτόπουλο ή 
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Θαλασσινά ή ψάρια μεταξύ τους 
ή και με άλλες πρωτεϊνούχες τρο-
φές (π.χ., τυριά ή αβγό ή διαφο-
ρετικά είδη θαλασσινών ή ψαριών 
μεταξύ τους), γιατί υπάρχει κίνδυ-
νος δυσανεξίας και αλλεργίας.
Θαλασσινά ή ψάρια με λαχανι-
κά (λάχανο οποιουδήποτε τύπου, 
μπρόκολο, κουνουπίδι), επειδή 
αυτά δεσμεύουν το ιώδιο και πα-
ρεμποδίζεται η καλή λειτουργία 
του θυρεοειδούς.
Κόκκινο κρασί με τυριά, επειδή 
αυξάνεται η αρνητική δράση της 
τυραμίνης και αυτό μπορεί να 
προκαλέσει πονοκέφαλο.
Κρέας ή κοτόπουλο ή κιμάδες ή 
αλλαντικά με μακαρόνια ή πατά-
τες ή αποφλοιωμένο ρύζι ή τηγα-
νητά λαχανικά (π.χ., τηγανητά κο-
λοκυθάκια ή μελιτζάνες) ή λευκό 
ψωμί, επειδή φορτώνεται υπερ-
βολικά το στομάχι, αυξάνεται η 
αρτηριακή πίεση και μειώνεται η 
αφομοίωση του σιδήρου.
Κρέας ή κοτόπουλο ή ψάρια ή 
θαλασσινά με βούτυρο ή μαργα-
ρίνες ή μαγιονέζα, επειδή αυξά-
νεται ο κίνδυνος καρδιαγγειακών 
παθήσεων.

Όσπρια με αλλαντικά ή παστά, 
επειδή αυξάνουν το ουρικό οξύ 
και μειώνουν τη δράση των φυτο-
οιστρογόνων.
Προβιοτικά γαλακτοκομικά (γι-
αούρτι, προβιοτικά γιαούρτια, κε-
φίρ) μαζί με άλλες τροφές, επει-
δή μειώνεται η ευεργετική τους 
δράση στο έντερο (όταν τα τρώ-
με μόνα τους μπορεί να προκαλέ-
σουν ξινίλες).
Πολλές και διαφορετικές τροφές 
στο ίδιο γεύμα, επειδή αυξάνεται 
το πεπτικό και οξειδωτικό στρες και 
τα θρεπτικά συστατικά των τρο-
φών δεν αφομοιώνονται σωστά.
Τροφές που περιέχουν ζωικό λί-
πος με ανθρακούχα ποτά, επειδή 
το ανθρακικό καθυστερεί τη χώνε-
ψη και δημιουργεί πρόβλημα στο 
μεταβολισμό των λιπών.
Φρέσκα φρούτα (εκτός μήλου, 
ανανά και μάνγκο) με άλλες τρο-
φές (εκτός γαλακτοκομικών), επει-
δή δεν απορροφάται κανονικά η 
βιταμίνη C και κάποια φλαβονο-
ειδή. Γενικά τα φρούτα πρέπει να 
τρώγονται μία με δύο ώρες πριν 
ή μετά το φαγητό, χωρίς να συνο-
δεύονται από άλλες τροφές. Ειδικά 

✘       Αβγά με άλλες μορφές ζωικής 
πρωτεΐνης, επειδή αυξάνεται 
η απορρόφηση των μη βασι-
κών αμινοξέων και μειώνεται 
η απορρόφηση κάποιων βα-
σικών.

✘       Γάλα και γιαούρτι με αρτοσκευ-
άσματα και τροφές πλούσιες 
σε φυτικές ίνες, επειδή οι φυ-
τικές ίνες δεσμεύουν το ασβέ-
στιο και το μαγνήσιο.

✘       Αλκοολούχα ποτά με ξηρούς καρ-
πούς και σνακ, γιατί αυξάνεται 
πολύ η πρόσληψη θερμίδων.

✘       Γαλακτοκομικά με χορταρι-
κά, ειδικά με σπανάκι, γιατί δη-
μιουργούνται άλατα που δεν 

απορροφώνται εύκολα και επι-
βαρύνουν τα νεφρά.

✘       Γλυκά φρούτα μαζί με ξινά 
φρούτα, γιατί αυτός ο συνδυα-
σμός προκαλεί ενοχλήσεις στο 
πεπτικό και εμποδίζει την επα-
ναπορρόφηση της σεροτονί-
νης, με αποτέλεσμα το αίσθη-
μα της κόπωσης.

✘       Γλυκά και τυποποιημένα επι-
δόρπια με τροφές που περιέ-
χουν υδατάνθρακες, γιατί αυ-
τός ο συνδυασμός καταστρέφει 
τις βιταμίνες Β, αυξάνει την 
πρόσληψη θερμίδων και απο-
σταθεροποιεί το σάκχαρο του 
αίματος. 

Δεν πρέπει να συνδυάζετε συχνά

το σταφύλι, το καρπούζι και το πε-
πόνι δεν πρέπει να τρώγονται μαζί 
με άλλα φρούτα.
Ψάρι με πατάτες ή γιαούρτι ή 
τζατζίκι ή τυρί, επειδή μειώνεται η 
συνολική απορρόφηση ασβεστί-
ου και αυξάνεται η απορρόφηση 
φωσφόρου.
Φυσικοί χυμοί φρούτων ή λαχανι-
κών μαζί με άλλες τροφές, επειδή 
μειώνεται η αντιοξειδωτική δράση 
των συστατικών τους (εκτός αν θέ-
λουμε να ενισχύσουμε την απορ-
ρόφηση του σιδήρου).
Οι παραπάνω προτάσεις αφο-
ρούν τη διατροφή υγιών ατό-
μων, με στόχο την καλυτέρευση 
της υγείας και την αύξηση της σω-
ματικής τους απόδοσης, με την 
προϋπόθεση ότι ασκούνται συ-
στηματικά.
Ανάλογα όμως με τα προβλήματα 
υγείας ή το αδυνάτισμα που επι-
διώκει το άτομο, υπάρχουν ευνο-
ϊκοί ή δυσμενείς συνδυασμοί τρο-
φών.
Αρκετοί διαιτολόγοι προτείνουν σε 
όποιους θέλουν να χάσουν βάρος 
την ανάμειξη διαφορετικών πρω-
τεϊνούχων τροφών στο ίδιο γεύ-
μα, π.χ., μπιφτέκι με μοσχαρίσιο 
και χοιρινό κιμά μαζί με αβγό και 
ψωμί για να πετύχουν την αύξηση 
του χορτασμού, την καθυστέρη-
ση της πείνας και τη σταθεροποίη-
ση του σακχάρου.

Το συμπέρασμα μετά από 
όλα αυτά είναι ένα:
Ανάλογα με τις επιλογές μας, τους 
συνδυασμούς που κάνουμε και 
τις ανάγκες που έχουμε, οι τροφές 
μπορεί να αποτελέσουν το φάρ-
μακο ή το «φαρμάκι» μας.

Αποφύγετε 
το συνδυ-
ασμό κόκ-
κινων κρε-
άτων με 
κίτρινα τυ-
ριά, επειδή 
αυξάνει 
την πρό-
σληψη κο-
ρεσμένου 
λίπους, κα-
θυστερεί 
την πέψη 
των λιπα-
ρών και 
εμποδίζει 
την απορ-
ρόφηση 
ασβεστίου.



Ως επακόλουθο, πολλοί γιατροί άρ-
χισαν να την αμφισβητούν. Παρ’ 
όλα αυτά, η μελέτη αυτή σχολιά-
στηκε για πολλές ατέλειες στο σχε-
διασμό της. Έκτοτε ακολούθησαν 
πολλές άλλες μελέτες, συχνά με 
αντιφατικά και διαφορετικά απο-
τελέσματα.
Το σημαντικότερο όφελος που 
προέκυψε ήταν ότι διευκρινίστη-
κε το πότε η ΘΟΥ μπορεί να ωφε-
λήσει και πότε να βλάψει, κυρίως 
όσον αφορά στο καρδιαγγειακό. 
Καθοριστικός παράγοντας για το 
αν η ΘΟΥ θα προστατέψει ή θα 
ζημιώσει είναι ο χρόνος έναρξης 
της θεραπείας μετά από την εμ-

μηνόπαυση, καθώς και η ηλικία 
έναρξης. Επίσης μεγάλη 

σημασία έχει ποιο οι-
στρογόνο, ποιο προ-

γεσταγόνο, πόσο 
και πώς θα χορη-
γηθεί.  

Όλες οι γυναίκες παρουσιάζουν 
τέτοια συμπτώματα; 
Η απάντηση είναι αρνητική. Οι δι-
αφορές που υπάρχουν ανάμεσα 
στις γυναίκες όσον αφορά το αν θα 
παρουσιάσουν συμπτώματα κατά 
την περίοδο της εμμηνόπαυσης ή 
όχι οφείλονται:
• σε γενετικούς παράγοντες 
• στο βάρος του σώματος
• στον τρόπο ζωής κ.ά.
Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν 
μεταξύ άλλων και τα ενδογενή επί-
πεδα οιστρογόνων-ανδρογόνων, 
με αποτέλεσμα η κλινική έκφραση 
του εμμηνοπαυσιακού συνδρό-
μου και η απάντηση στη θεραπεία 
να ποικίλλει πολύ μεταξύ των γυ-
ναικών.
Χρειάζονται όλες οι γυναίκες κά-
ποια θεραπεία για την εμμηνό-
παυση; 
Πριν από το 2002 οι περισ-
σότεροι έγκριτοι γιατροί θε-
ωρούσαν απολύτως απα-
ραίτητη τη Θεραπεία της 
Ορμονικής Υποκατάστα-
σης (ΘΟΥ) για τις περισσό-
τερες γυναίκες, με το σκε-
πτικό ότι αυτή η θεραπεία 
θα τις προστάτευε από όλες 
τις επιπτώσεις της έλλειψης 
ορμονών.
Το 2002, μια μελέτη σχετικά 
με τη θεραπεία της ορμο-
νικής υποκατάστασης 
ανέτρεψε πολλές από 
τις απόψεις μας και 
έδειξε ότι η ΘΟΥ, αντί 
να προστατεύει, αυξάνει 
τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών και 
εγκεφαλικών επει-
σοδίων. 

Η έναρξη της εμμηνόπαυσης το-
ποθετείται ένα χρόνο μετά την τε-
λευταία έμμηνο ρύση. Οφείλεται 
σε μια σταδιακή έκπτωση και εξα-
φάνιση των ωοθυλακίων, γεγονός 
που οδηγεί σε σημαντική μείωση 
των επιπέδων των ορμονών ζωτι-
κής σημασίας, όπως τα οιστρογό-
να και η προγεστερόνη.
Για ένα χρονικό διάστημα –δύο πε-
ρίπου χρόνια πριν και δύο περίπου 
χρόνια μετά– πολλές γυναίκες βι-
ώνουν την αναστάτωση που επι-
φέρει η προοδευτική έκπτωση της 
ωοθηκικής λειτουργίας, όπως αραι-
ομηνόρροια, απρόβλεπτες αιμορ-
ραγίες, εξάψεις, ιδρώτες, ανησυχία 
κ.λπ. Το χρονικό αυτό διάστημα 
ονομάζεται κλιμακτήριος ή ορθό-
τερα περιεμμηνόπαυση. 
Πρώιμη θεωρείται η εμμηνόπαυ-
ση αν παρουσιαστεί σε ηλικία κάτω 
των 40 ετών. Εμμηνόπαυση πα-
ρουσιάζει, βέβαια, μια γυναίκα σε 
οποιαδήποτε ηλικία, αν υποβληθεί 
σε ολική υστερεκτομή.
Παρά το ότι η εμμηνόπαυση θε-
ωρείται μια φυσιολογική εξέλι-
ξη στη ζωή μιας γυναίκας, ας μην 
αγνοούμε το γεγονός ότι η γυναί-
κα στην περίοδο αυτή περιέρχεται 
ξαφνικά σε βαριά ωοθηκική ανε-
πάρκεια. Αυτό βέβαια, όπως συμ-
βαίνει και σε κάθε άλλη ορμονική 
ανεπάρκεια, δημιουργεί σοβαρές 
διαταραχές στον οργανισμό της 
γυναίκας, με εκδηλώσεις και συ-
μπτώματα που προέρχονται από 
όλα τα οργανικά της συστήματα 
και που συνιστούν το γνωστό Κλι-
μακτηριακό Σύνδρομο. Έτσι, η 
γυναίκα κατά την εμμηνόπαυση 
παρουσιάζει όλες τις διαταραχές 
που αναφέρονται στον πίνακα.

Έλλη Λάκκα-Παπαδόδημα 
Ενδοκρινολόγος, Διευθύντρια Κέντρου Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη - Μεταβολισμού Ευρωκλινικής Αθηνών

ιατρική

Εμμηνόπαυση
Εμμηνόπαυση είναι η οριστική παύση της εμμήνου ρύσεως, η οποία επέρχεται στη ζωή μιας γυναίκας γύρω στα 50 
της χρόνια. Ας δούμε πώς μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν οι εμμηνοπαυσιακές διαταραχές.  
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Η θεραπεία 
των εμμηνο-
παυσιακών 
διαταραχών 
πρέπει να 
εξατομικεύ-
εται ανά-
λογα με τις 
ανάγκες και 
τις προσδο-
κίες κάθε 
γυναίκας.
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Συμπεράσματα
❖ Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και 
η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύ-
εται ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες της.
❖ Η θεραπεία πρέπει να στοχεύ-
ει στην αντιμετώπιση των συμπτω-
μάτων και στην πρόληψη.
❖ Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 
προσωπικό και οικογενειακό ιστο-
ρικό της γυναίκας. 
❖ Η ποιότητα ζωής είναι το πρώτο 
που πρέπει να εξασφαλίζεται από 
μια θεραπεία.
❖ H ΘΟΥ είναι μέρος μιας «στρα-
τηγικής» με μέτρα πρόληψης για τη 
διατήρηση της υγείας της εμμηνο-
παυσιακής γυναίκας.

Τα μέτρα πρόληψης είναι: 
❖ Η διακοπή του καπνίσματος 
❖ Η αποφυγή του αλκοόλ 
❖ Η σωστή διατροφή (μεσογεια-
κή δίαιτα) 
❖ Η άσκηση 
❖ Η επαρκής πρόσληψη ασβεστί-
ου και βιταμίνης D 
❖ Η διατήρηση ιδανικού σωματι-
κού βάρους, φυσιολογικής αρτηρι-
ακής πίεσης, φυσιολογικού λιπιδαι-
μικού προφίλ κ.λπ.
Σε πολλές περιπτώσεις, αυτά τα 
προληπτικά μέσα αρκούν για να 
προστατέψουν τη γυναίκα από 
τις εμμηνοπαυσιακές διαταραχές 
και δεν χρειάζεται άλλη θεραπεία. 
Αν όμως υπάρχουν συμπτώματα, 
τότε η ΘΟΥ είναι η πιο δραστική θε-
ραπεία για το Κλιμακτηριακό Σύν-
δρομο. Επίσης, βελτιώνει αρθραλ-
γίες, μυαλγίες, αϋπνίες, κατάθλιψη, 
διαταραχές λίμπιντο κ.λπ. 
Είναι γεγονός ότι τα καρδιαγγειακά 
επεισόδια είναι η κύρια αιτία θνη-
σιμότητας στις μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες. Η ΘΟΥ προστατεύει 
από τα καρδιαγγειακά άμεσα, γι-
ατί εμποδίζει την εξέλιξη της αθη-
ρωμάτωσης στα αγγεία της γυ-
ναίκας. Αυτό συμβαίνει μόνο αν 

στρογόνα χωρίς να λαμβάνει πα-
ράλληλα προγεστερόνη, καθώς 
προστατεύει από τον καρκίνο του 
ενδομητρίου. 
Συμπερασματικά, η ΘΟΥ είναι 
απαραίτητη: περικλιμακτηριακά, 
σε πρόσφατη εμμηνόπαυση, σε 
πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, σε 
υποθαλαμική αμηνόρροια, μέχρι 
τη φυσιολογική ηλικία εμμηνόπαυ-
σης. Η διάρκεια δεν έχει καθορι-
στεί ακριβώς, πάντως όχι περισσό-
τερο από δέκα χρόνια, με ανώτατο 
όριο ηλικίας τα 60. Δεν πρέπει να 
συνιστάται ΘΟΥ αν δεν υπάρχει 
καθαρή ένδειξη για τη χρήση της. 
Οπωσδήποτε, γυναίκες που βρί-
σκονται σε ΘΟΥ πρέπει να παρα-
κολουθούνται και να ελέγχονται 
με μαστογραφία τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο.
Τέλος, αναφέρουμε κάποιες άλ-
λες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
στην εμμηνόπαυση:
l Η εναλλακτική ιατρική – δεν είναι 
βέβαιο ότι βοηθά.
l Σκευάσματα μη εγκεκριμένα, 
όπως φυτοοιστρογόνα κ.ά. – δεν εί-
ναι βέβαιο ότι βοηθούν.
l Για τα αγγειοκινητικά συμπτώ-
ματα μπορεί να χορηγηθούν οι 
εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρό-
σληψης της σεροτονίνης, της νο-
ραδρεναλίνης και της γκαμπαπε-
ντίνης.
l Νέα φάρμακα δοκιμάζονται και 
υπόσχονται πολλά για το μέλλον.

η θεραπεία αρχίσει νωρίς περί την 
εμμηνόπαυση και συνεχιστεί για 
μεγάλο διάστημα, πάντως σε κα-
μία περίπτωση μετά τα 60. Αν η 
θεραπεία αρχίσει καθυστερημέ-
να, θα βλάψει αντί να ωφελήσει. Η 
ΘΟΥ προστατεύει και με έμμεσο 
τρόπο από τα καρδιαγγειακά, για-
τί εμποδίζει την εμφάνιση του δια-
βήτη, ενισχύει την αντίσταση στην 
ινσουλίνη, βελτιώνει το λιπιδαιμικό 
προφίλ και προλαμβάνει το μετα-
βολικό σύνδρομο.
Η ΘΟΥ προστατεύει τη γυναίκα και 
από πολλές άλλες παθήσεις, αφού 
μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου του 
παχέος εντέρου, προλαμβάνει τη 
νόσο Alzheimer, προφυλάσσει 
από βλάβες των αρθρώσεων, των 
μεσοσπονδυλίων δίσκων, του δέρ-
ματος, των βλεννογόνων κ.λπ. Η 
ΘΟΥ είναι η πρώτης γραμμής θε-
ραπεία για την οστεοπόρωση και 
την πρόληψη καταγμάτων σε γυ-
ναίκες κάτω των 60. 
Υπάρχουν όμως κίνδυνοι από αυ-
τήν τη θεραπεία; 
Η απάντηση είναι θετική. Ο κυρι-
ότερος κίνδυνος είναι τα θρομβο-
εμβολικά επεισόδια σε γυναίκες 
με προδιάθεση σε αυτά. Επίσης, 
ο καρκίνος του μαστού μπορεί να 
αυξηθεί όταν η θεραπεία συνε-
χιστεί για περισσότερα από επτά 
χρόνια. Καρκίνος του ενδομητρί-
ου μπορεί να παρουσιαστεί αν μια 
γυναίκα με μήτρα παίρνει μόνο οι-

Η ΘΟΥ προ-
στατεύει τη 
γυναίκα και 
από πολλές 
άλλες παθή-
σεις, αφού, 
όπως φαίνε-
ται, μειώνει 
τον κίνδυνο 
καρκίνου 
του παχέος 
εντέρου, 
προλαμβά-
νει τη νόσο 
Alzheimer, 
προφυλάσ-
σει από 
βλάβες των 
αρθρώσεων, 
των μεσο-
σπονδυλίων 
δίσκων, του 
δέρματος, 
των βλεννο-
γόνων κ.λπ. 

 Κεντρικό Νευρικό Σύστημα   άγχος, κατάθλιψη, αϋπνίες, εξάψεις, ιδρώτες, διαταραχές 
μνήμης, Alzheimer

 Δέρμα ξηρότητα, ρυτίδωση, γήρανση
 Ουρογεννητικό  ξηρότητα κόλπου, δυσπαρευνία, πτώση της λίμπιντο, ου-

ρηθρίτιδες
 Μεταβολικό Σύνδρομο   κεντρική παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, ινσουλινοαντίσταση
 Καρδιαγγειακό  στεφανιαία, έμφραγμα, εγκεφαλικό
 Μυοσκελετικό   μυϊκή αδυναμία, αρθροπάθειες, οστικά άλγη - οστεοπό-

ρωση

Εμμηνόπαυση Διαταραχές/Κλιμακτηριακό  Σύνδρομο
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Δρ. Μαρία Πίνιου-Καλλή
Διευθύντρια Δερματολογικού Τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών  

ιατρική

Η δερματολογία, ως επιστήμη που 
ασχολείται με την υγεία και την παθο-
λογία του δέρματος, είναι παλιά και η 
πορεία της μέσω των αιώνων διακρι-
τή. Αντίθετα, η αισθητική δερματολο-
γία αναγνωρίσθηκε ως επιστήμη μόλις 
τα τελευταία χρόνια.
Άλλωστε, μας είναι γνωστή από την 
αρχαιότητα η χρήση βοτάνων και δια-
φόρων ζωικών παραγώγων για την πε-
ριποίηση του δέρματος, όπως το λου-
τρό γάλακτος της Κλεοπάτρας, μέσω 
μιας σειράς άλλων παρόμοιων ιστο-
ρικών αναφορών που διασώζονται 
ανά τους αιώνες. Ως επιστήμη η αισθη-
τική δερματολογία αντιμετωπίστηκε 
με σεβασμό μόνο τα τελευταία χρό-
νια, με αποτέλεσμα να μείνει στα χέρια 
των «μη ειδικών», οι οποίοι με την υπό-
σχεση θαυμάτων είχαν τη δυνατότητα 
να ελέγχουν το βαθύτερο ανθρώπινο 
υπαρξιακό πρόβλημα, αυτό της ομορ-
φιάς. Η έλλειψη όμως της επιστημονι-
κής γνώσης οδηγούσε σε λάθη, από 
τα οποία πολλά ήταν και είναι μη ανα-
στρέψιμα.
Eνώ κάποτε η δερματολογία είχε ως 
αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία 
παθολογικών διαταραχών του δέρμα-
τος, σήμερα η αισθητική δερματολο-
γία και η πλαστική χειρουργική προ-
χωρούν στη διόρθωση και βελτίωση 
της εμφάνισης, η διαταραχή της οποί-
ας σε πολλές περιπτώσεις είναι απότο-

H δερματολογία τού σήμερα
Πλήρες εξοπλισμένο Δερματολογικό 

Τμήμα στην Ευρωκλινική Αθηνών

«Είναι καλύτερο να είσαι όμορφος 
παρά καλός. Αλλά… είναι καλύτερο να 

είσαι καλός παρά άσχημος»
Όσκαρ Ουάιλντ, 

To Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι
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κος γηραντικών διεργασιών ή παθολο-
γικών αιτιών.
Η ακμή δεν είναι αισθητικό πρόβλημα, 
όπως νομίζουν κάποιοι γονείς ενθυ-
μούμενοι τη δική τους εφηβεία, αλλά 
νόσος που χρειάζεται να θεραπευθεί 
εγκαίρως, πριν μόνιμες ουλές σημα-
δέψουν το πρόσωπο και το σώμα. Οι 
ουλές αποτελούν αισθητικό πρόβλη-
μα που μπορεί να προληφθεί αν θε-
ραπευθεί εγκαίρως η ακμή. μπορεί 
επίσης να διορθωθεί με τα μέσα της 
αισθητικής δερματολογίας, που πλέ-
ον διατίθενται και εφαρμόζονται στο 
Δερματολογικό Τμήμα της Ευρωκλινι-
κής Αθηνών.
Αιμαγγειώματα που άλλοτε εξοστρά-
κιζαν τα άτομα από τον κοινωνικό τους 
περίγυρο συνδέοντάς τα με κάτι «μαγι-
κό», ένα «σημάδι της μοίρας», σήμερα 
αποκαθίστανται με σκληρυντικές ενέ-
σεις και laser.
Η λεύκη, που είναι νόσος οφειλόμενη 
στη δυσλειτουργία των μελανινοκυτ-
τάρων και όχι αισθητικό πρόβλημα, 
πλέον θεραπεύεται με φωτοδυναμι-
κή θεραπεία. Υπέρχροες κηλίδες που 
πρόδιδαν την ηλικία του ατόμου, όπως 
υπερκερατώσεις, σπίλοι, δυσχρωμίες 
κ.ά., δεν αποτελούν πια «μοιραία κλη-
ρονομιά», αλλά εξαφανίζονται τόσο 
με φάρμακα όσο και χειρουργικά, 
με διαθερμοπηξία, κρυοπηξία, laser, 
έντονο παλμικό φως και φωτοδυνα-
μική θεραπεία.
H πρόωρη γήρανση του δέρματος 
αποτελεί σοβαρό θέμα έρευνας και θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης. Όταν λέμε 
πρόωρη γήρανση, εννοούμε την ηλι-
κία που πριν από 20 χρόνια εθεωρείτο 
πλήρες γήρας ή τρίτη ηλικία.
Καθώς ο μέσος όρος ζωής έχει παρα-
ταθεί κατά 33 χρόνια, όσον αφορά βέ-
βαια τον πλούσιο δυτικό κόσμο, η λη-
ξιαρχική ηλικία δεν είναι αντίστοιχη με 
την ηλικία της εμφάνισης. Έτσι, η απο-
δοχή του εαυτού μας δεν μπορεί να 
περιορίζεται σε δύο δεκαετίες –από 
20 έως 40 ετών–, αλλά αντιθέτως να 
επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της 
κοινωνικής ζωής μας, σύμφωνα με 

τις επιταγές της υγείας και της αισθη-
τικής. Αυτό δεν αποτελεί ματαιοδοξία, 
αλλά υπαρξιακή ανάγκη που συνδέ-
ει την υγεία με την ομορφιά. Επομέ-
νως, θα έλεγα ότι εισερχόμαστε σε μια 
εποχή κατά την οποία ως αντιγήραν-
ση εννοείται η θεραπευτική αντιμετώ-
πιση των γηρατειών, που πλέον θεω-
ρούνται νόσος.
Έτσι, η Ευρωκλινική, που υιοθετεί ό,τι 
πιο προοδευτικό υπάρχει στο επιστη-
μονικό πεδίο, δεν θα μπορούσε παρά 
να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση 
του Δερματολογικού Τμήματος με ό,τι 
πιο προηγμένο υπάρχει στο χώρο της 
επιστήμης και της ιατρικής τεχνολογί-
ας. Το Δερματολογικό Τμήμα απαρ-
τίζεται από το Δερματολογικό και το 
Δερματοχειρουργικό. Στο πρώτο γί-
νονται οι κλινικές εξετάσεις, οι διαγνω-
στικές μελέτες και οι θεραπείες των δερ-
ματολογικών νοσημάτων. Στο δεύτερο 
πραγματοποιείται η χειρουργική θερα-
πευτική αντιμετώπιση που απαιτούν 
ορισμένες δερματολογικές παθήσεις.
Για τη διαγνωστική μελέτη των μελαγ-
χρωματικών σπίλων, που μετά την 
επέκταση του φαινομένου της τρύπας 
του όζοντος απέκτησαν ιδιαίτερο εν-
διαφέρον, λόγω της συχνής μετατρο-
πής τους σε κακοήθη μελανώματα, δι-
αθέτουμε πλέον δερματοσκόπιο με το 
οποίο φωτογραφίζεται η βλάβη και –
αν δεν υπάρχουν στοιχεία κακοήθει-
ας– καθίσταται δυνατή η έγκαιρη θε-
ραπεία με ετήσιο έλεγχο.
Όσον αφορά στη θεραπευτική αντι-
μετώπιση των δερματολογικών νοση-
μάτων, εκτός των κλασικών θεραπευ-
τικών μεθόδων χρησιμοποιούνται και 
μέθοδοι που στηρίζονται στη σύγχρο-
νη ιατρική τεχνολογία, όπως είναι το 
laser, το έντονο παλμικό φως, η φθο-
ρίζουσα τεχνολογία του μπλε και κόκ-
κινου φωτός, οι ραδιοσυχνότητες και 
η φωτοδυναμική θεραπεία για την 
ακμή οποιασδήποτε κλινικής βαρύτη-
τας, για την ψωρίαση, τη λεύκη, την ιδι-
οπαθή τηλεγγεκτασία, τη ροδόχρου 
ακμή, την ποικιλοδερμία του Givatte, 
τα χηλοειδή, τις ραγάδες, τη φωτογή-

ρανση (ρυτίδες, ανάπλαση, χαλάρω-
ση, γεροντικές κηλίδες κ.ά.), τις ευρυ-
αγγείες, καθώς και τις αποτριχώσεις 
μετά από ενδοκρινολογικό έλεγχο.
Τα αφροδίσια νοσήματα αποτελούν 
και αυτά ένα πεδίο ενδιαφέροντος 
τόσο όσον αφορά τον προληπτικό 
έλεγχο όσο και τη θεραπευτική αντιμε-
τώπισή τους. 
Τα νοσήματα που χρειάζονται χει-
ρουργική αντιμετώπιση, όπως οι ομα-
λές και κοινές μυρμηγκιές, τα οξυτενή 
κονδυλώματα, οι υπερκερατώσεις, οι 
σμηγματογόνες κύστεις, οι σπίλοι κ.λπ., 
αφαιρούνται είτε χειρουργικά για δι-
αγνωστικούς λόγους (βιοψία) είτε με 
laser, διαθερμοπηξία και ραδιοσυχνό-
τητες στις άλλες περιπτώσεις. Η θερα-
πεία των αλωπεκιών και της τριχόπτω-
σης ακολουθεί τη διαγνωστική μελέτη 
με τριχοριζόγραμμα.
Η αισθητική δερματολογία, που, όπως 
αναφέρθηκε και στην αρχή του κειμέ-
νου, αποτελεί περιοχή ειδικού ενδιαφέ-
ροντος για μας, πραγματοποιείται με 
χρήση Βοtοχ, με εμφυτεύματα, μεσο-
θεραπεία, dermabration (απόξεση) 
με κρυστάλλους, peelings (απολέπι-
ση) με διάφορα φαρμακευτικά υλικά 
και άλλες μεθόδους.

Ιστολογική εξέλιξη της 
πορείας  της ακμής

Φαγέσωρες (μαύρα 
στίγματα) της ακμής 
και ιστολογική απει-
κόνιση

Το αναδιορ-
γανωμένο 
Δερματο-
λογικό 
Τμήμα της 
Ευρωκλινι-
κής Αθηνών 
χρησιμοποιεί 
τις πλέον 
προηγμένες 
μεθόδους 
στο χώρο 
της επιστή-
μης και της 
ιατρικής 
τεχνολογίας. 
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Στέφανος Σταθάκης
Διευθυντής Πλαστικός Χειρουργός, Ευρωκλινική Αθηνών

ιατρική

Η αλλαντοτοξίνη τύπου Α, γνωστή ως Botox, αποτελεί μια 
εναλλακτική πρόταση για όσους απορρίπτουν την ιδέα της 
χειρουργικής βλεφαροπλαστικής και η μέχρι τώρα εφαρμογή 
της έχει στεφθεί με μεγάλη επιτυχία.

Ομορφιά 
χωρίς νυστέρι
Ομορφιά 
χωρίς νυστέρι
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Η αλλαντο-
τοξίνη έχει 
χρησιμοποι-
ηθεί με επι-
τυχία στις 
γραμμές 
συνοφρύ-
ωσης του 
μεσοφρύου, 
στις εγκάρ-
σιες του 
μετώπου και 
στο «πόδι 
χήνας» πλάι 
στους καν-
θούς των 
ματιών.

Το σχήμα και η θέση των φρυ-
διών μεταβάλλονται από την 
τάση (tension) των μυών του 
προσώπου. Η αλλαντοτοξίνη 
(botulinum) μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί για να εξασθενήσει την 
έλξη μεμονωμένων μυών που 
εμπλέκονται στην έκφραση του 
προσώπου. Η ανατολή της έλξης 
των μυών του προσώπου, που 
τραβούν το δέρμα που βρίσκε-
ται πλάι στα φρύδια, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την ανόρθω-
ση και τη διόρθωση του σχήμα-
τος των φρυδιών. 
Η αλλαντοτοξίνη ενίεται για να 
εξασθενήσουν οι καθελκτήρες 
μύες των φρυδιών, γεγονός που 
επιτρέπει στις ίνες του μετωπιαίου 
μυός, που δεν συναντούν αντί-
σταση, να ανορθώσουν το φρύ-
δι. Στόχος είναι η αποδυνάμωση 
των ανώτερων και πλαγίων ινών 
των σφιγκτήρων των βλεφάρων. 
Με την ένεση αλλαντοτοξίνης σε 
συγκεκριμένα σημεία του σφι-
γκτήρα των βλεφάρων μπορεί να 
επιτευχθεί πλάγια ανόρθωση του 
φρυδιού 1-3 mm.
Η αποτελεσματική πλάγια 
οφρυϊκή ανόρθωση (λίφτινγκ) 
μπορεί να μεγαλώσει το άνοιγ-
μα των ματιών, προσδίδοντας 
στον ασθενή ζωηρότερη έκφρα-
ση και νεανικότερη εμφάνιση, 
δημιουργώντας παράλληλα ελ-
κυστικό σχήμα φρυδιού.
Η αλλαντοτοξίνη τύπου Α (π.χ., 
Botox) μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί ως εναλλακτική λύση αντί της 
χειρουργικής θεραπείας, προκει-
μένου να μειωθούν οι γραμμές 
της γήρανσης που προκαλού-
νται από την έλξη των μυών έκ-
φρασης του προσώπου. Η αλ-
λαντοτοξίνη έχει χρησιμοποιηθεί 
με επιτυχία στη θεραπεία των 
γραμμών συνοφρύωσης του με-
σοφρύου, των εγκάρσιων του 
μετώπου και της επιδερμίδας με 

εμφάνιση «ποδιού χήνας» πλάι 
στους κανθούς των ματιών. Επι-
πλέον, η αλλαντοτοξίνη μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για την ανόρ-
θωση και τη διαμόρφωση του 
σχήματος του φρυδιού. Η απο-
τελεσματική πλάγια οφρυϊκή 
ανόρθωση μπορεί να μεγαλώσει 
το άνοιγμα των ματιών, πράγμα 
που προσδίδει νεανικότερη εμ-
φάνιση στον ασθενή. Μπορεί 
επίσης να μειώσει την ήπια έως 
μετρίου βαθμού περίσσεια του 
άνω βλεφάρου.
Η πτώση των φρυδιών είναι φυ-
σική συνέπεια της γήρανσης 
του προσώπου. Το περίγραμ-
μα και η θέση των φρυδιών με-
ταβάλλονται από την αλληλεπί-
δραση συγκεκριμένων ομάδων 
μυών. Η θεραπεία των καθελκτή-
ρων των φρυδιών με αλλαντο-
τοξίνη προκαλεί ανόρθωση των 
φρυδιών 1-3 mm στην πλειονό-
τητα των ασθενών. Όταν απο-
δυναμώνονται οι έσω οφρυϊκοί 
καθελκτήρες (π.χ., ο επισκύνι-
ος μυς των βλεφάρων, ο πυρα-
μοειδής της ρινός, ο οσφρυϊκός 
καθελκτήρας και ο σφιγκτήρας 
των βλεφάρων), οι ίνες του με-
τωπιαίου μυός, που δεν συνα-
ντούν αντίσταση, ανορθώνουν 
το φρύδι στο κεντρικό τμήμα 
του, με αποτέλεσμα τη βελτίω-
ση του σχήματος του φρυδιού 
και/ή την ελαχιστοποίηση της πε-
ρίσσειας δέρματος των βλεφά-
ρων. Ο ιδανικός ασθενής είναι 
αυτός που παρουσιάζει ήπια έως 
μέτρια περίσσεια δέρματος των 
βλεφάρων και πτώση των φρυ-
διών ή ο ασθενής νεαρής ηλικί-
ας που απλώς επιθυμεί άνοιγμα 
της γραμμής των φρυδιών προς 
τα πλάγια. Σε μερικούς ασθενείς 
με σοβαρή περίσσεια δέρμα-
τος των άνω βλεφάρων μπορεί 
να ενεθεί μια ουσία εμφύτευσης 
(filler) στο κάτω πλάγιο μέρος 

του φρυδιού, για να προσδώσει 
όγκο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 
τόσο τους ασθενείς με αποτελε-
σματική ανόρθωση με αλλαντο-
τοξίνη όσο και τους ασθενείς με 
σημαντική περίσσεια δέρμα-
τος των βλεφάρων, που απορρί-
πτουν τη βλεφαροπλαστική. Αν 
και η βλεφαροχάλαση είναι σο-
βαρή, η συνιστώμενη θεραπεία 
είναι η χειρουργική βλεφαρο-
πλαστική. Με τις ενέσεις αλλαντο-
τοξίνης σε συγκεκριμένη περιοχή 
του σφιγκτήρα των βλεφάρων 
μπορεί να επιτευχθεί καλαίσθητη 
ανόρθωση του πλαγίου τμήμα-
τος του φρυδιού. Πρέπει να χρη-
σιμοποιείται εξατομικευμένη θε-
ραπεία, ώστε σε κάθε ασθενή να 
δημιουργείται το πλέον επιθυμη-
τό από αισθητική άποψη σχήμα 
φρυδιού.
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Μια νόσος που εμφανίζεται συχνά τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες επηρεάζο-
ντας τη ζωή και τη λειτουργικότητά τους, πλέον διαγιγνώσκεται ευκολότερα με τις 
σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους και θεραπεύεται συντηρητικά ή χειρουργικά.

Η πλέον συχνή εκφυλιστική νόσος 
του αυχένα κατά τη μέση ηλικία εί-
ναι η αυχενική σπονδύλωση. Ορί-
ζεται ως η χρόνια εκφύλιση των 
σπονδύλων και των δίσκων, κα-
θώς και των συνδέσμων. Εμφανί-
ζεται στο ήμισυ του πληθυσμού 
ηλικίας άνω των 50 ετών, ένα 
20% των οποίων θα εμφανίσει 
συμπτώματα. Αποτελεί μια σημα-
ντική αιτία νοσηρότητας αλλά και 
μείωσης της λειτουργικότητας του 
ατόμου. Και τα δύο φύλα επηρε-
άζονται το ίδιο, αν και στους άν-
δρες εμφανίζονται νωρίτερα τα 
συμπτώματα της εκφυλιστικής αυ-
τής νόσου.
Η αυχενική σπονδύλωση μπορεί 
να παρουσιαστεί είτε με συμπτώ-
ματα τα οποία προκύπτουν από 
πίεση νεύρων που αποτελούν συ-
νέχεια του νωτιαίου μυελού και εί-
ναι υπεύθυνα για τη λειτουργία, 
την κίνηση και την αίσθηση των 
άνω και κάτω άκρων, είτε με πίεση 
του ίδιου του νωτιαίου μυελού. Γε-
νικά, τα συμπτώματα είναι: ινια-
κή κεφαλαλγία, δηλαδή πόνος στο 
οπίσθιο μέρος της κεφαλής, ή πό-
νος στον αυχένα, ο οποίος μπορεί 
να είναι τοπικός ή να επεκτείνεται 
στον ώμο ή στην ωμοπλάτη. 

Ειδικότερα, εάν υπάρχει πίεση 
«νεύρου», εμφανίζονται συμπτώ-
ματα όπως πόνος στο άνω άκρο, 
αιμωδίες, αίσθημα νυγμών («βε-
λόνες»), ακόμη και μυϊκή αδυνα-
μία. Σε περίπτωση κατά την οποία 
υπάρξει πίεση του νωτιαίου μυε-
λού, αναφερόμαστε στην αυχε-

Σπυρίδων Πομώνης
Διευθυντής Β’ Νευροχειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

ιατρική

Αυχενική 
Σπονδύλωση
Αυχενική 
Σπονδύλωση
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Η αποτε-
λεσματικό-
τητα των 
θεραπευτι-
κών μεθό-
δων εξαρ-
τάται από 
τη σοβαρό-
τητα των 
συμπτω-
μάτων. 
Συγκεκρι-
μένα 
συμπτώμα-
τα απαιτούν 
τη βοήθεια 
ειδικού 
ιατρού, 
ώστε η  
διάγνωση 
να γίνεται 
σε πρώιμα 
στάδια και 
η θεραπεία 
να είναι 
αποδοτική.

νική μυελοπάθεια, η οποία απο-
τελεί σοβαρότατη επιπλοκή της 
αυχενικής σπονδύλωσης. Απαι-
τεί γρήγορη αντιμετώπιση λόγω 
της μονιμότητας των συμπτω-
μάτων, της επιδείνωσής τους και 
κυρίως της αναπηρίας που μπο-
ρεί να προκληθεί σε ικανό αριθ-
μό ασθενών. Σε αυτήν παρουσι-
άζονται αδυναμία στα άνω ή/και 
κάτω άκρα, διαταραχή βάδισης, 
διαταραχές στην αισθητικότητα 
των άνω και κάτω άκρων αλλά και 
του κορμού όσον αφορά το αί-
σθημα της αφής, της θερμοκρασί-
ας, του πόνου. Επίσης, μπορεί να 
υπάρχουν προβλήματα στην ού-
ρηση ή στην αφόδευση.

Διάγνωση με απεικονιστικές 
ή άλλες μεθόδους
Η σύγχρονη τεχνολογία, με προ-
σθήκη της μαγνητικής αλλά και πα-
λαιότερων τεχνικών, όπως απλών 
ακτινογραφιών αυχένα και της CT 
αυχένα, βοηθά σημαντικά στη δι-
άγνωση. Ευρήματα όπως κήλες 
μεσοσπονδυλίων δίσκων, υπερ-
τροφικές αρθρικές αποφύσεις, 
ανάπτυξη και παρουσία οστεοφύ-
των (εκφυλιστικές αλλοιώσεις που 
προκαλούν τη στένωση), σε συν-
δυασμό με την κλινική εικόνα συν-
θέτουν με ασφάλεια τη διάγνωση 
της αυχενικής σπονδύλωσης. 

Θεραπεία
Η θεραπευτική αντιμετώπιση μπο-
ρεί να είναι συντηρητική ή χειρουρ-

γική. Αυτό εξαρτάται από το είδος 
των συμπτωμάτων, τη διάρκεια, την 
ένταση και το βαθμό που αυτά επη-
ρεάζουν την καθημερινότητα του 
ασθενούς.
Περιπτώσεις πίεσης των νεύρων 
μόνο, οι οποίες, όπως αναφέρθη-
κε, εκδηλώνονται με πόνο των άνω 
άκρων, απαντούν καλά στη συντη-
ρητική αγωγή, που περιλαμβάνει 
τοποθέτηση αυχενικού κολάρου με 
σκοπό τη σταθεροποίηση του αυχέ-
να και τη μείωση των κινήσεων κατά 
τις ημέρες της κρίσης, τη χορήγηση 
αναλγητικών - αντιφλεγμονωδών - 
μυοχαλαρωτικών φαρμακευτικών 
σκευασμάτων, καθώς και προσεκτι-
κά επιλεγμένη φυσικοθεραπεία. Η 
τελευταία θα πρέπει να γίνεται κα-
τόπιν συνεργασίας του θεράποντος 
ιατρού και του φυσικοθεραπευτή. 
Στις περιπτώσεις, όμως, στις οποί-
ες υπάρχει αυχενική μυελοπάθεια ή 
έντονα ριζιτικά φαινόμενα που δεν 
υποχωρούν με συντηρητικά μέτρα, 
ενδείκνυται απόλυτα η χειρουργική 
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Οι χειρουργικές επεμβάσεις πε-
ριλαμβάνουν την πρόσθια προ-
σπέλαση του αυχένα, αφαίρεση 
των μεσοσπονδυλίων δίσκων, 
καθώς και των οστεοφύτων που 
προκαλούν πιεστικά φαινόμενα 
στις ρίζες ή στον νωτιαίο μυελό.

Η αφαίρεση των μεσοσπονδυλί-
ων δίσκων συνεπάγεται διαταρα-
χή της μηχανικής ευστάθειας της 
σπονδυλικής στήλης, με συνέπεια 
να απαιτείται τοποθέτηση μεσο-
σπονδυλίων μοσχευμάτων για την 
αποκατάστασή της. Τα μοσχεύμα-
τα αποτελούνται κυρίως από τιτά-
νιο, το οποίο έχει υψηλό δείκτη δε-

κτικότητας από τον οργανισμό, δεν 
διαβρώνεται και αντέχει στις μηχα-
νικές πιέσεις. Προσπάθειες δημι-
ουργίας τεχνητού δίσκου έχουν 
προχωρήσει αρκετά, και ήδη ορι-
σμένα είδη αυτών χρησιμοποιού-
νται με επιτυχία. Χρειάζεται όμως 
περαιτέρω βελτίωση. Η αμιγής 
σπονδυλική στένωση, χωρίς τη 
συμμετοχή δισκοκήλης, αντιμετω-
πίζεται με διαφορετική οπίσθια τε-
χνική σπονδυλοδεσία. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες χειρουργικής τεχνι-
κής είναι πέραν της σκοπιμότητας 
του παρόντος άρθρου.
Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονί-
σουμε τη συχνή εμφάνιση της εκ-
φυλιστικής νόσου. Η συχνή κλινική 
εξέταση, οι απεικονιστικές μέθοδοι 
αλλά και οι εφαρμοζόμενες θερα-
πευτικές προσεγγίσεις επιτρέπουν 
την ορθή και ταχεία αντιμετώπιση 
του προβλήματος αυτού.

Πρόγνωση
Όπως έχει αποδειχθεί σε επιστη-
μονικές εργασίες με μεγάλες σει-
ρές ασθενών, η αποτελεσματικό-
τητα των θεραπευτικών μεθόδων 
εξαρτάται από τη σοβαρότητα 
των συμπτωμάτων, όταν ο ασθε-
νής προσέρχεται στον ιατρό. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε περιπτώ-
σεις προχωρημένης μυελοπάθει-
ας μόνο ένα ποσοστό 30% περί-
που των ασθενών θα παρουσιάσει 
βελτίωση, παρά τις όποιες θερα-
πευτικές μεθόδους εφαρμοσθούν. 
Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι σε 
περίπτωση εμφάνισης συμπτωμά-
των όπως δυσκολία στη βάδιση, 
αίσθημα αδυναμίας κάτω άκρων, 
άλγος άνω άκρων ή αισθητικές δι-
αταραχές που δεν υποχωρούν ή/
και επιδεινώνονται παρά τη λήψη 
συντηρητικών μέτρων, ο ασθενής 
θα πρέπει να αναζητά τη βοήθεια 
ειδικού ιατρού, ώστε η διάγνωση 
να γίνεται σε πρώιμα στάδια και η 
θεραπεία να είναι αποδοτική.



Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, 
οι διαθρεπτικές ανάγκες τους δι-
αφοροποιούνται είτε λόγω μιας 
φυσικής τάσης για λιγότερη σε 
ποσότητα και συχνότητα σίτι-
ση είτε λόγω μειωμένης απορ-
ρόφησης βασικών συστατικών 
της τροφής. Επιπλέον, η σύστα-
ση του σώματος αλλάζει, με το 
μυϊκό σύστημα να χάνει μέρος 
της μάζας του, τον λιπώδη ιστό 
να αυξάνεται και το υγρό στοι-
χείο να μειώνεται σε ποσοστό 
έως και 20%.
Στο πεπτικό σύστημα, με το πέ-
ρασμα του χρόνου, λαμβάνουν 
χώρα διεργασίες που πρέπει 
να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν 
προκειμένου να μην υπάρξουν 
επιπτώσεις για την υγεία του 
ατόμου. Στο στομάχι, για πα-
ράδειγμα, μειώνεται η έκκριση 
οξέων και πεψίνης, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει σε μειωμέ-
νη απορρόφηση βιταμίνης Β12, 
φυλλικού οξέος, βιταμίνης D και 
ασβεστίου.
Το λείο μυϊκό σύστημα του εντέ-
ρου δρα λιγότερο αποτελεσματι-
κά, οδηγώντας στην αργή κίνηση 
της τροφής εντός του εντερικού 
σωλήνα και στη δυσκοιλιότητα 
ως πιθανή συνέπεια.  
Παράλληλα, μετά την ηλικία των 
50 ετών, το δέρμα μειώνει την 
παραγωγή της βιταμίνης D, στοι-
χείου απαραίτητου για τη μέγι-
στη αφομοίωση και αξιοποίηση 
του ασβεστίου.
Εξετάζοντας πιο σχολαστικά τις 
μικροθρεπτικές ανάγκες στην τρί-
τη ηλικία, αξίζει να εστιάσουμε 
σε τρεις βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β, τη Β6, το φυλλικό οξύ 
και τη βιταμίνη Β12.
Έχει, λοιπόν, διαπιστωθεί πως οι 
ηλικιωμένοι που πάσχουν από 
κατάθλιψη, καθώς και οι μετα-
εμμηνοπαυσιακές γυναίκες που 
ακολουθούν θεραπεία υποκα-
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υγεία & διατροφή

Διατροφή στη μέση  
και στην τρίτη ηλικία
Διατροφή στη μέση  

και στην τρίτη ηλικία
Η μέση και η τρίτη ηλικία είναι περίοδοι κατά τις οποίες συντελούνται αλλαγές στο σώμα 
και στον οργανισμό του ανθρώπου. Η διατροφή θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις νέες 
συνθήκες, ενώ η συμβολή του διαιτολόγου-διατροφολόγου καθίσταται πλέον απαραίτητη.
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καλώντας στο άτομο αναιμία και 
διαταραχές του νευρικού συστή-
ματος. Η καλύτερη λύση, λοιπόν, 
είναι η συγχορήγηση φυλλικού 
οξέος μαζί με βιταμίνη Β12 ή η 
λήψη ενός αξιόπιστου συμπλη-
ρώματος διατροφής με όλα τα 
απαραίτητα θρεπτικά συστατικά 
– πάντα σε συνεννόηση με τον 
ειδικό. 
Μια άλλη φυσική ουσία, της 
οποίας η ευεργετική δράση στην 
υγεία των ατόμων μεγάλης ηλι-
κίας έχει πιστοποιηθεί τελευταία 
από πολλές μελέτες, είναι η λου-
τεΐνη. Η ουσία αυτή ανήκει στα 
καροτενοειδή και προστατεύει 
από τον εκφυλισμό της ωχράς 
κηλίδας, που αποτελεί την κυρι-
ότερη αιτία απώλειας όρασης 
στους ηλικιωμένους. Η επίδραση 
της λουτεΐνης δεν περιορίζεται 
μόνο στην όραση: μελέτες συ-
σχετίζουν την πρόσληψή της και 
με μείωση του ενδεχόμενου εμ-
φάνισης αθηροσκλήρωσης.
Πολλοί ηλικιωμένοι διαπιστώ-
νουν την εμφάνιση καφέ κηλί-
δων στο πρόσωπο και στο πάνω 

τάστασης ορμονών, παρουσιά-
ζουν χαμηλότερα επίπεδα βιτα-
μίνης Β6 στο αίμα τους.
Επιπροσθέτως η βιταμίνη Β12, η 
οποία, εκτός από τη συμβολή της 
στην αιμοποίηση, εμπλέκεται και 
σε βασικές λειτουργίες του νευ-
ρικού συστήματος, πρέπει να 
αποτελεί μέριμνα για τα άτομα 
της μέσης και τρίτης ηλικίας που, 
όπως προαναφέραμε, λόγω της 
μειωμένης εκκριτικής δυνατότη-
τας του στομάχου σε οξέα, συ-
χνά εμφανίζουν έλλειψη στη συ-
γκεκριμένη βιταμίνη.
Μια εντυπωσιακή και πολύ πρό-
σφατη μελέτη, που εκπονήθηκε 
από Ολλανδούς ερευνητές και 
δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο 
επιστημονικό περιοδικό Lancet, 
έδειξε πως η μειωμένη γνωσιακή 
απόδοση που συναντάται συχνά 
σε ηλικίες άνω των 50 ετών μπο-
ρεί να αντιμετωπισθεί αποτελε-
σματικά με μια βιταμίνη του συ-
μπλέγματος Β, το φυλλικό οξύ. 
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
η ενίσχυση του διαιτολογίου με 
συμπλήρωμα φυλλικού οξέος 
για τρία έτη συνέβαλε στη διατή-
ρηση καλής μνήμης, στην εγρή-
γορση της αντίληψης και σε μια 
ικανοποιητικότατη ταχύτητα εκ-
φοράς λόγου.
Παράλληλα, η συμπληρωματι-
κή χορήγηση φυλλικού οξέος συ-
σχετίστηκε για ακόμη μια φορά 
με τη διατήρηση χαμηλών επι-
πέδων ομοκυστεΐνης, μιας ουσί-
ας της οποίας τα υψηλά επίπεδα 
σχετίζονται με καρδιαγγειακά νο-
σήματα.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να τονί-
σουμε πως η μεμονωμένη χορή-
γηση φυλλικού οξέος στη μέση 
και τρίτη ηλικία καλό είναι να 
αποφεύγεται, αφού οι μεγάλες 
ποσότητες αυτής της βιταμίνης 
μπορεί να «καλύψουν» μια πιθα-
νή έλλειψη βιταμίνης Β12, προ-

μέρος των χεριών – τους λεγόμε-
νους «λεκέδες της ηλικίας». Οι κη-
λίδες αυτές προέρχονται από τη 
λιποφουξίνη, ουσία που παράγε-
ται από τη δράση των ελεύθερων 
ριζών. Η ενίσχυση του οργανι-
σμού με φυσικά αντιοξειδωτικά 
βοηθά στη διάσπαση αυτής της 
ουσίας πριν αυτή προλάβει να 
εναποτεθεί στο δέρμα.
Έτσι, λοιπόν, η λήψη βιταμίνης 
C, β-καροτένιου, σελήνιου, συ-
νένζυμου Q10 και βιταμίνης 
Ε πρέπει να αποτελεί καθημε-
ρινή φροντίδα για τους ηλικι-
ωμένους, ειδικά όταν, συν τοις 
άλλοις, επιδιώκουν να καθυστε-
ρήσουν την εμφάνιση των σημα-
διών του γήρατος.
Κλείνοντας θα πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι πολλά φάρμακα που 
λαμβάνονται από άτομα της μέ-
σης και τρίτης ηλικίας διαφορο-
ποιούν τις θρεπτικές τους απαι-
τήσεις, κάνοντας επιτακτική τη 
συμβολή και την αρωγή του κλι-
νικού διαιτολόγου-διατροφολό-
γου στη διαδικασία διευθέτησης 
των διατροφικών αναγκών τους.

H συμπλη-
ρωματική 
χορήγηση 
φυλλικού 
οξέως 
βοηθά στη 
διατήρηση 
χαμηλών 
επιπέδων 
ομοκυστε-
ΐνης, μιας 
ουσίας που 
–σε υψηλά  
επίπεδα– 
σχετίζεται 
με καρδι-
αγγειακά 
νοσήματα. 
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Προδιαθεσικοί παράγοντες 

Απόλυτοι 
❏  Ιστορικό εμφάνισης καρκίνου του μαστού ή των ωο-

θηκών στην οικογένεια (μητέρα – αδελφή – γιαγιά).
❏  Ιστορικό εμφάνισης καρκίνου ωοθηκών, ενδομητρίου 

και μαστού στην ίδια γυναίκα.

Σχετικοί 
❏  Εμφάνιση εμμήνου ρήσεως πριν την ηλικία των 12 

ετών.
❏  Εμμηνόπαυση μετά την ηλικία των 50 ετών.
❏  Υπερβολική κατανάλωση λιπαρών και αλκοόλ.
❏ Παχυσαρκία.
❏  Πρώτος τοκετός μετά την ηλικία των 30 ετών.
❏ Αλόγιστη χρήση ορμονών.

Ο καρκίνος του μαστού κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των καρκίνων στη 
γυναίκα. Υπολογίζεται ότι μία γυναίκα στις οκτώ (12%) θα αναπτύξει καρκίνο 
του μαστού στη διάρκεια της ζωής της. Στην Ελλάδα έχουμε 4.000 - 5.000 νέα 
κρούσματα ετησίως.

Kαρκίνος του μαστού

Πώς μπορούμε να διαγνώσου-
με έγκαιρα τον καρκίνο του 
μαστού;
1. Αυτοεξέταση μία φορά το 
μήνα.
2. Πρώτη μαστογραφία στην ηλι-
κία των 35 ετών (αναφοράς) και 
δεύτερη στα 40 χρόνια. Από τα 
40 έως τα 50 θα πρέπει να επα-
ναλαμβάνεται κάθε έναν με ενά-
μιση χρόνο και μετά τα 50 κάθε 
χρόνο.
3. Γυναίκες που έχουν επιβα-
ρυμένο κληρονομικό ιστορικό 
πρέπει να ξεκινούν τον έλεγχο 
στα 30 και εν συνεχεία να εξετά-
ζονται κάθε χρόνο σύμφωνα με 
τις οδηγίες του θεράποντος ια-
τρού.
4. Σημαντική εξέταση είναι το 
υπερηχογράφημα, που μπορεί 
να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία, 
όσες φορές θέλουμε (δεν έχει 
ακτινοβολία). Με την εξέταση 
αυτή μπορούμε να ανιχνεύσου-
με τον καρκίνο του μαστού σε 
ποσοστό περίπου 80% (10-15% 
των καρκίνων δεν ανιχνεύεται 
στη μαστογραφία), να διαπιστώ-

Nικόλαος Κοτσιφόπουλος
Γενικός Χειρουργός, Συνεργάτης Αθηναϊκής Κλινικής

ιατρική
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σουμε εάν ένα ογκίδιο είναι συ-
μπαγές ή κυστικό, εάν υπάρχει 
διάταση των πόρων, εάν υπάρ-
χει απόστημα, και την ύπαρξη 
ινοκυστικής μαστοπάθειας. Σε 
καμία περίπτωση η μία εξέταση 
δεν αντικαθιστά την άλλη, αλλά 
τη συμπληρώνει σε συνδυασμό 
με την ψηλάφηση.

Πώς γίνεται η αυτοεξέταση των 
μαστών;
Η αυτοεξέταση των μαστών γί-
νεται κάθε μήνα από την 7η έως 
τη 10η ημέρα από την έναρξη 
της περιόδου (προεμμηνοπαυ-
σιακές γυναίκες), και μια στα-
θερή ημερομηνία (μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες). 
Η εξέταση πρέπει να γίνεται με τη 
γυναίκα ξαπλωμένη ή μπροστά 
από τον καθρέφτη. Εάν θέλου-
με να εξετάσουμε τον αριστερό 
μαστό, σηκώνουμε το αριστε-
ρό χέρι πάνω από το κεφάλι μας 
και με το δεξί χέρι (τρία μεσαία 
δάκτυλα) ψηλαφούμε το μαστό 
από το κέντρο προς την περιφέ-
ρεια, κατά τη φορά του ρολογι-
ού. Το αντίθετο γίνεται για τον 
δεξιό μαστό. Σημασία έχει να δι-
απιστώσουμε εάν υπάρχει κά-
ποια μεταβολή σε σχέση με την 
προηγούμενη φορά και ειδικά 
εάν υπάρχει κάποιο ψηλαφητό 
ογκίδιο, εκροή αιματηρού εκκρί-
ματος, εισολκή της θηλής, ασυμ-
μετρία των δύο μαστών ή μετα-
βολή στην υφή του δέρματος.

Πώς γίνεται η διάγνωση του 
καρκίνου του μαστού;
✔ Κλινική εξέταση (ψηλάφηση)
✔ Μαστογραφία
✔ Υπερηχογράφημα μαστού
✔  Βιοψία με λεπτή βελόνα για 

κυτταρολογική εξέταση (FNA)
✔  Βιοψία για ιστολογική εξέτα-

ση (χειρουργική ή με τον μαμ-
μοτόμο)

Συμπληρωματικές θεραπεί-
ες είναι η χημειοθεραπεία, η 
ακτινοβολία και ο ορμονικός 
χειρισμός. Ανάλογα με τον ιστο-
λογικό τύπο, τη διαφοροποίηση 
του όγκου, την ύπαρξη ή όχι δι-
ηθημένων λεμφαδένων, την ηλι-
κία της ασθενούς και διαφόρων 
άλλων παραμέτρων θα αποφα-
σισθεί σε ποια μορφή θεραπεί-
ας θα υποβληθεί η ασθενής.
Συμπερασματικά, κάθε γυναίκα 
πρέπει να αποβάλει το φόβο στο 
άκουσμα της φράσης «καρκί-
νος του μαστού», γιατί η έγκαι-
ρη διάγνωση με την πρόληψη 
οδηγούν σε μακροχρόνια επιβί-
ωση – γιατί όχι και σε ίαση.

Στη μαστογραφία φαίνονται οι 
μικροασβεστώσεις (μικροαποτι-
τανώσεις), που είναι εναποθέσεις 
αλάτων ασβεστίου διαμέτρου <1 
mm, και οφείλουν την εμφάνισή 
τους σε πληθώρα αιτιών, όπως 
στη μαστίτιδα, στην ινοκυστική 
μαστοπάθεια, στα ιναδενώματα, 
στις κύστεις κ.λπ. Ο καρκίνος του 
μαστού μπορεί επίσης να εμφα-
νιστεί με τη μορφή μικροασβε-
στώσεων, γι’ αυτό είναι σημα-
ντικό ο ιατρός να ξεχωρίζει ποιες 
από αυτές είναι ύποπτες (ειδικά 
εάν δεν υπήρχαν σε προηγού-
μενη εξέταση) και να προχωρά 
άμεσα σε βιοψία. 
Οι παραπάνω εξετάσεις δίνουν 
απαντήσεις σε 48 ώρες, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα στον ιατρό 
να ενημερώσει την ασθενή του 
και να συζητήσουν μαζί την πρέ-
πουσα θεραπεία. 

Θεραπεία
Η αρχική και βασική θεραπεία 
στον καρκίνο του μαστού είναι 
η χειρουργική. Με την επέμ-
βαση αφαιρείται ο όγκος (με 
ογκεκτομή ή με μαστεκτομή), 
ο οποίος στέλνεται για ιστολο-
γική εξέταση, από τα αποτελέ-
σματα της οποίας παίρνουμε 
πληροφορίες για την πρόγνω-
ση της ασθενούς και για την πε-
ραιτέρω αντιμετώπιση. Σήμερα 
γενικά αποφεύγονται οι μαστε-
κτομές και κερδίζουν έδαφος οι 
συντηρητικές επεμβάσεις. 
Μαστεκτομές γίνονται: σε πε-
ριπτώσεις που έχουμε μεγά-
λο όγκο σε μικρό στήθος, όταν 
ο όγκος είναι κοντά στη θηλή 
(απόσταση μικρότερη από 2 
εκατοστά) ή όταν ο όγκος είναι 
μεγαλύτερος από 4 εκατοστά. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις γί-
νονται ευρείες ή περιορισμένες 
ογκεκτομές με ή χωρίς λεμφαδε-
νικό καθαρισμό της μασχάλης.
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H έγκαιρη 
διάγνωση 
του καρ-
κίνου του 
μαστού 
μπορεί να 
οδηγήσει 
σε μακρο-
χρόνια 
επιβίωση – 
ακόμη και 
σε ίαση.
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Το στρες, που έχει περιγραφεί ως αντίδραση 
του ατόμου σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, 
περιλαμβάνει μια σειρά συμπτωμάτων που 
καταπονούν τον οργανισμό. Όσο συχνότερα 
βιώνεται δε, τόσο πιθανότερη καθίσταται και η 
κατάρρευση της ισορροπίας του οργανισμού. 

Τατιάνα Ξένου
M.Sc. Ψυχολογία Υγείας, City University of London
Επιστημονική Συνεργάτις Αθηναϊκής Κλινικής

ιατρική

Στρες και  
προδιάθεση  

στην ασθένεια
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Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής 
μας, η κακή διατροφή, η έλλειψη 
άσκησης, οι βλαβερές συνήθει-
ες όπως το κάπνισμα αλλά και η 
ψυχική μας διάθεση αποτελούν 
παράγοντες που έχουν συνδε-
θεί με την εμφάνιση προβλημά-
των υγείας. Είναι γεγονός ότι στις 
μέρες μας οι λέξεις στρες και άγ-
χος χρησιμοποιούνται όλο και 
πιο συχνά από όλους μας για να 
περιγράψουν την ψυχική μας δι-
άθεση.
Ο όρος στρες έχει περιγρα-
φεί ως αντίδραση του ατόμου 
σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, το 
οποίο τις περισσότερες φορές 
είτε προκαλεί αίσθηση κινδύνου 
ή απειλής είτε κρίνεται στρεσο-
γόνο από το άτομο. 
Τα συμπτώματα του στρες πε-
ριλαμβάνουν την αυξημένη 
ένταση των μυών, τη γρήγορη 
αναπνοή, τους αυξημένους καρ-
διακούς παλμούς, την αυξημέ-
νη αρτηριακή πίεση, την εφίδρω-
ση στις παλάμες, την αύξηση των 
επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και 
τη μειωμένη λειτουργία του ανο-
σοποιητικού συστήματος. 
Η θεωρία του Γενικού Συν-
δρόμου Προσαρμογής (ΣΓΠ) 
(Selye, 1976, μέσα στο: Αναγνω-
στόπουλος & Ποταμιάνος, 2006) 
έχει χρησιμοποιηθεί για να πε-
ριγράψει τι ακριβώς συμβαί-
νει στον ανθρώπινο οργανισμό 
όταν αντιδρά σε στρεσογόνα 
ερεθίσματα. Το ΣΓΠ περιλαμ-
βάνει τρία στάδια: 
1. Το στάδιο του συναγερμού, 
κατά το οποίο κινητοποιείται το 
σώμα με σκοπό την αντίδραση 
στο στρες και αυξάνεται η δρα-
στηριότηττα των επινεφριδίων, 
της καρδιαγγειακής και της ανα-
πνευστικής λειτουργίας. 
2. Το στάδιο της αντίστασης, 
κατά το οποίο το άτομο δραστη-
ριοποιείται με σκοπό να υπερ-

νειες.Ένα κρίσιμο ζήτημα, λοι-
πόν, είναι ο τρόπος με τον οποίο 
το άτομο αντιδρά σε απαιτήσεις 
και καταστάσεις του περιβάλλο-
ντός του. Ο τρόπος με τον οποίο 
το άτομο αντιδρά σε εξωτερικά 
ερεθίσματα, δηλαδή η συμπε-
ριφορά του, οι σκέψεις του και 
τα συναισθήματά του, διαδρα-
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
εμπειρία του στρες και κατ’ επέ-
κταση στις επιδράσεις του στρες 
στην υγεία του. Έχει παρατη-
ρηθεί ότι μια κατάσταση μπορεί 
να γίνει αντιληπτή ως ιδιαιτέρως 
στρεσογόνος από κάποιους αν-
θρώπους, ενώ από κάποιους άλ-
λους ως λιγότερο στρεσογόνος. 
Στους κόλπους της Ψυχολογίας 
της Υγείας έχει ερευνηθεί σε με-

Μία κατά-
σταση 
μπορεί να 
γίνει αντι-
ληπτή ως 
ιδιαιτέρως 
ή λιγότερο 
στρεσογό-
νος ανάλο-
γα με τον 
τρόπο που 
προσλαμ-
βάνεται 
από τους 
ανθρώπους.

νικήσει το στρες ή να μάθει να 
προσαρμόζεται σε αυτό. 
3. Το στάδιο της εξουθένωσης, 
κατά το οποίο εξαντλούνται τα 
σωματικά αποθέματα του ατό-
μου στην προσπάθειά του να 
υπερνικήσει το στρες ή να προ-
σαρμοστεί στη στρεσογόνο κα-
τάσταση. Η καταπόνηση του ορ-
γανισμού προκαλείται από το 
συνδυασμό και των τριών σταδί-
ων αντίδρασης. 
Έχει παρατηρηθεί ότι όσο πιο συ-
χνά βιώνει ένα άτομο στρες τόσο 
πιο συχνά καταπονείται ο οργα-
νισμός του, με αποτέλεσμα την 
πιθανή κατάρρευση της ισορ-
ροπίας του οργανισμού του σε 
επίπεδο φυσιολογίας και την αύ-
ξηση της ευπάθειάς του σε ασθέ-



Πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα 
με αυτοφθορισμό

Το πιο σύγχρονο σύστημα αυτοφθορισμού στην Ελλάδα είναι γεγονός! Το διαθέτει το Πνευμονολογικό 
Τμήμα της Ευρωκλινικής Αθηνών, συμπληρώνοντας την κλασική βρογχοσκόπηση και βοηθώντας στην 
πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.

Το νέο σύστημα αυτοφθορισμού (AFI/NBI) είναι ένα εξειδικευμένο, εξαιρετικής ευαισθησίας και τελευ-
ταίας τεχνολογίας σύστημα απεικόνισης ενδοσκοπικής εικόνας, το οποίο, χρησιμοποιώντας συγκεκρι-
μένα μήκη κύματος του φωτός και με κατάλληλη επεξεργασία της εικόνας, βοηθά άμεσα στην έγκυρη 
και έγκαιρη πρώιμη διάγνωση των καρκινικών μορφωμάτων του πνεύμονα, μειώνοντας στο ελάχιστο 
την πιθανότητα λανθασμένης διάγνωσης, αφού οποιαδήποτε αλλοίωση του βλεννογόνου εκτός καρκί-
νου –όπως αιμορραγίες, προκακοήθεις αλλοιώσεις, φλεγμονές κ.λπ.– απεικονίζεται ξεχωριστά.

Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα, μόνο από την 
Ευρωκλινική Αθηνών

Βιβλιογραφία:  Αναγνωστόπουλος & Ποταμιάνος, Εισαγωγή 
στην Ψυχολογία της Υγείας, Ελληνικά Γράμματα, 2006.
E-mail: tatianaxenou@msn.com

ΣΤρΕΣ ΚΑι ΠρΟδιΑθΕΣΗ ΣΤΗν ΑΣθΕνΕιΑ
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γάλο βαθμό η σχέση που μπορεί 
να υφίσταται μεταξύ των χαρα-
κτηριστικών της προσωπικότη-
τας του ατόμου και της προδιά-
θεσής του στην ασθένεια. Έχει 
ερευνηθεί και αποδειχθεί ότι, 
ανάλογα με τις συμπεριφορές, 
τον τρόπο σκέψης και τα συναι-
σθήματα που δημιουργούνται 
σε σχέση με τις καταστάσεις στο 
περιβάλλον, ο κάθε άνθρωπος 
κατέχει έναν συγκεκριμένο τύπο 
προσωπικότητας (Τύποι Α και Β). 
Ο τύπος προσωπικότητας που 
έχει παρατηρηθεί ότι συσχετίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό με την εμ-
φάνιση ασθενειών είναι ο Τύπος 
Α. Τα άτομα με προσωπικότητα 
Τύπου Α είναι διαρκώς ανήσυχα, 
νευρικά και υπερβολικά ανταγω-
νιστικά. Διακρίνονται από αισθή-
ματα βιασύνης, ανυπομονησίας, 
θυμού και επιθετικότητας απένα-
ντι στους γύρω τους. Οι προσω-
πικότητες Τύπου Α βρίσκονται 
συνεχώς σε έναν ακατάπαυστο 
αγώνα να επιτυγχάνουν όλο και 
περισσότερα σε λιγότερο χρόνο, 
και βρίσκονται συχνά σε υπερδι-
έγερση. 
Τα άτομα αυτά βιώνουν πολύ 
συχνά στρες και είναι εξαιρετι-
κά δύσκολο να χαλαρώσουν. 
Συγκεκριμένα, έχει παρατηρη-
θεί ότι οι συμπεριφορές που σχε-
τίζονται με την προσωπικότητα 
Τύπου Α αποτελούν παράγοντα 
κινδύνου για την εκδήλωση καρ-
διαγγειακών νοσημάτων. Αντι-
θέτως, τα άτομα με προσωπικό-
τητα Τύπου Β διακρίνονται από 
χαμηλά επίπεδα ανταγωνιστικό-
τητας, θυμού και επιθετικότητας 
και απολαμβάνουν τις κοινωνι-

κές σχέσεις. Είναι πιο εύκολο για 
τα συγκεκριμένα άτομα να χα-
λαρώσουν και συχνά διαχειρίζο-
νται με περισσότερη ψυχραιμία 
πιθανές στρεσογόνες καταστά-
σεις. 

Στοιχεία προσωπικότητας 
και αντιμετώπιση 
στρεσογόνων 
καταστάσεων
Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία 
στη μελέτη της σχέσης μεταξύ 
των χαρακτηριστικών της προ-
σωπικότητας του ατόμου και του 
είδους αντιμετώπισης που υιο-
θετεί όταν βρίσκεται σε στρεσο-
γόνες καταστάσεις. Όπως έχει 
παρατηρηθεί μέσα από μελέ-
τες, ένας αισιόδοξος τρόπος ερ-
μηνείας των πιεστικών γεγονό-
των βοηθά περισσότερο στην 
επίλυση προβλημάτων. Αντιθέ-
τως, οι άνθρωποι που βλέπουν 
με απαισιόδοξο τρόπο τα πιεστι-
κά γεγονότα στη ζωή τους σκέ-
πτονται αρνητικά για την έκβασή 
τους και παραιτούνται από κάθε 
προσπάθεια επίλυσης. 
Σχετικές μελέτες έχουν επίσης 
αναφερθεί στην έννοια «ανθε-
κτικότητα στο στρες» (Maddi & 
Kobasa, μέσα στο: Αναγνωστό-
πουλος & Ποταμιάνος, 2006). 
Οι μελέτες αυτές έχουν εστιά-
σει στο γεγονός ότι κάποιοι άν-
θρωποι, ακόμη κι αν βρίσκονται 
κάτω από πιεστικές καταστάσεις, 
είναι σε θέση να διατηρήσουν 
την υγεία τους και να απολαύ-
σουν τη ζωή τους. Οι άνθρωποι 
με «ανθεκτικότητα στο στρες» 
βλέπουν τις αλλαγές που συμ-
βαίνουν στη ζωή τους ως μια 

πρόκληση και μια ευκαιρία για 
προσωπική ωρίμανση. Δεν αι-
σθάνονται ότι απειλούνται από 
αυτές και τις θεωρούν ευπρόσδε-
κτες. Ακόμη, διαθέτουν έναν ευέ-
λικτο τρόπο σκέψης και δείχνουν 
υπομονή σε αδιευκρίνιστες κα-
ταστάσεις. Δεσμεύονται με ό,τι 
κάνουν, δεν παραμένουν θεατές 
και αναγνωρίζουν την αξία του 
έργου τους. Τέλος, οι άνθρωποι 
με «ανθεκτικότητα στο στρες» νι-
ώθουν ότι έχουν τον έλεγχο των 
καταστάσεων στη ζωή τους και 
εστιάζουν στην προσωπική τους 
ευθύνη σε σχέση με τα γεγονότα. 
Έχει παρατηρηθεί επιστημονικά 
ότι έχουν γενικότερα λιγότερες 
πιθανότητες να εκδηλώσουν κά-
ποια ασθένεια και περισσότερες 
πιθανότητες να παραμείνουν υγι-
είς όταν βρίσκονται αντιμέτωποι 
με στρεσογόνες καταστάσεις. 

Όπως έχει 
παρατη-
ρηθεί από 
μελέτες, 
ένας αισι-
όδοξος 
τρόπος 
ερμηνείας 
των πιεστι-
κών γεγονό-
των βοηθά 
περισσό-
τερο στην 
επίλυση 
των προ-
βλημάτων.

96  Medilife



98  Medilife

υγεία 
Mαντώ Κυπριανίδου
Γενική Ιατρός Ευρωκλινικής Αθηνών

Hangover
H επόμενη μέρα —  και τι μέρα! Νιώθουμε «κουρέλι». 

Η αιτία; Το γνωστό σε όλους μας hangover. 

τοποσίας» παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 1904.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώμα-
τα είναι πονοκέφαλος, έντονη 
δίψα, ναυτία, υπερσιαλόρροια 
–πιθανόν και έμετος–, υπερευ-
αισθησία στο φως και το θόρυ-
βο, διαταραχές ύπνου και διά-
θεσης. Σε κάποιες περιπτώσεις 

Το hangover είναι το σύνολο 
των δυσάρεστων συμπτωμά-
των την επομένη μιας ημέρας 
με μεγάλη λήψη αλκοόλ. Αρχι-
κά η λέξη hangover χρησιμο-
ποιήθηκε τον 19ο αιώνα, για να 
περιγράψει μια ανεκπλήρωτη 
εργασία. Η έννοια «σύνδρομο 
επόμενης μέρας οινοπνευμα-

μπορεί, μαζί με τα προαναφερ-
θέντα, να συνυπάρχει διάρροια, 
έντονη καταβολή δυνάμεων, 
αύξηση της θερμοκρασίας του 
σώματος, διαταραχές της συνει-
δήσεως με δυσκολία στη συγκέ-
ντρωση, καταθλιπτική διάθεση 
και υπνηλία που μπορεί να φθά-
σει μέχρι και το λήθαργο.



δ

γ

β

α

Medilife  99

Στη μείωση των επιπέδων της 
βιταμίνης Β12 στο αίμα, λόγω 
της υπερβολικής λήψης αλκοόλ. 
Τα συμπτώματα του hangover 
διαρκούν από μερικές ώρες μέ-
χρι και 2-3 ημέρες μετά την τε-
λευταία λήψη αλκοόλ. Το πόσο 
έντονα είναι εξαρτάται από την 
ποσότητα αλκοόλης στο αίμα. 
Το πόσο γρήγορα θα ξεπερα-
στούν τα συμπτώματα εξαρτά-
ται από τον οργανισμό μας και 
από το πόσο συνηθισμένοι εί-
μαστε στο αλκοόλ.
Δεν υπάρχουν συνταγές θερα-
πείας του hangover. Το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε εί-
ναι να περιμένουμε ώσπου ο 
οργανισμός μας να μεταβολίσει 
το αλκοόλ που ήπιαμε.

Ορισμένες συμβουλές για 
να αποφύγουμε 
το hangover:
1.  Πρώτα απ’ όλα, να μην πί-

νουμε υπερβολικές δόσεις 
αλκοόλ.

2.  Να μην πίνουμε οινοπνευμα-
τώδη με άδειο στομάχι. Θα 
πρέπει, αντιθέτως, να έχουμε 
πάρει ένα καλό γεύμα προη-
γουμένως και να τρώμε κάτι 
και κατά τη διάρκεια της πό-
σης. Με αυτόν τον τρόπο με-
γαλώνουμε το χρόνο απορ-
ρόφησης του αλκοόλ στο 
λεπτό έντερο και επίσης απο-
φεύγουμε την υπογλυκαιμία. 
Τα φρούτα είναι ιδιαιτέρως 
ευεργετικά.

3.  Να έχουμε πιει άφθονο νερό 
πριν, έτσι ώστε ο οργανι-
σμός μας να είναι ενυδατω-
μένος. Ενδιάμεσα θα πρέπει 
να πίνουμε ένα ποτήρι νερό 
για κάθε ποτήρι αλκοόλ που 
καταναλώνουμε.

4.  Η λήψη 50 mg βιταμίνης Β6 
πριν και 50 mg της ίδιας βι-
ταμίνης κατά τη διάρκεια της 

Τα συμπτώματα του 
hangover οφείλονται: 
Στην αφυδάτωση. Η αιθανό-
λη αυξάνει την παραγωγή ού-
ρων και έχει διουρητική δρά-
ση. Εκτός από απώλεια νερού, 
έχουμε και απώλεια χρήσιμων 
ηλεκτρολυτών, όπως κάλιο και 
μαγνήσιο. Η αφυδάτωση εί-
ναι η κύρια αιτία του πονοκε-
φάλου, της κούρασης, της δί-
ψας και του λήθαργου. Επίσης, 
η δράση του αλκοόλ στο στο-
μάχι ευθύνεται για την υπερσι-
αλόρροια, τη ναυτία ή τον έμε-
το, τα οποία επιδεινώνουν την 
αφυδάτωση.

Στην υπογλυκαιμία. Κατά το 
μεταβολισμό της αιθανόλης 
από διάφορα ένζυμα μειώνε-
ται η γλυκογένεση στο συκώτι. 
Παράλληλα, το αλκοόλ προκα-
λεί μεγάλη έκκριση ινσουλίνης 
από το πάγκρεας. Από το συν-
δυασμό αυτών των διαδικασι-
ών προκύπτει υπογλυκαιμία. 
Επειδή η γλυκόζη είναι η κύρια 
πηγή ενέργειας του εγκεφάλου, 
η έλλειψή της είναι υπεύθυνη 
για την κόπωση, καθώς και για 
τις διαταραχές συνείδησης και 
διάθεσης.

Στην αιθανολική δηλητηρίαση. 
Τα προϊόντα διάσπασης της αι-
θανόλης από τα ηπατικά ένζυ-
μα είναι τοξικά, όπως η ακε-
ταλδεΐνη, που ευθύνεται για 
μερικά από τα συμπτώματα του 
hangover και συγκεκριμένα για 
την έντονη εφίδρωση, τη ναυ-
τία και τον έμετο. Ορισμένες 
ουσίες που χρησιμοποιούνται  
για να γλυκάνουν και να βελτι-
ώσουν τη γεύση των ποτών πι-
θανόν να εντείνουν τα συμπτώ-
ματα του hangover λόγω της 
τοξικότητάς τους.

οινοπνευματοποσίας βοηθά 
να μειωθούν τα συμπτώμα-
τα.

5.  Συνιστάται η κατανάλω-
ση μόνο ενός είδους ποτού. 
Καλό είναι να αποφεύγονται 
τα κοκτέιλ και τα σκουρό-
χρωμα ποτά, τα οποία περιέ-
χουν περισσότερες γλυκαντι-
κές ουσίες.

6.  Πριν πάμε για ύπνο, θα πρέ-
πει να καταναλώσουμε μεγά-
λη ποσότητα νερού, 50 mg 
βιταμίνης Β6 και ένα ελαφρύ 
σνακ, ώστε να αποφύγουμε 
την υπογλυκαιμία κατά τη δι-
άρκεια της νύκτας.

Αν, παρ’ όλα αυτά, δεν κατα-
φέρουμε να αποφύγουμε το  
hangover, την επομένη καλό εί-
ναι να κοιμηθούμε όσο το δυνα-
τόν περισσότερο και να κατανα-
λώσουμε όσο περισσότερο νερό 
γίνεται, μαζί με χυμούς φρούτων 
και ποτά με ηλεκτρολύτες. Καλό 
είναι να αποφύγουμε τον καφέ, 
διότι είναι διουρητικός και εντείνει 
την αφυδάτωση. Η λήψη αντιόξι-
νων βοηθά να μειωθούν τα στο-
μαχικά ενοχλήματα, ενώ ένα ήπιο 
αναλγητικό είναι χρήσιμο για τον 
πονοκέφαλο. Ένα πρωινό πλού-
σιο σε πρωτεΐνες και υδατάνθρα-
κες (π.χ., φρυγανισμένο ψωμί με 
μέλι και αβγά, τα οποία περιέχουν 
κυστεΐνη, που βοηθά στην αποτο-
ξίνωση του οργανισμού) είναι ό,τι 
καλύτερο για την υπογλυκαιμία.
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, 
τα βιταμινούχα συμπληρώματα –
κυρίως σύμπλεγμα βιταμινών Β– 
μαζί με αμινοξέα είναι ό,τι καλύτε-
ρο μπορούμε να προτείνουμε σε 
κάποιον που αντιμετωπίζει τα συ-
μπτώματα του hangover. Εννοεί-
ται πως το καλύτερο από όλα είναι 
να μην πίνουμε πολύ αλκοόλ και, 
κυρίως, να μην πίνουμε περισσό-
τερο από όσο αντέχουμε.

Καλός 
ύπνος, 
πρωινό 
πλούσιο σε 
πρωτεΐνες 
και υδατάν-
θρακες και 
βιταμινούχα 
συμπληρώ-
ματα βοη-
θούν στην 
αντιμετώ-
πιση του 
hangover. 
Παρ’ όλα 
αυτά, το 
πόσο γρή-
γορα θα 
ξεπεραστεί 
εξαρτάται 
από τον 
οργανισμό 
μας και από 
το πόσο 
συνηθισμέ-
νοι είμαστε 
στο αλκοόλ.



Τι είναι ο ύπνος; 
Είναι μια φυσιολογική, δυναμι-
κή και πολύπλοκη διαδικασία, η 
οποία αποτελεί μία από τις βασι-
κότερες ανάγκες για την επιβίωση 
του ανθρώπου. 

Τι είναι η υπνική άπνοια; 
Οι διαταραχές της αναπνοής στον 
ύπνο μπορεί να είναι αρκετά σο-
βαρές για την υγεία και τη ζωή 
τόσο του ίδιου του ατόμου όσο και 
των γύρω του. Ως υπνική άπνοια 
ορίζονται τα επεισόδια διακο-
πής της αναπνοής κατά τη διάρ-
κεια του ύπνου. Τα συμπτώματα 

ιατρική
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Υπνική Άπνοια

Γεώργιος Ν. Χρυσοχεράκης 
Πνευμονολόγος, Πνευμονολογικό Τμήμα Ευρωκλινικής Αθηνών

και τα ενοχλήματα του ανθρώπου 
που παρουσιάζει υπνικές άπνοι-
ες είναι χαρακτηριστικά και αποτε-
λούν το Σύνδρομο Άπνοιας-Υπό-
πνοιας στον Ύπνο. Αν η αιτία του 
συνδρόμου είναι η απόφραξη 
των ανώτερων αεραγωγών στον 
ύπνο, τότε ονομάζεται Σύνδρο-
μο Αποφρακτικής Άπνοιας-Υπό-
πνοιας στον Ύπνο ή ΣΑΑΥΥ και 
είναι η συχνότερη από αυτές τις 
διαταραχές. Εμφανίζεται κυρίως 
στους άνδρες –λιγότερο στις γυ-
ναίκες– μέσης ηλικίας και ο σημα-
ντικότερος παράγοντας κινδύνου 
είναι η παχυσαρκία.

Το Σύνδρομο της Υπνικής Άπνοιας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, μπορεί να 
ανιχνευθεί με τη μελέτη ύπνου και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τη συσκευή συνεχούς θετικής πίεσης. 

Ποιες είναι οι επιπτώσεις του 
ΣΑΑΥΥ στη ζωή του ατόμου; 
❖  Άμεσες για τη ζωή του ασθε-

νούς την ώρα που κοιμάται, 
λόγω της ενδεχόμενης βαρύ-
τητας των απνοιών, οι οποίες 
προκαλούν πτώση του οξυ-
γόνου στο αίμα, γεγονός που 
μπορεί να οδηγήσει ακόμη 
και σε αρρυθμίες, αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο ή ισχαι-
μικό καρδιακό επεισοδίο. 

❖  Έμμεσες την επόμενη ημέρα, 
λόγω του ότι ο ασθενής δεν 
κοιμάται καλά, με αποτέλεσμα 
να παρουσιάζει υπνηλία και 

O σημαντι-
κότερος 
παράγοντας 
κινδύνου 
εμφάνι-
σης του 
Συνδρόμου 
Αποφρακτι-
κής Άπνοιας-
Υπόπνοιας 
στον Ύπνο 
είναι η πα-
χυσαρκία.



ματάει στον ύπνο ή να έχει συχνές 
αφυπνήσεις και το πρωί να σηκώ-
νεται από το κρεβάτι με την αίσθη-
ση ότι δεν έχει κοιμηθεί αρκετά. 
Συχνά έχει πρωινό πονοκέφαλο, 
νιώθει νυσταγμένος ή κουρασμέ-
νος κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, εί-
ναι άκεφος και πίνει πολλούς κα-
φέδες για να «λειτουργήσει». Αν 
οδηγεί δε, μπορεί και να τον πά-
ρει ο ύπνος στο φανάρι! 
Από την περιγραφή αυτή κατα-
λαβαίνουμε γιατί το ΣΑΑΥΥ είναι 
σημαντικό και γιατί πρέπει να δι-
αγιγνώσκεται και να αντιμετωπί-
ζεται έγκαιρα. Η αργοπορημένη 
διάγνωση ή η μη ορθή αντιμε-
τώπισή του μπορεί να έχουν 
ολέθριες συνέπειες, ειδικά αν ο 
ασθενής κάνει κάποιο επάγγελ-
μα που απαιτεί έντονη και συ-
νεχή εγρήγορση (π.χ., οδηγός 
λεωφορείου).

Τι είναι η μελέτη ύπνου; 
Ο ασθενής που σκιαγραφήσαμε 
παραπάνω θα πρέπει να μελετη-
θεί σε ειδικό Εργαστήριο Μελέ-
της των Διαταραχών του Ύπνου 
και να υποβληθεί σε πολυυπνο-
γραφία, δηλαδή μελέτη ύπνου. 
Αν ευρεθεί να έχει πάνω από 
έναν ορισμένο αριθμό απνοιών-
υποπνοιών ανά ώρα ύπνου ή/
και ημερήσια υπνηλία, τότε θε-
ωρείται ότι πάσχει από το Σύν-
δρομο Αποφρακτικών Απνοι-
ών-Υποπνοιών στον Ύπνο και 
πρέπει να αντιμετωπισθεί με συ-
σκευή συνεχούς θετικής πίεσης 
(συσκευή CPAP), με την οποία 
θα πρέπει να κοιμάται στο εξής. 

Τι είναι η συσκευή CPAP; 
Η συσκευή αυτή δίνει, μέσω 
μιας μάσκας που εφαρμόζεται 
στο πρόσωπο του ασθενούς, 
αέρα υπό πίεση, με τον οποίο 
ανοίγουν οι αεραγωγοί και ο 
ασθενής αναπνέει χωρίς να πα-

ρουσιάζει άπνοιες στον ύπνο και 
να μειώνεται το οξυγόνο του στο 
αίμα. Σήμερα θεωρείται ότι εί-
ναι η κατ’ εξοχήν θεραπευτική 
μέθοδος του Συνδρόμου Απο-
φρακτικών Απνοιών-Υποπνοιών 
στον Ύπνο και για το λόγο αυτό 
ο ασθενής πρέπει να την αποδε-
χθεί ανεπιφύλακτα. Παράλλη-
λα με την εφαρμογή της μάσκας 
CPAP, θα πρέπει να αντιμετω-
πίζονται και οι συνοδές παθο-
λογικές καταστάσεις, όπως πα-
χυσαρκία, υποθυρεοειδισμός, 
σακχαρώδης διαβήτης, στεφα-
νιαία νόσος, κατάθλιψη κ.λπ. Επί-
σης συνιστάται η αποφυγή κα-
πνίσματος, αλκοολούχων ποτών, 
βαρέων γευμάτων και υπνωτι-
κών χαπιών πριν την κατάκλιση. 

Εν κατακλείδι: 
Σήμερα πιστεύουμε ότι το ρο-
χαλητό, οι άπνοιες και η ημερή-
σια υπνηλία δεν είναι παρά μόνο 
η «κορυφή του παγόβουνου»! 
Στην πραγματικότητα η υπνική 
άπνοια είναι ένα αρκετά πιο πο-
λύπλοκο παθολογικό φαινόμε-
νο που επηρεάζει τη λειτουργία 
ολόκληρου του ανθρώπινου 
οργανισμού. 

ΥΠΝικΗ ΑΠΝοιΑ

μειωμένη εγρήγορση. Σε αυ-
τήν την περίπτωση υπάρχει 
ακόμη και κίνδυνος πρόκλη-
σης θανατηφόρου τροχαίου 
ατυχήματος αν ο ασθενής εί-
ναι οδηγός.

❖  Έμμεσες στην ποιότητα ζωής 
του ασθενούς, π.χ., διαταρα-
χές της συμπεριφοράς, της σε-
ξουαλικότητας, κατάθλιψη.

Ποιος είναι ο μηχανισμός του 
ΣΑΑΥΥ; 
Όταν είμαστε ξύπνιοι, οι μύες 
του σώματός μας έχουν μια κά-
ποια σύσπαση (μυϊκός τόνος). Ο 
μυϊκός τόνος είναι απαραίτητος 
για τη ζωή μας για πολλούς λό-
γους (π.χ., μας κρατά όρθιους), 
και εν προκειμένω γιατί κρατά 
ανοικτούς τους ανώτερους αε-
ραγωγούς για να αναπνέουμε 
σωστά. Στον ύπνο όμως οι μύες 
του σώματός μας χαλαρώνουν 
για να ξεκουραστούν και έτσι ο 
μυϊκός τόνος πέφτει. Στην περί-
πτωση που το εύρος των ανώ-
τερων αεραγωγών είναι οριακό 
(π.χ., λόγω εναπόθεσης λίπους 
στα πλάγια του λαιμού στα παχύ-
σαρκα άτομα), τότε με την πτώ-
ση του μυϊκού τόνου οι ανώτε-
ροι αεραγωγοί κλείνουν εντελώς, 
με αποτέλεσμα να πυροδοτείται 
μια σειρά παθολογικών γεγονό-
των που οδηγούν στο ροχαλη-
τό, στις άπνοιες, στον ανήσυχο 
ύπνο και στην κακή οξυγόνωση 
του οργανισμού μας, με όλα τα 
αρνητικά επακόλουθα της επό-
μενης μέρας. 

Ποιο είναι το προφίλ του 
ασθενούς με ΣΑΑΥΥ; 
Συνήθως είναι άνδρας, πενήντα 
ετών, παχύσαρκος, με ιστορικό 
αρτηριακής υπέρτασης ή σακχα-
ρώδη διαβήτη, που ροχαλίζει δυ-
νατά όταν κοιμάται και δεν αφή-
νει τη σύντροφό του να κοιμηθεί. 
Μπορεί η αναπνοή του να στα-
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Μέσω μιας 
μάσκας που 
εφαρμό-
ζεται στο 
πρόσωπο 
του ασθε-
νούς, η 
συσκευή 
CPAP δίνει 
αέρα υπό 
πίεση με 
τον οποίο 
ανοίγουν οι 
αεραγωγοί 
και ο ασθε-
νής αναπνέ-
ει χωρίς να 
παρουσιάζει 
άπνοιες. 
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ΕΡΩΤΗΣΕιΣ

 1 Η ενημέρωση σε θέματα υγείας μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη πρόληψη: Συμφωνώ ❑ Διαφωνώ ❑

 2 Πώς αξιολογείτε την ενημέρωση του περιοδικού;  Άριστη  ❑ Πολύ καλή ❑ ικανοποιητική  ❑ Μη ικανοποιητική ❑

 3 Πώς αξιολογείτε τη συνολική εικόνα του περιοδικού; Άριστη  ❑ Πολύ καλή  ❑ ικανοποιητική  ❑ Μη ικανοποιητική ❑

 4 Τα άρθρα είναι κατανοητά και δεν μπερδεύουν τον αναγνώστη με δύσκολους ιατρικούς όρους: Συμφωνώ ❑ Διαφωνώ ❑

  Παράδειγμα μη κατανοητού άρθρου: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 5 Πιστεύω ότι πιο χρήσιμα είναι τα άρθρα σχετικά με την:  ιατρική  ❑ Yγεία γενικά  ❑ Oμορφιά  ❑ Διατροφή  ❑ Όλα τα παραπάνω ❑

 6 Επιπλέον θέματα που θα ήθελα να διαβάσω για να είμαι ενημερωμένος/η σε ό,τι αφορά την υγεία μου 
  (προτείνετε ένα θέμα άρθρου που θα σας ενδιέφερε):

  ιατρικά (ενηλίκων): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ομορφιά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Παιδιατρικά:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Διατροφή: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Νέες επιστημονικές εξελίξεις: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Άλλα θέματα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 7 Ιατρικές ειδικότητες από τις οποίες θα προτιμούσα να διαβάζω άρθρα:

 8 Ποια από τα παρακάτω περιοδικά υγείας, ιατρικής, διατροφής κ.λπ. διαβάζετε;

  E Iατρικά  ❑ Aρμονία  ❑ VITA  ❑

  Prevention  ❑  Popular Medicine  ❑ Health & Style  ❑

 9 Είστε ήδη συνδρομητής;  ΝΑι  ❑  οΧι  ❑

10 Άλλες παρατηρήσεις/σχόλια: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Όνομα: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Eπάγγελμα:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hμ/νία γεννήσεως:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Παιδιά: 1  ❑     2  ❑     3 και άνω ❑

Eπίθετο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Διεύθυνση:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tηλέφωνο: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Μπορείτε να στείλετε το ερωτηματολόγιο στην παρακάτω διεύθυνση:
Eυρωκλινική Aθηνών, Aθανασιάδου 3-5, Aθήνα
Yπόψη κυρίας Έφης Σοφιανού 
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 210-6416180 
(Aν ήδη βρίσκεστε στο χώρο της κλινικής, μπορείτε να αφήσετε το ερωτηματολόγιο στη ρεσεψιόν)

Σας ευχαριστούμε θερμά

✂ Xριστίνα Tαμπουρέα
Διευθύντρια Marketing και Επικοινωνίας

Aγγειοχειρουργοί   ❑
Aναισθησιολόγοι   ❑

Aλλεργιολόγοι   ❑

Γαστρεντερολόγοι   ❑

Γενικοί χειρουργοί   ❑

Γναθοχειρουργοί    ❑

Γυναικολόγοι   ❑

Δερματολόγοι  ❑

Eνδοκρινολόγοι   ❑

Θωρακοχειρουργοί   ❑

Kαρδιολόγοι   ❑

Kαρδιοχειρουργοί  ❑

Nευρολόγοι   ❑

Nευροχειρουργοί   ❑

Nεφρολόγοι   ❑

Oγκολόγοι   ❑

Oρθοπαιδικοί   ❑

Oυρολόγοι   ❑

Oφθαλμίατροι   ❑

Παθολόγοι   ❑

Πλαστικοί χειρουργοί   ❑

Πνευμονολόγοι   ❑
Mαστολόγοι  ❑

Pευματολόγοι   ❑

ΩΡΛ   ❑

Aιματολόγοι   ❑

Aκτινολόγοι   ❑

Διαιτολόγοι   ❑

Ψυχίατροι   ❑

Bιοπαθολόγοι  
–  μικροβιολόγοι   ❑

Πυρηνική ιατρική  ❑

Η ενημέρωση σώζει, 
η άποψή σας βοηθά!

Αν η υγεία θεωρείται το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου, τότε η επαρκής 
ενημέρωση στα θέματα υγείας αποτελεί το βασικό εχέγγυο πως το αγαθό αυτό 
θα διαφυλαχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτήν την πολύτιμη μάχη 
της ενημέρωσης σε θέματα υγείας, το Medilife δίνει το «παρών». Όμως, για πλη-
ρέστερα και σφαιρικότερα αποτελέσματα χρειάζεται και τη δική σας συμβολή. 
Συμπληρώστε, λοιπόν, το παρακάτω ερωτηματολόγιο και βοηθήστε μας να 
γίνουμε καλύτεροι. Συμβάλετε με τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη στο 
να γίνει η δουλειά μας ακόμη πιο αποδοτική. Κερδισμένη πάντα προσπαθούμε 
να βγαίνει η υγεία. Άρα και εσείς. 
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Στ. Γκοτζαρίδης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Αθηναϊκή Κλινική

ιατρική

Χοριοειδική Νεοαγγειακή 
Μεμβράνη (ΧΝΜ)
Η χοριοειδική νεοαγγειακή μεμβράνη (ΧΝΜ) είναι ένα πρόβλημα το οποίο συσχετίζεται με πολλές παθήσεις 
του αμφιβληστροειδούς, αλλά συχνότερα συνδέεται με την ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. Σήμερα, 
υπάρχουν θεραπευτικές μέθοδοι και σκευάσματα που αντιμετωπίζουν την πάθηση αποτελεσματικά.
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Στη ΧΝΜ μη φυσιολογικά αγγεία 
αίματος ξεκινούν από τον χοριο-
ειδή (τον ιστό που είναι πλούσιος 
σε αιμοφόρα αγγεία που βρίσκο-
νται ακριβώς κάτω από τον αμφι-
βληστροειδή) και μεγαλώνουν 
προς τα επάνω μέσα στο στρώ-
μα του αμφιβληστροειδούς. 
Αυτά τα νέα αγγεία είναι πολύ ευ-
αίσθητα, με αποτέλεσμα να σπά-
ζουν εύκολα και να προκαλούν δι-
αρροή αίματος και υγρού μέσα 
στα στρώματα του αμφιβληστρο-
ειδούς. Καθώς τα αγγεία αυτά δι-
αρρέουν, διαταράσσουν τον ευ-
αίσθητο αμφιβληστροειδικό ιστό 
προκαλώντας ελάττωση της όρα-
σης. Η βαρύτητα των συμπτω-
μάτων εξαρτάται από το μέγεθος 
της ΧΝΜ και της απόστασης που 
τη χωρίζει από την ωχρά κηλίδα. 
Τα συμπτώματα των ασθενών κυ-
μαίνονται, από μια ήπια θολότη-
τα ή διαταραχή της περιφερικής 
όρασης έως την πολύ σοβαρή κε-
ντρική απώλεια της όρασης.

Συμπτώματα 
➠  Θολή όραση στις περιοχές 

όπου αντιστοιχεί η ΧΝΜ 
➠ Παραμορφωμένη όραση 
➠  Κεντρική σκοτεινή περιοχή σε 

αντιστοιχία με τη βλάβη στην 
ωχρά κηλίδα 

Διάγνωση
Μια απλή οφθαλμολογική εξέτα-
ση με τον πίνακα Amsler πρέπει 
πάντα να γίνεται στους ασθενείς 
που έχουν διαπιστώσει πρόβλη-
μα με την κεντρική τους όραση. 
Αυτό το τεστ προσφέρει σημαντι-
κές πληροφορίες στο γιατρό σχετι-
κά με τον εντοπισμό και την έκτα-
ση του προβλήματος. Η ΧΝΜ 
συνήθως δύσκολα μπορεί να δι-
αγνωσθεί κατά τη βυθοσκόπηση. 
Μια ειδική εξέταση η οποία χρη-
σιμοποιεί χρωστική ουσία, απο-
καλούμενη φλουοροαγγειογρα-

φία, ελέγχει την κυκλοφορία του 
αίματος στον αμφιβληστροειδή 
και δείχνει τις περιοχές με τα πα-
θολογικά διαρρέοντα αγγεία.

Πρόληψη και θεραπεία 
Η κατάλληλη θεραπεία εξαρτά-
ται από διάφορους παράγοντες, 
όπως το μέγεθος και η εντόπιση 
της μεμβράνης, καθώς και το χρο-
νικό διάστημα το οποίο έχει μεσο-
λαβήσει από τη στιγμή που εκδη-
λώθηκαν τα συμπτώματα. 
Εάν η ΧΝΜ είναι μικρή, συμπαγής 
και εντοπισθεί πολύ νωρίς, μπορεί 
να αφαιρεθεί με μια πολύ λεπτή 
χειρουργική επέμβαση. Αυτή η 
χειρουργική τεχνική ενέχει τους 
περισσότερους κινδύνους, αλλά 
προσφέρει στον ασθενή καλά 
αποτελέσματα στη βελτίωση της 
όρασης.
Η Argon laser φωτοπηξία είναι 
μια θεραπεία κατά την οποία 
καυτηριάζονται τα διαρρέοντα 
νεοαγγεία και αποτελεί πολύ καλή 
αντιμετώπιση για τις ΧΝΜ που 
βρίσκονται μακριά από την ωχρά 
κηλίδα. Ο λόγος για τον οποίο αντι-
μετωπίζονται οι εκτός ωχράς κηλί-
δας μεμβράνες είναι διότι το laser 
προκαλεί μια ουλή η οποία επηρε-
άζει την όραση. Ο οφθαλμίατρος 
που θα εφαρμόσει το laser ελέγ-
χει απόλυτα την έκταση της ουλής. 
Εάν αφήσουμε μια μεμβράνη που 
διαρρέει χωρίς θεραπεία, το απο-
τέλεσμα θα είναι δραματικό και θα 
ελαττωθεί πάρα πολύ η όραση. 
Την τελευταία πενταετία η φω-
τοδυναμική θεραπεία έχει συ-
νεισφέρει σημαντικά στην επού-
λωση τέτοιων μεμβρανών που 
βρίσκονται στην περιοχή και κάτω 
από την ωχρά κηλίδα. Σημαντικό 
ποσοστό ασθενών σταθεροποι-
ούν την όρασή τους στα επίπεδα 
που βρισκόταν όταν ανιχνεύθη-
κε η πάθηση. Ένα μικρότερο πο-
σοστό παρουσίασε μικρή βελτί-

Πρόσφατα 
φάρμακα, 
όπως τα 
Avastin, 
Macugen, 
Lucentis, 
από μόνα 
τους ή σε 
συνεργα-
σία με τη 
φωτοδυνα-
μική θερα-
πεία, έχουν 
προσφέρει 
μεγαλύτερα 
ποσοστά 
επιτυχίας 
όσον αφορά 
τη σταθε-
ροποίηση 
αλλά και τη 
βελτίωση 
της όρασης.

ωση της όρασης. Παρ’ όλα αυτά, 
υπήρξαν και ασθενείς στους οποί-
ους, παρά τη θεραπεία, ελαττώθη-
κε η όραση.
Πρόσφατα φάρμακα τα οποία 
χορηγούνται ενδοβολβικά με συ-
χνές επαναλήψεις (συνήθως ανά 
μήνα), τα Avastin, Macugen, 
Lucentis, από μόνα τους ή σε συ-
νεργασία με τη φωτοδυναμική θε-
ραπεία, έχουν προσφέρει μεγα-
λύτερα ποσοστά επιτυχίας όσον 
αφορά τη σταθεροποίηση αλλά 
και τη βελτίωση της όρασης.
Πολυβιταμινούχα σκευάσματα 
που περιέχουν και λουτεΐνη χορη-
γούνται σε καθημερινή βάση κυρί-
ως για την πρόληψη της νόσου και 
πολύ λιγότερο για τη θεραπεία της. 
Επίσης, ο εμπλουτισμός της καθη-
μερινής μας διατροφής με φρέσκα 
πράσινα λαχανικά αλλά και φρού-
τα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό 
βήμα προς την πρόληψη της νόσου. 
Το κάπνισμα έχει συμπεριληφθεί 
στους παράγοντες κινδύνου της νό-
σου και θα πρέπει να διακοπεί. 
Όμως ο σημαντικότερος παρά-
γοντας στην αντιμετώπιση της 
νόσου είναι η έγκαιρη διάγνω-
ση. Αυτή επιτυγχάνεται όχι μόνο 
με τις συχνές οφθαλμολογικές εξε-
τάσεις, αλλά και με τον τακτικότε-
ρο έλεγχο της όρασης από τον ίδιο 
τον ασθενή με τον πίνακα Amsler.



106  Medilife

ιατρική
Δρ. Νικόλαος Φινοκαλιώτης
Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών

ροσκοπική χειρουργική αποτέλεσε 
κατά γενική ομολογία την επανάστα-
ση στη χειρουργική του 20ού αιώνα, 
δεν αποτελεί πανάκεια σε επίπεδο 
επεμβατικών μεθόδων. Έτσι, βρισκό-
μαστε πλέον στη φάση που έχει βρει 
τις εφαρμογές της, αποτελώντας μια 
διαφορετική προσέγγιση χειρουργι-
κής αντιμετώπισης αρκετών χειρουρ-
γικών προβλημάτων.
Με βάση, λοιπόν, τα παραπάνω θα 
προσπαθήσουμε να τοποθετηθούμε 
σε σχέση με τις εφαρμογές της λαπα-
ροσκοπικής χειρουργικής σήμερα. 
Αρχίζουμε από τη λαπαροσκοπι-

Το έτος 1987 στη Γαλλία έγινε η πρώ-
τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτο-
μή από γυναικολόγο (Mouret), με 
εργαλεία που κατασκεύασε ο ίδιος. 
Ύστερα από ένα μικρό διάστημα 
έντονης αμφισβήτησης, η λαπαρο-
σκοπική χειρουργική καθιερώθηκε 
παγκοσμίως και άρχισε σταδιακά να 
ανακτά έδαφος σε σχέση με τη γε-
νική χειρουργική. Στην Ελλάδα άρ-
χισε να εφαρμόζεται από το 1991. 
Τώρα πλέον ένα μεγάλο μέρος χει-
ρουργικών επεμβάσεων γίνεται λα-
παροσκοπικά, με μεγάλη ασφάλεια. 
Όμως, παρά το γεγονός ότι η λαπα-

Η λαπαροσκοπική χειρουργική κερδίζει συνεχώς έδαφος, με μια σειρά πλεονεκτημάτων 
έναντι των κλασικών χειρουργικών μεθόδων. Στο άρθρο που ακολουθεί καταγράφονται 
οι εφαρμογές της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στις μέρες μας.

Τι και πότε;

κή χολοκυστεκτομή, η οποία απο-
τελεί το 80% των περιστατικών της 
εφαρμογής της. Οι μικρές τομές 
που πραγματοποιούμε έχουν ως 
συνέπεια την ελαχιστοποίηση του 
μετεγχειρητικού πόνου, των χει-
ρουργικών λοιμώξεων, την άμεση 
κινητοποίηση του ασθενούς και την 
αποφυγή, σε μεγάλο βαθμό, ανά-
πτυξης μετεγχειρητικής κήλης. Το 
υψηλό κόστος της λόγω των εργαλεί-
ων μίας χρήσεως, τα οποία χρησιμο-
ποιούμε, αντισταθμίζεται με το κέρ-
δος σε εργατοώρες, λόγω της άμεσης 
επανόδου του ασθενούς στην εργα-
σία του. Έχει αποδειχθεί ότι για την 
ανάκαμψη του οργανισμού από 
το εγχειρητικό στρες απαιτείται ένα 
5ήμερο μετά τη λαπαροσκοπική χο-
λοκυστεκτομή, εν αντιθέσει με την 
ανοικτή χολοκυστεκτομή, για την 
οποία απαιτούνται τουλάχιστον 17-
18 ημέρες. Σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες απόψεις, αντενδείξεις για τη 
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή 
αποτελούν πλέον οι:
1. Βαρείες αιματολογικές νόσοι (αι-
μορροφιλία).
2. Βαρείες καρδιοαναπνευστικές νό-
σοι (στον ασθενή δεν μπορεί να γίνει 
γενική αναισθησία). 
Η επόμενη σημαντική εφαρμογή της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής εί-
ναι η αντιμετώπιση της Γ.Ο.Π. (γα-
στροοισοφαγική παλινδρόμηση), 
η οποία θεωρείται η δεύτερη, μετά 
τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή, 
εφαρμογή της λαπαροσκοπικής χει-
ρουργικής, που σε ελάχιστες κατη-
γορίες ασθενών δεν έχει εφαρμογή 
η ανωτέρω. Σε αυτήν την περίπτω-
ση η απουσία ευμεγέθους εγχειρη-
τικής τομής προσδίδει στη λαπαρο-

Λαπαροσκοπική 
Xειρουργική
Λαπαροσκοπική 
Xειρουργική
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Η χειρουρ-
γική αντιμε-
τώπιση των 
ενδοκοιλια-
κών κύστε-
ων (ήπατος, 
ωοθηκών, 
νεφρών 
κ.λπ.) είναι 
δυνατόν να 
γίνει λαπα-
ροσκοπικά, 
με μεγάλη 
ασφάλεια 
και με όλα 
τα θετικά 
των λαπα-
ροσκοπικών 
επεμβάσε-
ων.

σκοπική μέθοδο τα πλεονεκτήματα 
τα οποία αναφέρθησαν και για τη 
λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή. 
Προκειμένου τα αποτελέσματα της 
εν λόγω μεθόδου να είναι τα καλύτε-
ρα, απαιτείται, πλην της σημαντικής 
χειρουργικής εμπειρίας, και ο λεπτο-
μερής προεγχειρητικός έλεγχος από 
γαστρεντερολόγο.
Ως τρίτη εφαρμογή της λαπαρο-
σκοπικής χειρουργικής μπορού-
με να αναφέρουμε την αντιμετώ-
πιση των κηλών. Αρχής γενομένης 
από τη βουβωνοκήλη, η λαπαρο-
σκοπική χειρουργική ενδείκνυται 
απόλυτα:
1. Στην αμφοτερόπλευρη βουβωνο-
κήλη, λόγω του ότι μέσα από τρεις 
μικρές τομές (1 cm) πραγματοποιεί-
ται η αποκατάσταση της κήλης και η 
ταυτόχρονη τοποθέτηση των πλεγ-
μάτων και στις δύο πλευρές.
2. Στην περίπτωση υποτροπής κή-
λης.
Και όλα αυτά χρησιμοποιώντας την 
Τ.Ε.Π. (ολική έξω περιτοναϊκή λαπα-
ροσκοπική αποκατάσταση της κή-
λης). Θα ήταν δυνατόν, πάντως, σε 
περίπτωση λαπαροσκοπικής χολο-
κυστεκτομής, εφόσον συνυπάρχει 
βουβωνοκήλη, να χρησιμοποιηθεί 
η μέθοδος Τ.Α.Ρ. (ολικώς ενδοπερι-
τοναϊκή αποκατάσταση της κήλης) 
προκειμένου ταυτόχρονα με τη χο-
λοκυστεκτομή να επιδιορθωθεί και η 
βουβωνοκήλη. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η κλα-
σική μέθοδος της αποκατάστα-
σης της βουβωνοκήλης με μια free 
tension τεχνική έχει απόλυτη ένδει-
ξη. Και αυτό διότι, πλην του υψηλού 
κόστους της λαπαροσκοπικής απο-
κατάστασης της βουβωνοκήλης, η 
ελαχιστοποίηση του πόνου, η σύ-
ντομη επαναδραστηριοποίηση του 
ασθενούς, το μικρό (1-1,8%) πο-
σοστό υποτροπής της βουβωνοκή-
λης και η χρήση τοπικής ως και πε-
ριοχικής αναισθησίας μάς οδηγούν 
πλέον στο συμπέρασμα ότι η χρή-

ση της κλασικής μεθόδου με μία εκ 
των free tension τεχνικών (Steppan 
Lichteustein) έχουν απόλυτη ένδει-
ξη στην αποκατάσταση της βουβω-
νοκήλης. 
Σε σχέση τώρα με τις υπόλοιπες μορ-
φές κηλών (ομφαλοκήλη, κοιλιοκήλη 
και μετεγχειρητική κήλη), η τοποθέ-
τηση πλεγμάτων λαπαροσκοπικά ή 
ανοιχτά έχουν απόλυτη ένδειξη. Εδώ 
πλέον η εμπειρία των χειρουργών 
έχει τον πρώτο λόγο σε σχέση με τα 
αποτελέσματα της μεθόδου. Και εδώ 
οι αντενδείξεις σε σχέση με τη λαπα-
ροσκοπική μέθοδο είναι οι βαρείες 
αιματολογικές και καρδιοαναπνευ-
στικές διαταραχές, που απαγορεύ-
ουν τη γενική αναισθησία.
Μια άλλη ένδειξη της λαπαροσκο-
πικής χειρουργικής είναι η τοποθέ-
τηση δακτυλίου σε περίπτωση πα-
χυσαρκίας. Στην περίπτωση αυτή 
η τοποθέτηση του δακτυλίου γίνε-
ται σχετικά ανώδυνα και με πλήρη 
ασφάλεια και αποτελεί ίσως την κα-
λύτερη χειρουργική μέθοδο για την 
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
Η χειρουργική αντιμετώπιση των 
ενδοκοιλιακών κύστεων (ήπατος, 
ωοθηκών, νεφρών κ.λπ.) είναι δυ-
νατόν να γίνει λαπαροσκοπικά, με με-
γάλη ασφάλεια και με όλα τα θετικά 
των λαπαροσκοπικών επεμβάσεων, 
αρκεί να πρόκειται για απλές παρα-
σιτικές κύστεις. Είναι πολύ σημαντικό, 
σε ό,τι αφορά κύστεις των ωοθηκών, 
να αφαιρούνται προσπαθώντας κα-
νείς να αποφύγει τη ρήξη της κύστε-
ως εντός της περιτοναϊκής κοιλότη-
τας, λόγω του φόβου της διασποράς 
καρκινικών κυττάρων στην ενδοπε-
ριτοναϊκή κοιλότητα σε περίπτωση 
συνύπαρξης Ca ωοθήκης. Όπως επί-
σης και η αφαίρεσή της εντός σάκου 
προκειμένου να μην υπάρξει τοπική 
διήθηση στο σημείο της τομής μέσα 
από την οποία θα αφαιρεθεί.
Η λαπαροσκοπική κολεκτομή έχει 
απόλυτη ένδειξη σε σχέση πάντα 
με καλοήθεις παθήσεις του παχέως 

εντέρου (εκκολπωματική νόσος, πο-
λύποδες που δεν αφαιρούνται εν-
δοσκοπικά κ.λπ.). Παρ’ όλα αυτά, η 
λαπαροσκοπική μέθοδος είναι δυ-
νατόν να εφαρμοσθεί και σε επίπεδο 
κακοηθειών, αρκεί να τηρηθούν συ-
γκεκριμένοι κανόνες που αφορούν 
τη λαπαροσκοπική κολεκτομή και η 
εμπειρία του χειρουργού να είναι αρ-
κούντως σημαντική στο θέμα.
Η διαγνωστική λαπαροσκόπηση 
κατέχει σημαντική θέση στις εφαρ-
μογές της λαπαροσκοπικής χει-
ρουργικής. Πολλές φορές, διαφο-
ροδιαγνωστικά προβλήματα που 
είναι αδύνατον να λυθούν με τις κλα-
σικές διαγνωστικές μεθόδους είναι 
δυνατόν να επιλυθούν μέσα από 
αυτήν τη μέθοδο. Επίσης, δεν εί-
ναι λίγες οι φορές που, ταυτόχρο-
να με τη διάγνωση, είναι δυνατόν 
να πραγματοποιηθεί και η λύση 
του προβλήματος. Όπως, π.χ., σε 
ένα άλγος δεξιού λαγονίου βόθρου 
εκτός της διαγνώσεως, εάν πρό-
κειται περί εξαρτηματίτιδος ή οξεί-
ας σκωληκοειδίτιδος, είναι δυνατή 
και η αφαίρεση της σκωληκοειδούς 
αποφύσεως λαπαροσκοπικά. Το 
ίδιο και σε περίπτωση ενδοκοιλια-
κής αιμορραγίας, όπου είναι δυνα-
τόν να αντιμετωπισθεί λαπαροσκο-
πικά και το αίτιο.
Τέλος, η λαπαροσκοπική σπληνεκτο-
μή έχει ένδειξη σε συγκεκριμένες πε-
ριπτώσεις, όπως και η λαπαροσκο-
πική αδρεναλεκτομή. Οι επεμβάσεις 
όμως αυτές αποτελούν ένα μικρό πο-
σοστό εφαρμογής των μεθόδων της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής.
Εν κατακλείδι, η λαπαροσκοπική χει-
ρουργική κατέχει πλέον το χώρο της 
σε ό,τι αφορά τη γενική χειρουργι-
κή, με όλα τα προαναφερθέντα 
πλεονεκτήματα έναντι των κλασι-
κών χειρουργικών μεθόδων. Βεβαί-
ως, σημαντικότατο έως καθοριστικό 
παράγοντα για την επιτυχία της με-
θόδου αποτελεί η εμπειρία του χει-
ρουργού.  
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Νικόλαος Α. Παπανικολάου
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ιατρική

Ένα έμβρυο 
οργίζεται!

Οι αρνητικές συνέπειες του καπνίσματος 
κατά την εγκυμοσύνη
Είναι γεγονός ότι το κάπνισμα καθίστα-

ται απαγορευτικό για τη μέλλουσα μητέ-
ρα. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που 

η έγκυος εξακολουθεί να καπνίζει; Και 
πώς θα αντιδρούσε το έμβρυο αν είχε τη 

δυνατότητα να σκέπτεται και να μιλά;
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Το κάπνι-
σμα κατά 
τη διάρκεια 
της εγκυ-
μοσύνης 
αυξάνει 
τον κίνδυνο 
περιγεννη-
τικής νοση-
ρότητας και 
θνησιμό-
τητας στο 
νεογνό 30-
35 φορές 
περισσότε-
ρο από τα 
άλλα νεο-
γνά.

Πριν την ανακάλυψη της Αμε-
ρικής από τον Χριστόφορο 
Κολόμβο, το κάπνισμα ήταν 
άγνωστο. Κάποιος τυχοδιώ-
κτης, ο Τζον Ρολφ, παρατήρη-
σε πως οι ντόπιοι έκαναν χρή-
ση καπνού. Το 1613 φόρτωσε 
τις πρώτες μπάλες καπνού και 
τις έφερε στην Αγγλία. Η κακή 
συνήθεια του καπνίσματος δι-
αδόθηκε σε όλον τον κόσμο 
σαν φωτιά, για να αποδειχθεί 
αργότερα πως κάθε εισπνοή 
καπνού είναι δολοφονική. Είναι 
ένα επιπλέον καρφί στο φέρε-
τρο του ανθρώπου.
Ο Λουδοβίκος ΙΓ’ της Γαλλίας, ο Ιά-
κωβος Α’ της Αγγλίας και ο πάπας 
Ουρβανός ο Η’ αγωνίστηκαν κατά 
της επέκτασης του καπνίσματος. 
Ο τελευταίος, μάλιστα, αφόρισε 
τους καπνιστές.
Και ενώ τα πρώτα χρόνια κάπνιζαν 
μόνο οι άνδρες, τα τελευταία οι 
τάξεις των καπνιστών αυξήθηκαν 
από την αθρόα προσέλευση των 
γυναικών. Στις ημέρες μας οι νεα-
ρές καπνίστριες είναι περισσότε-
ρες από τους νεαρούς καπνιστές.
Σε κανέναν δεν μπορούμε να αρ-
νηθούμε το δικαίωμα να διαλέξει 
αν θα καπνίσει ή όχι. Όμως υπάρ-
χει μια κατηγορία γυναικών για 
την οποία το κάπνισμα είναι απα-
γορευτικό. Είναι οι μέλλουσες μη-
τέρες.
Σήμερα γνωρίζουμε πως το έμ-
βρυο βλέπει, ακούει, κλαίει, ανα-
πνέει, καταπίνει, κοιμάται και πα-
θαίνει… λόξυγγα. Ποιος, όμως, 
μπορεί να αποκλείσει πως σκέπτε-
ται κιόλας;
Αυτό, όμως, που δεν μπορεί να 
κάνει –εκεί, στα βάθη της μήτρας, 
μέσα στη θαλπωρή του αμνιακού 
υγρού που το ηχοαπομονώνει–, 
είναι να φωνάξει και να το ακού-
σουμε. Αν το κατάφερνε, είναι βέ-
βαιο πως οργισμένο θα μας φώ-
ναζε:

«Τρελαθήκατε; Τι σας χρωστάω 
εγώ, που για δική σας μόνο ευχα-
ρίστηση με φυτέψατε, να εκτίθε-
μαι σε τόσους κινδύνους, επειδή 
εσείς θέλετε να καπνίσετε; Δεν ξέ-
ρετε πως τα βλαβερά προϊόντα 
του καπνίσματος περνούν μέσα 
από τον πλακούντα της μητέρας 
μου και φθάνουν ως εμένα;
Αγνοείτε πως εγώ, χωρίς να 
φταίω, μπορεί:
✻  Να γεννηθώ πριν από την ώρα 

μου με αποβολή ή πρώιμο το-
κετό;

✻  Να γεννηθώ τουλάχιστον κατά 
250-300 γραμμάρια λιγότερα 
από το βάρος ενός φυσιολογι-
κού νεογνού;

✻  Να γεννηθώ κοντύτερο στο ανά-
στημα και με μικρότερο κεφάλι;

✻  Nα μου αυξήσετε τον κίνδυνο 
περιγεννητικής νοσηρότητας και 
θνησιμότητας 30-35 φορές πε-
ρισσότερο από τα άλλα νεογνά;

✻  Να μου αυξήσετε τον κίνδυνο 
αιφνίδιου βρεφικού θανάτου;

✻  Να εμφανίσω σε μεγαλύτερη 
συχνότητα απ’ ό,τι τα άλλα νεο-
γνά υπογλυκαιμία, εισρόφηση 
αμνιακού υγρού και ασφυξία;

✻  Να αυξηθούν οι καρδιακοί μου 
παλμοί και να ελαττωθούν τα 
σκιρτήματά μου, που κρατούν 
συντροφιά στη μητέρα μου;

✻  Να μου αυξήσετε τη συχνότη-
τα προσβολής από παθήσεις του 
αναπνευστικού συστήματος, 
όπως άσθμα και βρογχίτιδα;

✻  Να κινδυνεύω να πάθω συ-
χνότερα απ’ ό,τι τα άλλα νε-
ογνά λευχαιμία, λεύκωμα και 
νεφρικό καρκίνο;

✻  Να θέλω να θηλάσω και, επειδή 
η μητέρα μου καπνίζει, να υπο-
φέρω από κολικούς του εντέ-
ρου, γιατί η νικοτίνη περνά στο 
γάλα της;

✻  Κι αν γλιτώσω από όλους αυ-
τούς τους κινδύνους, όταν φθά-
σω στο τέλος της παιδικής μου 

ηλικίας να βρεθώ πνευματικά 
καθυστερημένο;

✻  Αφήστε που κινδυνεύω να μεί-
νω και χωρίς αδελφάκι, γιατί η 
βλαπτική ενέργεια της νικοτί-
νης στη γονιμότητα τόσο της 
μητέρας μου όσο και του πα-
τέρα μου είναι επιβεβαιωμένη. 
Επηρεάζει την ωοθηκική λει-
τουργία λόγω κακής αιμάτω-
σης και τη σεξουαλική δραστη-
ριότητα.

✻  Κι αν με αφήσετε χωρίς αδελ-
φάκι, γιατί θέλετε να με αφήσετε 
νωρίς ορφανό από μητέρα; Για-
τί, αν η μητέρα μου δεν επιθυ-
μεί αμέσως μετά από μένα άλλο 
παιδί και παίρνει αντισυλληπτι-
κά δισκία ενώ καπνίζει, αγνοεί-
τε πως κινδυνεύει έντεκα φορές 
περισσότερο από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό να πεθάνει από έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου;

✻  Κι αν γλιτώσει από το έμφραγ-
μα, όταν μεγαλώσει, γιατί να κιν-
δυνεύει να χάσει την περίοδό 
της νωρίτερα και να πάθει κά-
ταγμα ευκολότερα, αφού η νι-
κοτίνη επιταχύνει την απώλεια 
μάζας των οστών και προκαλεί 
οστεοπόρωση;

✻  Κι αν στο τέλος σας ρωτήσω γι-
ατί καπνίζετε, είμαι βέβαιος πως 
δεν έχετε έτοιμη την απάντησή 
σας. Μόνο από συνήθεια, από 
μίμηση. Δηλαδή πιθηκίζετε!»

Τι τα θέλετε... Ο άνθρωπος κάθε 
μέρα κάνει μια μικρή απόπειρα 
αυτοκτονίας, κάνει κάτι που του μι-
κραίνει τη ζωή. Φαίνεται πως αυτή 
είναι η μοίρα του. Τη ζωή, όμως, 
του άλλου, που αυτός έσπειρε, 
δεν έχει το δικαίωμα να τη βλάψει, 
ούτε να τη μικρύνει.
Και για να τελειώσω έτσι όπως άρ-
χισα: Αν το έμβρυο μπορούσε να 
φωνάξει και να το ακούσουμε, είμαι 
βέβαιος πως έτσι θα εκδήλωνε την 
οργή του: «Ανάθεμα την ανακάλυ-
ψή σου, Χριστόφορε Κολόμβε!».



Δωρεά Οργάνων
Η σωστή ενημέρωση οδηγεί στην υπέρτατη προσφορά ζωής

♥    
Η σκέψη και μόνο πως έχουμε τη δυνατότητα να σώσου-
με τη ζωή συνανθρώπων μας μετά το πέρας της ζωής μας 

μάς κάνει να νιώθουμε ένα αίσθημα δέους και ευθύνης, ιδί-
ως όταν γνωρίζουμε πως από τη δική μας στάση και συμπερι-
φορά εξαρτάται η ζωή τους. Αλλά και αντίστροφα, αν κάποια 
στιγμή της ζωής μας εμείς ή κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο 
χρειαζόταν μεταμόσχευση για να συνεχίσει να ζει, πιθανότατα 
θα περιμέναμε εναγωνίως την προσφορά οργάνων από έναν 
άνθρωπο που δεν τα χρειάζεται πια…

♥     
Η δωρεά οργάνων αφορά την προσφορά των οργάνων 
προς μεταμόσχευση από έναν συνάνθρωπό μας (δότη) 

που δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Από έναν δότη μπορούν να 
σωθούν έως και 20 ασθενείς που έχουν ανάγκη από νέα καρ-
διά, πνεύμονες, ήπαρ, νεφρούς, κερατοειδείς, δέρμα ή και 
οστά.

♥   
Η δωρεά οργάνων πραγματοποιείται μόνο από εγκε-
φαλικά νεκρούς ανθρώπους που πεθαίνουν ενώ νοση-

λεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ.). Ο εγκεφαλικός θάνατος είναι μια μη αναστρέψιμη 
κατάσταση που ισοδυναμεί με θάνατο και δεν έχει καμία σχέ-
ση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις (κατάσταση «φυτού»). 
Αφορά στην καταστροφή του εγκεφαλικού στελέχους, όπου 
εδράζουν ανώτερες ψυχικές και γνωσιακές λειτουργίες (μνή-
μη, σκέψη, αντίληψη) καθώς και ζωτικές λειτουργίες (ανα-
πνοή, αρτηριακή πίεση). Είναι παγκοσμίως αποδεκτό ότι η 
ανεπανόρθωτη βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους είναι ικανή 
και αναγκαία προϋπόθεση για να θεωρηθεί όλος ο εγκέφαλος 
νεκρός, επομένως και ο άνθρωπος.

♥   
Το σημείο-κλειδί μεταξύ εγκεφαλικού θανάτου και μόνι-
μης φυτικής κατάστασης είναι η λειτουργία του εγκεφαλι-

κού στελέχους, η οποία διατηρείται ικανοποιητική στη δεύτε-
ρη περίπτωση. Η διάκριση μεταξύ των δύο καταστάσεων είναι 
ιατρικώς ευδιάκριτη και σε καμία περίπτωση άνθρωποι σε φυ-
τική κατάσταση δεν θεωρούνται δυνητικοί δότες οργάνων.
Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου γίνεται από τρεις δι-
αφορετικούς ιατρούς μέσω πολλαπλών ειδικών και αλάν-
θαστων κλινικών και εργαστηριακών εξετάσεων και επανα-
λαμβάνεται δύο φορές μετά από ένα 8ωρο από την πρώτη 
διάγνωση. Σημειώνεται ότι στους ιατρούς που διαγιγνώσκουν 
το θάνατο δεν συμμετέχει ιατρός μεταμοσχευτικής ομάδας.
Η οικογένεια του δυνητικού δότη προσεγγίζεται και ενημερώ-
νεται για τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων από τους Συντονι-
στές Μεταμοσχεύσεων των Μ.Ε.Θ., ιατρούς που εργάζονται 
σε Μ.Ε.Θ., οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι από τον ΕΟΜ στη 
σωστή προσέγγιση των συγγενών και στην οργάνωση της πο-
λύπλοκης διαδικασίας της δωρεάς οργάνων.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι πάντοτε ζητείται η συναίνε-
ση των συγγενών, ανεξάρτητα από το αν ο εκλιπών είχε δη-
λώσει δωρητής οργάνων εν ζωή. Σχεδόν πάντα η οικογένεια 
συναινεί όταν ο εκλιπών είχε συζητήσει την πρόθεσή του. Η 
διστακτική στάση των Ελλήνων και η αποφυγή ενημέρωσής 
τους για τη δωρεά οργάνων λόγω των ταμπού και των προ-
καταλήψεων αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων, καθώς οδηγεί στην έλ-
λειψη προσφοράς οργάνων. Παράλληλα, όμως, στη λίστα 
αναμονής είναι εγγεγραμμένοι 886 νεφροπαθείς και 81 συ-
νολικά συνάνθρωποί μας με ανεπάρκεια ήπατος, καρδιάς 
και πνευμόνων. 

Στο τετραψήφιο τηλέφωνο 1147 ή στο 210-6471200 έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με εκπροσώπους 
του Ε.Ο.Μ., προκειμένου να ενημερωθούμε σωστά και υπεύθυνα.



112  Medilife

Μαρίνα Μουγκρίδου
Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Αθηναϊκής Κλινικής

ομορφιά

Πορτοκάλια, μανταρίνια: 
Κλασικά φρούτα του χειμώνα, και τα δύο είναι πλούσια σε βιταμίνη C, 
μεταλλικά άλατα, αντιοξειδωτικές ουσίες και φυτικές ίνες. Η συχνή κατα-
νάλωσή τους ενισχύει το αμυντικό μας σύστημα, ρυθμίζει τη λειτουργία του 
εντέρου και μας προστατεύει από τον καρκίνο. Επίσης, έρευνες έδειξαν ότι τα εσπεριδοειδή προ-
στατεύουν τα αγγεία και αναζωογονούν τα κύτταρα του δέρματος (κυρίως λόγω της περιεκτικό-
τητάς τους σε βιταμίνη C). Τέλος, το πορτοκάλι είναι τονωτικό και είναι προτιμότερο να κατανα-
λώνεται το πρωί, ενώ το μανταρίνι μπορεί να καταναλωθεί και αργά το βράδυ.

Χειμωνιάτικα δώρα  
ομορφιάς και υγείας  
από τη φύση
Το ομορφότερο χειμωνιάτικο δώρο μάς το κάνει κάθε 
χρόνο η φύση και δεν είναι άλλο από τους καρπούς της. 
Διαβάστε για τις θρεπτικές ιδιότητες των φρούτων του 
χειμώνα και εντάξτε τα στην καθημερινή σας διατροφή 
για καλύτερη υγεία και νεανική ομορφιά.

Αχλάδια, μήλα: 
Φρούτα πλούσια σε φυτικές ίνες και κάλιο, βοηθούν στην καλή λειτουργία 

του εντέρου και στη ρύθμιση της χοληστερόλης. Είναι σύμμαχοι κάθε δίαιτας. 
Ιδίως τα μήλα είναι πλούσια σε βιταμίνες A, B, C και σε αντιοξειδωτικές ουσίες. Τα 

αχλάδια περιέχουν βιταμίνες Κ και C, καθώς και χαλκό, και αποτελούν εξίσου καλή πηγή φυτι-
κών ινών και αντιοξειδωτικών. 
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Κάστανα: 
Είναι πλούσια σε βιταμίνες Β1, Β2 και C. Επιπλέον, περιέχουν ασβέστιο, σί-

δηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, κάλιο και σελήνιο. Τα κάστανα είναι ενδεδειγμέ-
νη τροφή για τα παιδιά, τους αθλητές και τις εγκύους. Τρώγονται ψημένα, βρα-

στά, ως γλυκό του κουταλιού, ακόμη και καλυμμένα με σοκολάτα – πάντα με μέτρο, όμως, γιατί 
περιέχουν αρκετές θερμίδες (370 kcal/100 γρ.).

Ξηροί καρποί: 
Όπως τα ξηρά φρούτα, έτσι και οι ξηροί καρποί έχουν την τιμητική τους 
αυτήν την περίοδο. Είναι εξίσου πλούσιοι σε αντιοξειδωτικές ουσίες, μέταλ-
λα και ιχνοστοιχεία, αλλά επιπλέον περιέχουν πρωτεΐνες και ακόρεστα λιπαρά 
οξέα. Επομένως, η κατανάλωση ξηρών καρπών ωφελεί την ανάπτυξη των παιδιών, το καρδιαγγει-
ακό σύστημα και τη συνολική υγεία του ανθρώπινου οργανισμού. Ιδίως οι πλούσιοι σε ω-3 λιπαρά 
οξέα ξηροί καρποί, όπως τα καρύδια, έχουν ήπια αντιφλεγμονώδη και αναλγητική δράση. 

Μη διστάζετε! Δοκιμάστε τους χειμωνιάτικους καρπούς της φύσης μαζί με ένα 
ποτηράκι καλό κόκκινο κρασί και… στην υγειά σας!

Ξηρά φρούτα: 
Τα ξηρά φρούτα, όπως σύκα, βερίκοκα και δαμάσκηνα, έχουν την τιμη-
τική τους τις γιορτινές ημέρες – είτε στο μαγείρεμα, όπου αρωματίζουν το 
κρέας, είτε ως συνοδευτικά του κρασιού και του τσαγιού. Εκτός όμως από αρω-
ματικά, τα ξηρά φρούτα είναι πλούσια σε σίδηρο, κάλιο, σελήνιο, χαλκό, φυτικές ίνες, ασβέστιο και 
αντιοξειδωτικές ουσίες, που συμβάλλουν στην υγεία των αγγείων, του δέρματος και των οστών.

Κακάο, μαύρη σοκολάτα: 
Πολλά έχουν ειπωθεί για τα οφέλη της μαύρης σοκολάτας στην υγεία. Είναι 

πλούσια σε κάλιο, μαγνήσιο και φώσφορο, αλλά αυτό που την κάνει ξεχωρι-
στή (σε αντίθεση με τη λευκή σοκολάτα) είναι οι πολυφαινόλες, ουσίες αντιοξει-

δωτικές που, καθώς φαίνεται από μελέτες, επιδρούν θετικά στην υπέρταση, στη θρόμβωση και 
στο νευρικό σύστημα, ωφελώντας τον οργανισμό.

Ρόδι: 
Πλούσιο σε βιταμίνες A, C, E, σίδηρο, κάλιο και αντιοξειδωτικές ουσίες, 

όπως οι πολυφαινόλες. Η συγκέντρωση των αντιοξειδωτικών ουσιών του 
ροδιού είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτήν του κόκκινου κρασιού και του 

πράσινου τσαγιού και αποτελείται από τανίνες, ανθοκυανίνες και ελαϊκό οξύ. Το ρόδι ωφελεί την 
καρδιά, έχει αντικαρκινικές και αντιγηραντικές ιδιότητες, είναι διουρητικό, αποτοξινωτικό και 
αφροδισιακό, και βοηθά στη ρύθμιση των λιπιδίων του αίματος.
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Φιλέτο γλώσσας ποσέ 
με σπαγκέτι λαχανικών και σάλτσα λευκού κρασιού 
αρωματισμένη με ξύσμα πορτοκαλιού και εστραγκόν

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Καθαρίζουμε τα φιλέ-
τα γλώσσας, κόβουμε 

το καρότο, το κολοκύθι 
και τη σελινόριζα σε στικ 
των 12 εκατοστών, αλα-
τοπιπερώνουμε τα φιλέ-
τα και τα κάνουμε ρολά 

γεμίζοντάς τα με τo σπα-
γκέτι λαχανικών. Βάζου-
με τα ρολά να βράσουν 

στο ζωμό ψαριού μαζί με 
τους κόκκους πιπεριού 

και το χυμό πορτοκαλιού 
για 20 λεπτά. Τοποθετού-
με τα ρολά σε πιατέλα και 

κρατάμε το ζωμό για τη 
σάλτσα. 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ
Σοτάρουμε το κρεμμύ-

δι, το σβήνουμε με κρα-
σί και το αφήνουμε μέχρι 
να εξατμιστεί η μισή πο-

σότητα. Προσθέτουμε το 
ζωμό που έχουμε κρατή-
σει και τον αφήνουμε να 
βράσει για έξι λεπτά. Σε 

μια κατσαρόλα βάζουμε 
το βούτυρο και το αλεύρι 
να κάψουν ελαφρά. Προ-
σθέτουμε το ζωμό και τον 
αφήνουμε μέχρι να «δέ-
σει» και να γίνει σάλτσα. 

Τέλος προσθέτουμε το 
εστραγκόν και το ξύσμα 

πορτοκαλιού. Περιχύνου-
με με τη σάλτσα τα ρολά 

και γαρνίρουμε με φύλλα 
γλιστρίδας και mash.

Νικήτας Παπαδάκης 
Υπεύθυνος Κουζίνας Ευρωκλινικής Αθηνών

600 γρ. ..... φιλέτο γλώσσας
60 γρ. ....... καρότο
60 γρ. ....... κολοκύθι
60 γρ. ....... σελινόριζα
150 γρ. ..... λευκό κρασί
500 γρ. ..... ζωμός ψαριού
Χυμός και ξύσμα ενός πορτοκαλιού

60 γρ. ....... φρέσκο βούτυρο
40 γρ. ....... αλεύρι
6 γρ. .......... κόκκοι πιπεριού  
5 γρ. .......... αλάτι
2 γρ. .......... πιπέρι άσπρο
60 γρ. ....... κρεμμύδι μπρινουάζ
25 γρ. ....... εστραγκόν

ΥΛΙΚΑ

HealthyFood

* Στη Διεύθυνση Marketing & Επικοινωνίας το δοκιμάσαμε όλοι και κατενθουσιαστήκαμε!  




