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ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
Nέα εποχή, 

xαράσσουμε πορεία  
με πυξίδα μας  
τον Άνθρωπο!
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Για κάποιους οι δυσκολίες αποτελούν εμπόδια. Για άλ-
λους μια ευκαιρία για να κάνουν το επόμενο βήμα και να 
ξεχωρίσουν. 

Η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού είναι πλέον 
πραγματικότητα αλλά στην Ευρωκλινική γνωρίζουμε την 
υποχρέωσή μας να προχωρήσουμε μπροστά με απόλυτη 
συνέπεια και ασφάλεια, αποτελώντας στρατηγική μας 
επιλογή να μην επιτρέψουμε σε αυτή την κρίση να ανακόψει 
την ανοδική πορεία που παρουσιάζει ο Όμιλος τα τελευταία 
χρόνια. 

Από την πρώτη ημέρα της πανδημίας προχωρήσαμε σε 
ειδικό σχεδιασμό και προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας 
μας και πάντα σε απόλυτη συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ και τους 
ειδικούς συνεχίσαμε, υιοθετώντας αυστηρά πρωτόκολλα 
προστασίας του προσωπικού και των ασθενών μας 
κρατώντας τις κλινικές μας COVID FREE, για όσο αυτό 
χρειαστεί. Όπως αρμόζει σε μία υπεύθυνη επιχείρηση, 
στην κορύφωση της πανδημίας προσφέραμε στο Εθνικό 
μας Σύστημα Υγείας κλίνες ΜΕΘ, μία ολόκληρη πτέρυγα 
του νοσοκομείου μας πλήρως στελεχωμένη, καθώς και το 
τμήμα Επειγόντων Περιστατικών για τους συνανθρώπους 
μας με μη λοιμώδη νοσήματα, ενώ δωρίσαμε περισσότερα 
από 200 εμβόλια στο «Χαμόγελο του Παιδιού», μένοντας 
πιστοί στην κοινωνική μας προσφορά. 

Παρά το αρνητικό κλίμα των προηγούμενων ετών 
(οικονομική ύφεση, clawback & rebate) η Ευρωκλινική 
επέδειξε αξιοσημείωτη πορεία ανάκαμψης και πλέον 
έχοντας ψήφο εμπιστοσύνης και την υποστήριξη μιας 
δυναμικής ομάδας σημαντικών Ελλήνων και ξένων 
επενδυτών είναι έτοιμη να γράψει μία νέα σελίδα 
αποτελώντας ένα σημαντικό πόλο στον κλάδο της ιδιωτικής 
υγείας.

Σταθερός στόχος μας ήταν και παραμένει οι ασθενείς, 
οι γιατροί, το προσωπικό και όλοι μας οι συνεργάτες 
να νιώθουν δίπλα μας ασφάλεια και  σιγουριά. 
Παράλληλα δημιουργούμε στρατηγικές συμμαχίες 
με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες, πρωτοπορούμε 

συμμετέχοντας σε προγράμματα Κλειστού Δικτύου 
καλύπτοντας περισσότερους από 65.000 ασφαλισμένους 
και επεκτείνουμε τις συνεργασίες μας με Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η ποιότητα εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα 
της λειτουργίας μας, γι’ αυτό και βελτιώνουμε συνεχώς 
την εξυπηρέτηση, αναβαθμίζουμε τους χώρους μας και 
επενδύουμε σε σύγχρονο και τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισμό.  Στις προτεραιότητές μας είναι να είμαστε 
ένα πραγματικά patients’ friendly hospital από όπου ο 
επισκέπτης θα φεύγει όχι απλά  ικανοποιημένος από τις 
υπηρεσίες που έλαβε αλλά ενθουσιασμένος. 

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ποια θα είναι η επόμενη 
«δυσκολία» που θα μας παρουσιαστεί στο μέλλον. Το 
μόνο σίγουρο είναι ότι και η επόμενη μέρα θα βρει την 
Ευρωκλινική έτοιμη, βασιζόμενη στους ίδιους άξονες που 
την έφεραν ως εδώ: την ποιότητα και το οικογενειακό 
κλίμα.

Editorial
Μαζί δημιουργούμε τη «Νέα Εποχή»  
για την Ευρωκλινική 

1
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Από αριστερά ο κος Νικόλαος Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος 
Ομίλου Ευρωκλινικής και ο κος Αντώνης Βουκλαρής, 
Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινικής
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υποκαθιστά τον προσωπικό σας ιατρό και την επίσκεψή σας σε αυτόν. Τυχόν πληροφορίες ή ενημερώσεις 
που παρέχονται από το Μedilife δεν εκφράζουν παρά μόνο την προσωπική άποψη των συγγραφέων αυτών 
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ροφορία ιατρικού περιεχομένου που μπορεί να υποκαταστήσει την επίσκεψη και συμβουλή του ιατρού σας.

Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν

Η Ευρωκλινική Παίδων, στο πλαίσιο της συνεχούς 
αναβάθμισης των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει 
στον μικρό ασθενή, ενισχύει τo Παιδοχειρουργικό 
της τμήμα, εντάσσοντας στο δυναμικό της τον 
διακεκριμένο Παιδοχειρουργό, κο Κωνσταντίνο Νίκα, 
πρώην Διευθυντή Παιδοχειρουργικών Κλινικών στο 
Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», ως Διευθυντή 
Παιδοχειρουργικού Τμήματος στην Ευρωκλινική 
Παίδων .

Η ένταξη του κυρίου Νίκα στο ιατρικό δυναμικό της 
Ευρωκλινικής Παίδων ενισχύει το ήδη πολύ υψηλό 
επίπεδο του Παιδοχειρουργικού Τμήματος, το οποίο 
στελεχώνεται από καταξιωμένους ιατρούς με πολυετή 
εμπειρία, υψηλή επιστημονική κατάρτιση και γνήσιο 
ενδιαφέρον για τον μικρό ασθενή. 

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

Διευθυντής  
Παιδοχειρουργικού Τμήματος  
ο  κος Κωνσταντίνος Νίκας
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Η Ευρωκλινική συνεχίζει να ξεχωρίζει για το 
υψηλό επίπεδο των ιατρικών της τμημάτων. 
Η κα Γενοβέφα Χρονοπούλου, Διευθύντρια 
και Επιστημονικά Υπεύθυνη των Εργαστηρίων 
Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ευρωκλινικής, η κα 
Χριστίνα Βόσσου και η κα Αναστασία Κούκη 
Ιατροί  Βιοπαθολόγοι, συμμετείχαν στο 12ο Πα-
νελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων, που 
πραγματοποιήθηκε στις 6-8 Νοεμβρίου 2019 
στο ξενοδοχείο Wyndham Grand στην Αθήνα, 
και έλαβαν το πρώτο βραβείο για την προφορι-
κή τους ανακοίνωση με τίτλο «Μελέτη Μοριακής 

Ανίχνευσης Γονιδίων Αντοχής σε Ορθικά Επιχρί-
σματα και Συσχέτισή τους με την Καλλιέργεια». 
Τα αποτελέσματα που παρουσίασαν αφορού-
σαν μοριακή μεθοδολογία που εφαρμόστηκε 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για τον προλη-
πτικό έλεγχο φορείας πολυανθεκτικών μικροβί-
ων, στα πλαίσια της επιτήρησης λοιμώξεων της 
κλινικής μας. Το επιστημονικό προσωπικό των 
εργαστηρίων απέδειξε την υψηλή επιστημονική 
του κατάρτιση ακολουθώντας πάντα τα διεθνή 
πρότυπα και εφαρμόζοντας κατοχυρωμένες δι-
εθνείς εργαστηριακές πρακτικές.

Ο κος Δημήτριος Αλεξάκης, Διευθυντής Ορθοπαιδικός Χει-
ρουργός - Αθλητίατρος, Ευρωκλινική Αθηνών, επιλέχθηκε 
από την αμερικάνικη εταιρεία ορθοπαιδικών υλικών Parcus 
Medical, να παρουσιάσει με την χειρουργική του ομάδα του 
σε ζωντανή σύνδεση, χειρουργική επέμβαση για την ορθή 
χρήση των υλικών στερέωσης κατά την αρθροσκοπική απο-
κατάσταση του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος, 
στο επίσημο βίντεο της εταιρείας.

Ο κος Αλεξάκης, αποτελεί μέλος της Ευρωκλινικής για πε-
ρισσότερα από 20 χρόνια, ενώ εξειδικεύεται σε ένα μεγάλο 
εύρος ορθοπαιδικών χειρουργικών επεμβάσεων, ανάμεσα 
στις οποίες η αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος, ώμου, 
αγκώνα, ισχίου, ποδοκνημικής, οι ολικές αρθροπλαστικές 
ισχίου, γόνατος και οι ολικές αρθροπλαστικές ώμου. 

Τιμητική Διάκριση για τα εργαστήρια 
Βιοπαθολογίας του Ομίλου Ευρωκλινικής

Σημαντική αναγνώριση για  
τον ορθοπαιδικό χειρουργό κο Αλεξάκη!

Από αριστερά η κα Χριστίνα Βόσσου, η κα Γενοβέφα Χρονοπούλου και η κα Αναστασία Κούκη
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Το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα 
της Ευρωκ λινικής Αθηνών 
ανέλαβε από την Διεύθυνση 

Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων 
Μνημείων  του Υ.Π.Π.Ο.Α., την ακτι-
νοδιαγνωστική εξέταση και ανάλυση 
της εικόνας της Παναγίας της Μεγαλο-
σπηλαιώτισσας από το Μέγα Σπήλαιο 
των Καλαβρύτων. Με την βοήθεια της 
προηγμένης απεικονιστικής τεχνολο-
γίας του σύγχρονου αξονικού τομο-
γράφου και ψηφιακού ακτινογράφου 
της Ευρωκλινικής, δόθηκε η δυνατό-
τητα να αναλυθεί ένα τόσο σημαντικό 
έργο με τη χρήση μη καταστρεπτικών 
μεθόδων διερεύνησης, με εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα.  

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν 
στον Τομέα Διαγνωστικής Επεμβατι-
κής Ακτινολογίας της Ευρωκλινικής 
Αθηνών, με υπεύθυνους του όλου 
εγχειρήματος τον κύριο Γεώργιο 
Βάκρινο, διευθυντή του εν λόγω 

τμήματος και τον κύριο Κωνσταντί-
νο Κιούση Συντηρητή Αρχαιοτήτων 
και Έργων Τέχνης, σε συνεργασία με 

την κυρία Μελίνα Φωτοπούλου Συ-
ντηρήτρια Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης  MPhil του Υ.Π.Π.Ο.Α..

Το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα της 
Ευρωκλινικής στην υπηρεσία του πολιτισμού!

H κα Ελεάνα Στουφή, Στοματολόγος-Οδοντίατρος, Υπεύθυνη Στομα-
τολογικού Τμήματος Ευρωκλινική Αθηνών, κυκλοφόρησε το βιβλίο 
«Pocket Άτλας Νόσων Στόματος» σε συνεργασία με τον Αν. Καθηγη-
τή Στοματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργο 
Λάσκαρη, Στοματολόγο - Ιατρ. Οδοντίατρο.  Το βιβλίο Pocket Άτλας 
Νόσων Στόματος προσφέρει πληροφορίες για τη διάγνωση και θε-
ραπεία των νόσων του στόματος, ενώ απευθύνεται σε ιατρούς πολ-
λαπλών ειδικοτήτων, όπως σε γενικούς και ειδικευμένους Οδοντιά-
τρους, Δερματολόγους, Ωτορινολαρυγγολόγους κ.λπ. 

Το βιβλίο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ενασχόλησης των συγγρα-
φέων με την Στοματολογία τόσο στον ιδιωτικό τομέα οσο και σε Νο-
σοκομειακές και πανεπιστημιακές κλινικές στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Στο βιβλίο περιγράφονται με κλινική προσέγγιση πάνω από 
500 τοπικά και συστηματικά νοσήματα με εκδηλώσεις στη στοματική 
κοιλότητα. 

Pocket Άτλας Νόσων Στόματος
Το πρώτο ελληνικό βιβλίο «τσέπης» για τις νόσους του στόματος

Pocket Άτλας 

Νόσων Στόματος

• Το βιβλίο Pocket Άτλας Νόσων Στόματος προσφέρει στον αναγνώστη
πληροφορίες για τη διάγνωση και θεραπεία των νόσων του στόματος,
τοπικών και συστηματικών, με στοχευμένο, συνοπτικό και πρακτικό
τρόπο.

• Η ταξινόμηση των νόσων έχει γίνει με 3 κριτήρια: τη μορφολογία των
βλαβών, το χρώμα και την τοπογραφία. Η ομαδοποίηση αυτή διευκο-
λύνει τον ιατρό στη διάγνωση κάθε νόσου.

• Αποτελείται από  13 κεφάλαια που αναπτύσσονται σε … σελίδες και
… αντιπροσωπευτικές έγχρωμες εικόνες, υψηλής ανάλυσης και ευ-
κρίνειας, σε αντιστοιχία με το κείμενο.

• Το κείμενο κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει στοχευμένες πληροφορίες
που αφορούν τον ορισμό, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη δια-
φορική διάγνωση, τις εργαστηριακές εξετάσεις και τις θεραπευτικές
κατευθύνσεις.

• Το βιβλίο είναι το καταστάλαγμα της πολύχρονης αφοσίωσης και σύν-
θεσης των εμπειριών 50 χρόνων στη Στοματολογία, σε Πανεπιστη-
μιακές και Νοσοκομειακές κλινικές, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα. 

• Απευθύνεται στον φοιτητή της Οδοντιατρικής και Ιατρικής, στον γε-
νικό και στον ειδικευμένο Οδοντίατρο, στον Δερματολόγο, στον Ωτο-
ρινολαρυγγολόγο, στον Παιδίατρο, στον Ιατρό εσωτερικής
Παθολογίας, καθώς και στον Γενικό και Αγροτικό Ιατρό.



7Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

Ο κος Στέφανος Αναστασόπουλος, 
Διευθυντής Ορθοπαιδικός, 
Ευρωκλινική Αθηνών βραβεύτηκε 
στα SALUX INDEX AWARDS 2019, για 
τη συμβολή του στην ανάπτυξη του 
ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
προκειμένου να επιβραβεύσει 
την επιχειρηματική αριστεία στον 
τομέα Υγεία-Φάρμακο-Ομορφιά 
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου 
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων 
Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της  

Πανελλήνιας Ένωσης 
Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Καινοτομία της φετινής 
διοργάνωσης αποτέλεσε η 
βράβευση των σημαντικότερων 
εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου, 
ενώ στο forum δόθηκαν διακρίσεις 
σε σπουδαίους γιατρούς που 
ξεχώρισαν με το επιστημονικό 
τους έργο, αποτελώντας 
παράδειγμα τόσο για την καινοτόμο 
δραστηριότητά τους όσο και για το 
συγγραφικό τους έργο. 

Βράβευση του κυρίου Στέφανου Αναστασόπουλου
στα SALUX INDEX AWARDS 2019

Το Δερματολογικό Τμήμα της Ευρωκλινικής  
στο 15ο Πανελλήνιο Δερματολογικό Συνέδριο
Δυναμική ήταν η παρουσία του Δερμα-
τολογικού Τμήματος της Ευρωκλινικής 
στο 15ο Πανελλήνιο Δερματολογικό 
Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε 
από τις 31 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 
2019 στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace  
στη Θεσσαλονίκη. Οι  «Μελαγχρωματι-
κές αλλοιώσεις του στοματικού βλεννο-

γόνου», η  «Ανδρογενετική αλωπεκία» 
και ο «Ερυθηματώδης Λύκος» ήταν τα 
θέματα που παρουσίασαν στο κοινό η 
κα Αργυρώ Παπαδοπούλου, Υπεύθυ-
νη Δερματολογικού Τμήματος, ο κος 
Ανάργυρος Κουρής, Υπεύθυνος Ια-
τρείου Παθήσεων Τριχών και Τμήματος 
Μεταμόσχευσης Μαλλιών και ο κος Πα-

ναγιώτης Σταυρόπουλος, Υπεύθυνος 
Ιατρείου Αυτοάνοσων και Φλεγμονω-
δών Παθήσεων του Δέρματος, Ευρω-
κλινική Αθηνών, καλύπτοντας ένα ευρύ 
φάσμα παθήσεων και συμβάλλοντας 
ο καθένας με την ειδικότητά του στις 
τελευταίες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
στη Δερματολογία. 

ιατρικά νέα
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Ο κος Κουμάκης 
στο Πανελλήνιο 
Εκπαιδευτικό 
Σεμινάριο της 
Ελληνικής Εταιρείας 
Αγγειακών 
Εγκεφαλικών Νόσων

Που έλαβε χώρα  
από την 1η έως  
τις 3 Νοεμβρίου 2019  
στο Electra Palace  
στην Αθήνα

Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου 
2019 ο κος Κωνσταντίνος 
Κουμάκης, Διευθυντής 
Νευρολόγος στην 
Ευρωκλινική Αθηνών, 
προήδρευσε στην πρώτη 
στρογγυλή τράπεζα του 
Σεμιναρίου με θέμα:  
«Κλινική εφαρμογή  
νεοτέρων θεραπειών  
στις αγγειακές 
εγκεφαλικές παθήσεις 
μέσω παρουσίασης 
περιστατικών».

Η κα Φιορίτα Πουλακάκη, Διευθύντρια 
Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, Ευ-
ρωκλινική Αθηνών και ο κος Γιώργος 
Μάριος Μακρής, Διευθυντής Γυναικο-
λόγος, Ευρωκλινική Αθηνών, συμμε-
τείχαν στη διάλεξη «Gender in Ηealth. 
Challenges for a Ηealthier Future for 
Women in Europe», που διοργάνωσε η 
Ευρωβουλευτής, κα Έλενα Κουντουρά 

στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. 

Η κα Πουλακάκη μίλησε για τον καρ-
κίνο του μαστού και συγκεκριμένα ανέ-
λυσε το θέμα «Από την πρωτογενή και 
δευτερογενή πρόληψη στην πρώιμη 
διάγνωση και θεραπεία», ενώ ο κος Μα-
κρής για τη «Γυναικολογική υγεία στις 
γυναίκες της Ευρώπης».

Οι ιατροί της Ευρωκλινικής σε Διάλεξη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Υγεία της γυναίκας! 

Οι ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες υγείας για τη γυναίκα που 
προσφέρει η Χειρουργική Κλινική Μαστού 
της Ευρωκλινικής, επιβεβαιώνονται για 
ακόμα μία φορά.

Το Κέντρο συνεχίζει και για το 2020 
να αποτελεί μέλος του Breast Centres 
Network, ενός διεθνούς δικτύου, τα μέλη 
του οποίου είναι άρτια και εξειδικευμένα 
κέντρα ανά τον κόσμο τόσο για τη 
διάγνωση όσο και για τη θεραπεία του 
καρκίνου του μαστού.

Το Κέντρο Μαστού Ευρωκλινικής
Μέλος του Breast Centres Network 



ιατρικά νέα

9Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

Τιμήσαμε ένα σπουδαίο 
επιστήμονα και άνθρωπο!
Στις 17 Δεκεμβρίου 2019, διοργα-
νώθηκε στο αμφιθέατρο του Ινστι-
τούτου Παστέρ, τιμητική εκδήλωση 
για τον κύριο Δημήτρη Λουκόπου-
λο, Ομότιμο Καθηγητή Αιματολογίας, 
Διευθυντή Αιματολόγο στην Ευρω-
κλινική Αθηνών  και Πρόεδρο της Επι-
τροπής Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης 
& δια Βίου Μάθησης της Ευρωκλινι-
κής για περισσότερα από 12 χρόνια.

Η τιμητική εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε παρουσία των ιατρών της 
Ευρωκλινικής, καθώς και συνεργα-
τών του κυρίου Λουκόπουλου από 
τον ιατρικό κλάδο. Ο κος Λουκόπου-
λος εργάστηκε στην Ευρωκλινική 
για περισσότερα από 20 χρόνια, απ’ 

όπου και ολοκλήρωσε την ιατρική 
του θητεία, ξεχωρίζοντας για το ήθος 
του,  την επιστημονική του κατάρτι-

ση και αποτελώντας πάντα πρότυπο 
τόσο ως άνθρωπος, όσο και ως επι-
στήμονας. 

Στις 6 - 7 Μαρτίου 2020, 
πραγματοποιήθηκε στο ξε-
νοδοχείο Divani Caravel, ένα 
πολύ σημαντικό συνέδριο 
για τις τελευταίες ιατρικές 
εξελίξεις γύρω από τον 
καρκίνο, με τίτλο «BIG DATA 
Ψηφιακή επανάσταση, Νε-

ωτερισμός στην έρευνα ή 
νέα ισχυρά όπλα στην αντι-
μετώπιση του καρκίνου;». 
Πρόεδρος της οργανωτικής 
επιτροπής ήταν ο κος Χρή-
στος Πανόπουλος, Παθολό-
γος-Ογκολόγος και Διευθυ-
ντής Ογκολογικού Τμήματος, 

Ευρωκλινική Αθηνών. Στο 
συνέδριο έδωσαν το παρών 
διακεκριμένοι ιατροί της Ευ-
ρωκλινικής, συμβάλλοντας 
με τη γνώση και την εμπειρία 
τους στην καλύτερη και πιο 
αποτελεσματική αντιμετώ-
πιση του καρκίνου.

O κος Πανόπουλος Πρόεδρος της Οργανωτικής
Επιτροπής Ογκολογικού Συνεδρίου
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Στην Ευρωκλινική Αθηνών 
εγκαταστάθηκε ο πρώτος 
στην Ελλάδα ρομποτικός 
πλοηγός KNEE3 της Γερμα-
νικής εταιρείας BRAINLAB, 
η οποία θεωρείται πρω-
τοπόρος σε συστήματα 
υποστήριξης χειρουργικών 
επεμβάσεων υψηλής τεχνο-
λογίας, ακολουθώντας τις 
εξελίξεις και την πρακτική 
διεθνών αναγνωρισμένων 
κέντρων ορθοπαιδικής.

Το KNEE3 είναι ένα προηγ-
μένο σύστημα πλοήγησης το 
οποίο εξασφαλίζει απόλυτη 
ακρίβεια σε επεμβάσεις αρ-
θροπλαστικής γόνατος κα-
θώς ελέγχει διεγχειρητικά τη 
συμπεριφορά της άρθρωσης 
του γόνατος και των συνδέ-
σμων και επιτυγχάνει άριστη 
εξισορρόπηση των μαλα-
κών μορίων. Ταυτόχρονα 
επιτρέπει την προσαρμογή 
της επέμβασης στα ιδιαίτερα 
ανατομικά χαρακτηριστικά 
του ασθενούς, επιτρέποντας 
στον χειρουργό να τροπο-
ποιεί τα βήματά του και να 
ελέγχει το αποτέλεσμα, χω-
ρίς να περιορίζει τις κινήσεις 
του. Ήδη έχουν πραγματο-
ποιηθεί, με μεγάλη επιτυχία, 
οι πρώτες αρθροπλαστικές 
επεμβάσεις από τον κ. Ανα-
στασόπουλο Στέφανο, Δ/
ντη Ορθοπαιδικό, Ευρωκλινι-
κή Αθηνών κάνοντας χρήση 
της τεχνολογίας του KNEE3, 
ενώ παράλληλα γίνεται χρή-
ση και της πρόθεσης ATTUNE 
KNEE, ενός καινοτόμου και 
ολοκληρωμένου συστήμα-
τος γόνατος της εταιρείας 

Johnson & Johnson που συν-
δυάζει πρωτοποριακή σχεδί-
αση, κινηματική, μηχανική και 
άριστα υλικά για την επίτευξη 
τέλειου αποτελέσματος. 

Η συνδυαστική χρήση του 
συστήματος KNEE3 και της 
πρόθεσης ATTUNE KNEE έχει 
σημαντικά πλεονεκτήματα για 
τον ασθενή τα οποία συνοψί-
ζονται σε άριστο λειτουργικό 

αποτέλεσμα, μεγάλη διάρ-
κεια της πρόθεσης (άνω των 
15 ετών), άμεση μετεγχειρη-
τική κινητοποίηση,  σημαντική 
μείωση του χρόνου της επέμ-
βασης και της νοσηλείας, ση-
μαντική μείωση της απώλειας 
αίματος, του μετεγχειρητικού 
πόνου και των πιθανών επι-
πλοκών και τέλος προσφέρε-
ται η δυνατότητα να χειρουρ-

γηθούν, σε επιλεγμένους 
ασθενείς, ταυτόχρονα και τα 
δύο γόνατα.

Σύμφωνα με τον κο Ανα-
στασόπουλο, η αρθροπλα-
στική του γόνατος και του 
ισχίου αποτελούν συχνές 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις, 
με αυξανόμενη μάλιστα 
τάση. Η χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας αποτελεί και για 
την ιατρική, αυτονόητη επι-
λογή ως αναγκαίο συμπλή-
ρωμα της ιατρικής γνώσης 
και πρακτικής. Γι’ αυτό και 
στο τμήμα ψηφιακής επα-
νορθωτικής χειρουργικής 
της Ευρωκλινικής Αθηνών 
οι επεμβάσεις αρθροπλαστι-
κής εκτελούνται ήδη από το 
2011 κάνοντας χρήση των 
πιο σύγχρονων συστημά-
των ψηφιακής τεχνολογίας.

Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας  
στις επεμβάσεις γόνατος
Πρωτοποριακό σύστημα ρομποτικής πλοήγησης 
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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκε, στις 4 Νο-
εμβρίου 2019, στην Ευρωκλινική 

Αθηνών με απόλυτη επιτυχία, η πρώ-
τη ρομποτική δεξιά κολεκτομή με 
ολική εκτομή μεσοκόλου και λεμφα-
δενικό καθαρισμό επιπέδου 3 (CME), 
η οποία αποτελεί μια πρωτοποριακή 
ρομποτική επέμβαση που πραγματο-
ποιείται σε ασθενείς με καρκίνο του 
δεξιού τμήματος του εντέρου και αυ-
ξάνει τα ποσοστά επιβίωσης σε όλα τα 
στάδια της νόσου κατά 10% σε σχέση 
με τις υπάρχουσες τεχνικές. 

Το χειρουργείο πραγματοποιήθη-
κε από την Dr Θάλεια Πετροπούλου 
MD, Ph.D., FRCS, Χειρουργό, Εξειδι-
κευμένη στη Ρομποτική & Ελάχιστα 
Επεμβατική Χειρουργική Κατωτέρου 
Πεπτικού, στην Ευρωκλινική Αθη-
νών σε συνεργασία με τον Dr Danilo 
Miskovic ,  Χειρουργό St Mark’s 
Hospital, μέσω απομακρυσμένης live 

σύνδεσης και με τη χρήση πλατφόρ-
μας τεχνητής νοημοσύνης (augmented 
reality). Κατά τη διάρκεια της επέμ-
βασης ο ασθενής υποβλήθηκε σε 
τρισδιάστατη ανασύνθεση αγγείων 
και στη συνέχεια οι εξειδικευμένοι 
χειρουργοί προχώρησαν στη ρομπο-
τική επέμβαση, η οποία περιλαμβάνει 
τόσο την αφαίρεση του τμήματος που 
περιέχει τον όγκο, σε υγιή όρια, όσο  
και την προσθήκη εκτεταμένου λεμ-
φαδενικού καθαρισμού, κατά μήκος 
των αγγείων που τροφοδοτούν τον 
όγκο. Μετά την επέμβαση, ο ασθενής 
ανένηψε ομαλά, έλαβε ελαφρά δίαι-
τα, κινητοποιήθηκε από την πρώτη με-
τεγχειρητική ημέρα και πήρε εξιτήριο 
την τρίτη ημέρα σε πολύ καλή κλινική 
κατάσταση. 

Η συγκεκριμένη ρομποτική χει-
ρουργική μέθοδος, λόγω της μεγά-
λης τεχνικής της δυσκολίας, μέχρι 
σήμερα πραγματοποιούνταν μόνο σε 

εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού 
και μόνο από χειρουργούς που έχουν 
λάβει εκπαίδευση στη συγκεκριμένη 
επέμβαση. Τα πλεονεκτήματα της με-
θόδου είναι πολλαπλά για τον ασθενή, 
αφού μειώνει τις τοπικές υποτροπές, 
ενώ παράλληλα αυξάνει την επιβίωση 
έως και 10% σε όλα τα στάδια (Ι-ΙΙΙ) της 
νόσου, σε σύγκριση με τις έως τώρα 
τεχνικές, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
περισσότερους ασθενείς να αντιμε-
τωπίσουν αποτελεσματικά τον καρκί-
νο του παχέος εντέρου. 

Όπως τόνισε και η κα Θάλεια Πετρο-
πούλου μετά την πραγματοποίηση της 
επέμβασης  «Η χρήση της ρομποτικής 
πλατφόρμας, δεν προσφέρει μόνο ταχύ-
τερη ανάρρωση και λιγότερες επιπλοκές, 
αλλά  μας επιτρέπει να πραγματοποιή-
σουμε ‘"ειδικές’’ και δύσκολα τεχνικές 
επεμβάσεις, με μεγάλη ακρίβεια, ώστε 
να έχουμε καλύτερα ογκολογικά αποτε-
λέσματα για τους ασθενείς». 

Εξειδικευμένη Ρομποτική Τεχνική  
για τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Αυξάνει κατά 10% την επιβίωση των ογκολογικών ασθενών
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Εκδήλωση ευαισθητοποίησης  
του κοινού με αφορμή την  

Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικού 

Η Ευρωκ λινική Αθηνών 
σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε  ε ν ε ρ γ ά 
στην Παγκόσμια Ημέρα 

κ α τ ά  τ ο υ  Ε γ κ ε φ α λ ι κο ύ 
στις 29 Οκτωβρίου 2019, 
πραγματοποιώντας την ειδική 
εκδήλωση «Σκέψου ΑΠΛΑ» 
με στόχο την ενημέρωση του 
κοινού για τους παράγοντες 
κινδύνου, την αναγνώριση 
των συμπτωμάτων και την 
έγκαιρη αντιμετώπιση του 
εγκεφαλικού.

Βασικός της άξονας ήταν 
το ακρωνύμιο ΑΠΛΑ (Άκρο - 
Πρόσωπο - Λόγος - Άμεσα), 
κάθε γράμμα του οποίου αντι-
στοιχεί και σε ένα σύμπτωμα 
του εγκεφαλικού, αποτελώ-
ντας ένα εύκολο μνημονικό 
κανόνα για τον εντοπισμό των 
συμπτωμάτων. Οι  εξειδικευ-

μένοι νευρολόγοι  της πρότυ-
πης Μονάδας Αντιμετώπισης 
Εγκεφαλικών Επεισοδίων της 
Ευρωκλινικής κ.κ. Κανελλό-
πουλος Δ., Χατζή Ι., Τζανε-

τάκος Δ., Ντάβου Μ., και Κα-
ραγιώργης Γ., με επικεφαλής 
την νευρολόγο κα. Βάσω Ζη-
σιμοπούλου, κάνοντας χρή-
ση της προτεινόμενης από τον 

4 λέξεις μπορούν να σώσουν μια ανθρώπινη ζωή! 
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World Stroke Organization 
ειδικής εφαρμογής Stroke 
Riskometer ,  υπολόγισαν 
για τους ενδιαφερόμενους 
την πιθανότητα εμφάνισης 
εγκεφαλικού επεισοδίου με 
ορίζοντα δεκαετίας. Βάσει 
των αποτελεσμάτων συνέ-
στησαν  αλλαγές στην καθη-
μερινότητα που συμβάλλουν 
στη μείωση του κινδύνου ή 
περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, 
όπου κρίθηκε απαραίτητο. 
Επιπλέον, προέτρεψαν τους 
συμμετέχοντες να εξοικειω-
θούν περαιτέρω με το εγκε-
φαλικό «κατεβάζοντας» την 
εφαρμογή «ΑΠΛΑ» για κινητά 
τηλέφωνα Android. 

Στην εκδήλωση έδωσε 
δυναμικό παρών και αντι-
προσωπεία της ομάδας 
Χάντμπολ Ανδρών και Βό-
λεϊ Γυναικών της ΑΕΚ. Οι 
αθλητές και οι αθλήτριες της 
«Βασίλισσας»  συμπληρώνο-
ντας τα ειδικά ερωτηματο-
λόγια δοκίμασαν τις γνώσεις 
τους για τα συμπτώματα του 
εγκεφαλικού, συμμετείχαν 
στην  ενημέρωση  του κοινού 
και συνέβαλαν με τη σειρά 
τους στη διάδοση του μη-
νύματος για τη σημασία της 
έγκαιρης αναγνώρισης του 
εγκεφαλικού. 

Η εκδήλωση αυτή αποτε-
λεί μέρος των δράσεων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού 
για τα Εγκεφαλικά (World 
Stroke Organization)  στο 
πλαίσιο της παγκόσμιας 
εκστρατείας ενημέρωσης 
«Don’t be the One». Τα τελευ-
ταία χρόνια ο αριθμός των 
ατόμων που προσβάλλονται 
από εγκεφαλικά επεισόδια 
έχει αυξηθεί σημαντικά με 
τα στοιχεία να υποδεικνύ-
ουν ότι 1 στα 4 άτομα υφί-
σταται εγκεφαλικό κάποια 
στιγμή στη ζωή του.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, στο πλαίσιο της 
ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης 
του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικη-
τικού του προσωπικού, γύρω από την 
γρίπη, διοργάνωσε την ενημερωτική 
εκδήλωση «Λέμε Ναι στην Πρόληψη 
– Εμβολιαζόμαστε για την Εποχική 
Γρίπη» στο Αμφιθέατρο του Ινστιτού-
του Παστέρ, στις 15 Οκτωβρίου 2019.  

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 
το προσωπικό του Ομίλου Ευρωκλινι-
κής ενημερώθηκε από καταξιωμένος 
ιατρούς και νοσηλευτές της Ευρωκλι-
νικής Αθηνών για την εποχική γρίπη, 
καθώς και για την τήρηση βασικών 
κανόνων υγιεινής.  Ο κος Πολύδωρος 
Τόφας, Αναπληρωτής Διευθυντής Πα-
θολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ευρωκλινική 
Αθηνών, ο κος Ιωάννης Σέρελης, Πα-
θολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών και η 
κα Αλκμένα Καφάζη, Νοσηλεύτρια, 

Ευρωκλινική Αθηνών, ανέδειξαν με τις 
ομιλίες τους τόσο την αξία της πρόλη-
ψης, όσο και τη σημασία του εμβολι-
ασμού στο εργασιακό/νοσοκομειακό 
περιβάλλον.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, δό-
θηκε η δυνατότητα στους παρευρισκο-
μένους να εμβολιαστούν από την οργα-
νωμένη ομάδα του νοσηλευτικού μας 
προσωπικού.  

Προφυλάσσουμε το προσωπικό 
μας από την εποχική γρίπη!
Λέμε Ναι στην πρόληψη και τον εμβολιασμό! 

τα νέα μας
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Η Ευρωκλινική Παίδων, πιστή 
στο ετήσιο ραντεβού της με 
την παιδιατρική κοινότητα, 

πραγματοποίησε με μεγάλη επι-
τυχία την 15η Επιστημονική της 
Ημερίδα με θέμα «Επείγοντα και 
μη Παιδιατρικά Προβλήματα», 
στις 16 Νοεμβρίου 2019, στην Αί-
γλη Ζαππείου. 

Η ημερίδα «θεσμός» για το παιδί 
ξεπέρασε και φέτος κάθε προσ-
δοκία από πλευράς συμμετοχών, 
αφού περισσότεροι από 320 
παιδίατροι και λοιποί επιστήμο-
νες έδωσαν το «παρών» και ενη-

μερώθηκαν για επείγοντα και μη 
παιδιατρικά προβλήματα, ενώ η  
κα Κάρμεν Ρουγγέρη συγκίνησε 

το κοινό με μια ομιλία από καρδιάς. 
Η κα Ρουγγέρη μίλησε για τη 

θετική επίδραση του θεάτρου 
στα παιδιά, περνώντας πολύ ση-
μαντικά μηνύματα για την υγιή συ-
ναισθηματική και γνωστική τους 
ανάπτυξη σε όλους τους παρευρι-
σκομένους. 

Την ημερίδα τίμησαν ακόμα με 
την παρουσία τους, καθώς και με 
τις ενδιαφέρουσες επιστημονικές 
τους παρουσιάσεις, καταξιωμένοι 
παιδίατροι αλλά και καθηγητές της 
Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. Μερικά από τα θέματα 

Περισσότεροι από 320 παιδίατροι 
ενημερώθηκαν για «Επείγοντα και  
μη Παιδιατρικά Προβλήματα»
Προσκεκλημένη Ομιλήτρια η κα Κάρμεν Ρουγγέρη 
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που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρ-
κεια της ημερίδας ήταν οι Παθή-
σεις για τις οποίες ενοχοποιείται η 
ανεπάρκεια της Βιταμίνης D, η Ηω-
σινοφιλία στα παιδιά,  η Θεραπεία 
της Κυστικής Ίνωσης, οι κακώσεις 
στα παιδιά και πολλά ακόμα ενδια-
φέροντα παιδιατρικά θέματα.

Η ομάδα της Ευρωκλινικής Παί-
δων ανανέωσε τη συνάντησή της 
με τον παιδιατρικό κόσμο για την 
επόμενη χρονιά, με την υπόσχεση 
ότι θα συνεχίσει να θέτει στο κέντρο 
της τη φροντίδα και τη διασφάλιση 
της υγείας του μικρού ασθενή. 
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προχώρησε σε 
σύμβαση συνεργασίας με τον Ενιαίο Δη-
μοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής 

Ασφάλισης & Περίθαλψης (ΕΔΟΕΑΠ)  για 
την κάλυψη 27.000 ασφαλισμένων του Οργα-
νισμού (εν ενεργεία άμεσα μέλη, συνταξιούχοι 
και προστατευόμενα μέλη αυτών).

Με την συνεργασία αυτή διασφαλίσθηκαν 
αφενός η πλήρης και απευθείας κάλυψη της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης όλων των ασφα-
λισμένων του Οργανισμού  (έξοδα νοσηλείας και 
αμοιβές ιατρών) αλλά και  η απευθείας κάλυψη 
τόσο των ιατρικών επισκέψεων σε όλες τις ια-
τρικές ειδικότητες όσο και των διαγνωστικών 
εξετάσεων στα εξωτερικά Ιατρεία και στο 
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Ομίλου.   

Όσον αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις 
οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να τις πραγμα-
τοποιούν με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό το 
οποίο μπορεί να εκδοθεί και από ιατρό της 
Ευρωκλινικής.

 Έως τέλος του 2020 η συμμετοχή των 
ασφαλισμένων του Οργανισμού στις εγκεκρι-
μένες διαγνωστικές, μη επεμβατικές εξετάσεις 
θα είναι μηδενική.

Ο Διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Ευρω-
κλινικής, κ. Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε : «Ο 
Όμιλος Ευρωκλινικής με τη νέα αυτή συμφω-
νία προσφέρει σε όλους τους ασφαλισμένους 
των ΜΜΕ απευθείας πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας περίθαλψης».
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Περισσότεροι από 27.000 ασφαλισμένοι των ΜΜΕ 
θα έχουν πρόσβαση στις υψηλής ποιότητας ιατρικές 

υπηρεσίες που προσφέρει η Ευρωκλινική 

Νέα συνεργασία  
του Ομίλου Ευρωκλινικής  

με τον ΕΔΟΕΑΠ 
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Interamerican και Ευρωκλινική Αθηνών 
ενώνουν τις δυνάμεις τους  προς όφελος 

των ογκολογικών ασθενών

Η Interamerican και η Ευρωκλινι-
κή Αθηνών, διευρύνουν τη συ-
νεργασία τους με την ένταξη των 

ειδικοτήτων του Ογκολόγου και του Αι-
ματολόγου για την πιο αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των ογκολογικών ασθε-
νών, καθώς οι εν λόγω ειδικότητες θε-
ωρούνται κρίσιμες τόσο στο επίπεδο 
της έγκαιρης διάγνωσης όσο και της 
θεραπείας ογκολογικών και αιματολο-
γικών περιστατικών. 

Οι ασφαλισμένοι στα προγράμματα 
Υγείας Interamerican για πρωτοβάθ-
μια φροντίδα, θα έχουν τη δυνατότη-
τα να επισκέπτονται τους ογκολόγους 
και αιματολόγους ιατρούς της κλινικής 
που εντάσσονται στο Δίκτυο Υγείας της 
ασφαλιστικής εταιρείας, έχοντας την 
απευθείας κάλυψη της Interamerican. 

H απευθείας ασφαλιστική κάλυψη 

παρέχεται για τους ασφαλισμένους 
εντός Αττικής, οι οποίοι δεν δικαιού-
νται απολογιστική κάλυψη σε περί-
πτωση που επισκεφθούν Ογκολόγο ή 
Αιματολόγο που δεν περιλαμβάνεται 
στο Δίκτυο Υγείας της εταιρείας. Αντι-
θέτως, οι εκτός Αττικής ασφαλισμένοι 
μπορούν να επισκέπτονται Ογκολό-
γους και Αιματολόγους εκτός Δικτύου 
και να καλύπτονται σύμφωνα με τους 
όρους του συμβολαίου τους.

Η συνεργασία της Interamerican με 
την Ευρωκλινική Αθηνών για την ανα-
βάθμιση των υπηρεσιών προς όλους 
τους ασφαλισμένους ασθενείς με νε-
οπλάσματα -ανεξαρτήτως του αν το 
ασφαλιστικό πρόγραμμά τους περιλαμ-
βάνει πρωτοβάθμια περίθαλψη ή όχι- 
βασίζεται στη δημιουργία υπηρεσίας 
Ογκολογικού Συμβουλίου στην ΑΘΗ-

ΝΑΪΚΗ MEDICLINIC, η οποία ανήκει 
στον όμιλο Interamerican και στην Ευ-
ρωκλινική Αθηνών. Προϋπόθεση για την 
παροχή της υπηρεσίας του Ογκολογικού 
Συμβουλίου στον ασφαλισμένο ασθενή 
είναι να έχει επισκεφθεί τους Ογκολό-
γους ή Αιματολόγους του Δικτύου Υγεί-
ας της εταιρείας ή να έχει διαγνωσθεί με 
νεόπλασμα ή να έχει χειρουργηθεί στην 
ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC. 

Το Ογκολογικό Συμβούλιο αποτε-
λεί μια σύγχρονη, διεθνή πρακτική 
ορθής ογκολογικής αντιμετώπισης. 
Η παραπομπή του περιστατικού στο 
Ογκολογικό Συμβούλιο γίνεται μετά 
από ιατρική αξιολόγηση της αναγκαι-
ότητας από τους Ογκολόγους και 
Αιματολόγους του Δικτύου Υγείας 
Interamerican ή από τον θεράποντα 
ιατρό στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC.  
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής βραβεύτηκε από 
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», στην 7η 
τελετή Απονομής των βραβείων  «Μαζί 

για το Παιδί» την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020  
στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138.

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, στο πλαίσιο του 
ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος Εταιρι-
κής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί από 
τον Ιούλιο του 2018, καλύπτει όλες τις προ-
ληπτικές και διαγνωστικές παιδιατρικές εξε-
τάσεις σε περισσότερα από 1.100 παιδιά που 
υποστηρίζονται από τις  δομές της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί»   και δύο ακόμα από τους 
μεγαλύτερους  οργανισμούς  προστασίας και 
φιλοξενίας παιδιών στην χώρα.

Η τιμητική διάκριση της Ευρωκλινικής στην 
κατηγορία «Χορηγοί σε είδος» απονεμήθηκε 
από το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, κα Γιάννα Πα-
ναγιωτίδου στην κα Εύα Τσιλίκουνα, Διευ-
θύντρια Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Ομί-
λου Ευρωκλινικής.

Η κα. Τσιλίκουνα, μετά την παραλαβή του 
βραβείου της δήλωσε «Η ενέργεια για την 
οποία σήμερα βραβευτήκαμε είναι  μία πράξη 
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ένα αυτονό-
ητο χρέος των εταιρειών που αναπτύσσονται 
και προοδεύουν. Ευχαριστούμε την Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί» για τη δυνατότητα που 
μας έδωσε να συμμετέχουμε στο τεράστιο 
έργο που επιτελεί».

Βράβευση της Ευρωκλινικής από 
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» 
για την έμπρακτη προσφορά της 
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, δεν ξέχασε 
ακόμα και μέσα στην πανδημία από 
τον COVID-19,  να προσφέρει έμπρα-
κτα την υποστήριξή του στο Εθνικό 
Σύστημα Υγείας  και σε όσους συμπο-
λίτες μας  είχαν ανάγκη από ιατρική 
κάλυψη και φροντίδα, αποδεικνύο-
ντας ακόμα μια φορά με πράξεις το 
γνήσιο ενδιαφέρον του για τον άν-
θρωπο και την κοινωνία. 

Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ευρωκλινική 
προχώρησε σε μία σημαντική προ-
σφορά στο ΕΣΥ, διαθέτοντας 10 
κλίνες σε Μονάδα Εντατικής Θερα-

πείας (ΜΕΘ), μία ολόκληρη πτέρυγα 
του νοσοκομείου πλήρως στελεχω-
μένη, δυναμικότητας 20 κλινών για 

περιστατικά μη σχετιζόμενα με το 
COVID-19, καθώς και το τμήμα Επει-
γόντων Περιστατικών για όλους τους 
ασθενείς με μη λοιμώδη νοσήματα, 
συμβάλλοντας έτσι στην αποδέσμευ-
ση κλινών από τα νοσοκομεία αναφο-
ράς του ΕΣΥ. 

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, από την 1η 
μέρα οχύρωσε τις κλινικές του ενάντια 
στο COVID-19, κρατώντας ασθενείς 
και προσωπικό απόλυτα ασφαλείς, τη-
ρώντας αυστηρά και πολλαπλά  μέτρα 
προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ. 

Δίπλα στον άνθρωπο και την κοινωνία 
ακόμα και μέσα στην πανδημία
Συμμαχήσαμε με το Εθνικό Σύστημα Υγείας τον αγώνα ενάντια στον COVID-19

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Ευρω-
κλινικής με εκπρόσωπο την κα Λαμπρι-
νή Κορδάτου, Νοσηλεύτρια, Ευρωκλι-
νική Αθηνών, συμμετείχε στην έκτακτη 
επιχειρησιακή δράση της Axion Hellas 
σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανι-
σμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την 
πραγματοποίηση διαγνωστικών 
tests για τον COVID-19 σε μικρά και 
απομονωμένα νησιά του Αιγαίου. 

Το ταξίδι διήρκησε από τις 5 έως 12 
Ιουνίου 2020, ενώ τα νησιά στα οποία 
πραγματοποιήθηκαν οι δειγματοληψίες 
ήταν η Ανάφη, το Κουφονήσι, η Σχοινού-
σα, η Ηρακλειά, η Δονούσα, η Αμοργός, 
η Κίναρος, τα Λέβιθα, η Πάτμος, το Αγα-
θονήσι, οι Αρκιοί, οι Λειψοί, η Ψέριμος, η 
Τήλος, το Καστελόριζο και η Χάλκη. 

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής θα συνεχίσει 

να παρέχει εθελοντικά τις ιατρικές του 
υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην προ-
σπάθεια για ισότιμη πρόσβαση στην 
υγεία σε όλους τους κατοίκους των 
ακριτικών και απομονωμένων ελληνι-
κών νησιών.

Μία εβδομάδα αφιερωμένη στην υγεία 
των κατοίκων των ελληνικών νησιών!
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Η Ευρωκλινική Παίδων, 
ανταποκρινόμενη στις ανάγκες 
του Oργανισμού «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» στη δύσκολη 
περίοδο της πανδημίας, δώρισε 
περισσότερα από 200 εμβόλια σε 
όσα παιδιά του οργανισμού το είχαν 
ανάγκη. 

Στο πλαίσιο του ειδικά 
σχεδιασμένου προγράμματος 

Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που υλοποιεί από τον Ιούλιο του 
2018 σε παιδιά που φιλοξενούνται 
στις Δομές του Οργανισμού «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού», της 
«Κιβωτού του Κόσμου» και της 
Ένωσης «Μαζί για το Παιδί»  στην 
Αττική, η Ευρωκλινική Παίδων 
παρέμεινε, ακόμα και μέσα στην 
πανδημία, πιστή στη δέσμευσή 

της, στηρίζοντας έμπρακτα την 
άμεση ανάγκη για εμβολιασμό 
των παιδιών που φροντίζει «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού». 

Τα εμβόλια αυτά στην πλειοψηφία 
τους θα αξιοποιηθούν από παιδιά 
προσφύγων, μεταναστών, 
έως 2 ετών, που στερούνται 
της πρόσβασης στην υγεία, 
διασφαλίζοντας με αυτόν τον 

Προσφέραμε περισσότερα  
από 200 εμβόλια  
στο Χαμόγελο του παιδιού

ΔΕΙΤΕ  
ΤΟ VIDEO
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τρόπο την πρόληψη της υγείας τους. 
Όπως τονίζει άλλωστε και η Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Υγείας σε ομόφωνη απόφασή της, 
η διακοπή του εμβολιασμού ακόμα 
και για βραχύ χρονικό διάστημα, 
μπορεί να οδηγήσει σε συσσώρευση 
επινόσων ατόμων, να αυξήσει την 
πιθανότητα επιδημιών από νοσήματα 
που προλαμβάνονται με εμβολιασμό 

και να επιβαρύνει περαιτέρω το 
Σύστημα Υγείας. 

Η Διευθύντρια του Παιδιατρικού 
Τμήματος της Ευρωκλινικής Παίδων 
κα Ελένη Τσάπρα δήλωσε: «Μετά 
από τις σχετικές ανακοινώσεις του 
ΕΟΔΥ και του κου Σωτήρη Τσιόδρα,  
αποφασίσαμε ότι τα παιδιά κάτω 
από την ηλικία των δύο ετών πρέπει 
να εμβολιαστούν άμεσα, έστω και 

στην εποχή της πανδημίας. 
Προχωρήσαμε λοιπόν σε μια 
δωρεά εμβολίων προς  «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» για να 
εξυπηρετηθούν όλα εκείνα τα 
παιδιά έως 2 ετών που έχουν 
ανάγκη».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Ομίλου Ευρωκλινικής 
κος Αντώνης Βουκλαρής 
δήλωσε: «Ο Όμιλος 
Ευρωκλινικής στηρίζει «Το 
Χαμόγελο του Παιδιού» και  
τα παιδιά που έχουν ανάγκη 
από εμβολιασμό, δωρίζοντας 
210 εμβόλια  
στο πιο ευαίσθητο κομμάτι  
της κοινωνίας μας, τα παιδιά.  
Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο 
η διασφάλιση της υγείας  
τους είναι πολυτιμότερη  
από ποτέ».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο 
του Παιδιού» κ. Κώστας 
Γιαννόπουλος δήλωσε:  
«Η δωρεά εμβολίων από 
την Ευρωκλινική Παίδων 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι 
στην εντατική και πολλές 
φορές αγωνιώδη προσπάθειά 
μας για τη θωράκιση της 
υγείας εκατοντάδων παιδιών 
που λόγω οικονομικών 
ή άλλων δυσκολιών δεν 
έχουν την κατάλληλη ιατρική 
μέριμνα, συναντούμε 
πολύτιμους συμμάχους. Μια 
σημαντική προσφορά που θα 
ενισχύσει την εμβολιαστική 
κάλυψη πολλών ακόμη 
παιδιών από το Πανελλήνιο 
Κέντρο Υπηρεσιών Υγείας και 
Κοινωνικής Φροντίδας του 
Οργανισμού μας, που ακόμη 
και σε αυτές τις κρίσιμες 
ώρες και παρά τις δυσκολίες 
συνεχίζει να εμβολιάζει και 
να παρέχει συνολική ιατρική 
φροντίδα στα παιδιά που 
έχουν ανάγκη».
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Η Ρομποτική χειρουργι-
κή είναι μια τεχνική που 
χρησιμοποιεί το ρομπο-

τικό σύστημα da Vinci®  με το 
οποίο ο χειρουργός πραγματο-
ποιεί την χειρουργική επέμβαση.

Η ρομποτική κονσόλα, που φέ-
ρει τους ειδικούς μοχλούς που 
χειρίζεται ο χειρουργός, συνδέ-
εται ψηφιακά σε απόλυτο χρόνο 
με τον ρομποτικό «πύργο» όπου 
4 βραχίονες, μέσα από ισάριθμες 
μικρές οπές στο δέρμα, ελέγχουν 
τα ρομποτικά εργαλεία και την 3D 
κάμερα. Λόγω της εργονομίας 
των χειριστηρίων της ρομποτικής 
κονσόλας, της ευκρινείας και της 
μεγέθυνσης (x15) της κάμερας, 
καθώς και των πολύ μικρότερων 
εργαλείων, ο χειρουργός μπορεί 
να πραγματοποιήσει με ακρίβεια 
την επέμβαση σε πολύ μικρό 
χώρο, έτσι ώστε να μην χρειάζο-
νται μεγάλες χειρουργικές τομές.

Ο χειρουργός βρίσκεται στην 
ίδια χειρουργική αίθουσα, αλλά 
μακριά από τον ασθενή και ελέγ-
χει τους ρομποτικούς βραχίονες 

για την εκτέλεση της επέμβασης,  
ενώ δίπλα από τον ασθενή ένας 
δεύτερος κατάλληλα εκπαι-
δευμένος ουρολόγος παρέχει 
βοήθεια λαπαροσκοπικά. Όλες 
οι βαριές επεμβάσεις της Ουρο-
λογίας επωφελούνται από την 
χρήση του ρομποτικού συστή-
ματος da Vinci® και για αυτό το 
λόγο η πλειοψηφία των κλασ-
σικών  ανοιχτών επεμβάσεων 
πλέον γίνεται ρομποτικά στην 
Ευρωκλινική Αθηνών από την 
ομάδα του Δρ. Καραγιάννη για 
πάνω από μια δεκαετία. Ιδιαίτε-
ρη εφαρμογή έχει η ρομποτική 
στην αντιμετώπιση καρκίνων 
του κατώτερου ουροποιητικού 
όπως του προστάτη και της ου-
ροδόχου κύστης που λόγω της 
ανατομικής θέσης στην πύελο 
είναι δύσκολη η πρόσβαση. 

Ρομποτική Ριζική 
Προστατεκτομή 
Ο καρκίνος του προστάτη, πα-
ρότι είναι ο πιο συχνός καρκίνος 
στους άνδρες στην Ευρώπη, απο-

για την 
αντιμετώπιση 
καρκίνων  
του κατώτερου 
Ουροποιητικού

ΡΟΜΠΟΤΙΚΉ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ 
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Αριστείδης  
Καραγιάννης
Διευθυντής 
Ουρολόγος,  
Ευρωκλινική 
Αθηνών 

Ανδρέας  
Καραγιάννης 
Επιμελητής 
Ουρολόγος,  
Ευρωκλινική 
Αθηνών
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Είναι σημα-
ντικό να γίνει 

κατανοητό 
ότι το ρομπότ 
δεν εκτελεί τη 
χειρουργική 
επέμβαση. Ο 
χειρουργός 

είναι αυτός ο 
οποίος πραγ-
ματοποιεί την 

επέμβαση, 
μέσω της 

ρομποτικής 
κονσόλας 

και  λόγω της 
βελτιωμένης 
ορατότητας, 

επιδεξιότητας 
και εργονο-

μίας, εκτελεί 
πιο ελεγχό-

μενες και 
πιο ακριβείς 
χειρουργικές 

κινήσεις

Ρομποτική ριζική κυστεκτομή
Ο καρκίνος της ουροδόχου 
κύστης είναι ο δεύτερος πιο 
συχνός καρκίνος του ουροποι-
ητικού στην Ευρώπη. Η ανοικτή 
ριζική κυστεκτομή αποτελεί τη 
θεραπεία εκλογής του τοπικά 
εντοπισμένου μυοδιηθητικού 
καρκινώματος από μεταβατικό 
επιθήλιο της ουροδόχου κύστης. 
Η επέμβαση παραμένει τεχνικά 
πολύ απαιτητική, όπου σκοπός 
της είναι η εξαίρεση της ουροδό-
χου κύστης με τον καρκίνο, ενώ 
πάντα περιλαμβάνεται και εκτε-
ταμένος πυελικός λεμφαδενικός 
καθαρισμός και εκτροπή ούρων 
ή ορθότοπη αντικατάσταση με 
νεοκύστη από τμήμα εντέρου.

Παράλληλα στους άνδρες 
αφαιρείται ο προστάτης και οι 
σπερματοδόχες κύστεις ενώ 
στις γυναίκες η μήτρα, οι σάλπιγ-
γες και τμήμα του κόλπου. Συνο-
δεύεται συχνά από σημαντική 
απώλεια αίματος διεγχειρητικά, 
παρατεταμένη νοσηλεία (6-10 
ημέρες), ενώ σε σύγχρονες σει-
ρές η θνητότητα αγγίζει το 2% 
και η μετεγχειρητική νοσηρότη-
τα φτάνει το 30%.

Η ρομποτική ριζική κυστε-
κτομή συνδυάζει τα προτερή-
ματα της τεχνικής ελάχιστης 
επεμβατικότητας, με μικρότερη 
απώλεια αίματος και λιγότερες 
ή καθόλου μεταγγίσεις, μικρό-
τερο χρόνο νοσηλείας, ταχύτε-
ρη ανάρρωση, ενώ παράλληλα 
μειώνονται οι διεγχειρητικές επι-
πλοκές κατά 30%. Τα ογκολογικά 
αποτελέσματα είναι εξαιρετικά 
και εξίσου καλά με την ανοικτή 
χειρουργική. Μειονεκτήματα της 
ρομποτικής ριζικής κυστεκτομής 
είναι το αυξημένο κόστος, ο με-
γαλύτερος χειρουργικός χρόνος 
και το ότι πρόκειται για μία ιδι-
αίτερα απαιτητική τεχνική που 
χρειάζεται εκτεταμένη εκπαί-
δευση και εμπειρία.    

25

τελεί την 5η αιτία θανάτου και 
αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο 
βαθμό στην χειρουργική θερα-
πεία με την ριζική προστατεκτομή 
(1 στους 7 άνδρες θα διαγνωσθεί 
με καρκίνο προστάτου, αλλά μόνο 
1 στους 26 θα πεθάνει). Η αύξηση 
του PSA, η θετική δακτυλική εξέ-
ταση και η πολυπαραμετρική μα-
γνητική  οδηγούν στην διάγνωση 
μέσω βιοψίας. 

Όταν ο καρκίνος του προστά-
τη είναι κλινικά εντοπισμένος, 
χωρίς μεταστάσεις, τότε η κα-
λύτερη θεραπευτική επιλογή 
είναι η ριζική προστατεκτομή, 
με πυελική λεμφαδενεκτομή 
όπου απαιτείται, που πλέον γίνε-
ται όλο και πιο συχνά με χρήση 
του ρομποτικού συστήματος. Ο 
πρωταρχικός σκοπός της επέμ-
βασης είναι το βέλτιστο ογκο-
λογικό αποτέλεσμα, δηλαδή 
να εξαιρεθεί ριζικά ο καρκίνος 
αφαιρώντας όλο τον προστάτη, 
τις σπερματοδόχες κύστεις και 
τμήμα τον σπερματικών πόρων. 
Επιπλέον, ο χειρουργός σκοπεύ-

ει να διατηρήσει ανέπαφα τα 
νεύρα που είναι υπεύθυνα για 
την στύση, εφόσον δεν έχουν 
προσβληθεί από τον καρκίνο ενώ 
επαναπροσεγγίζοτας και ράβο-
ντας την ουροδόχο κύστη με την 
ουρήθρα σκοπεύει να διατηρή-
σει την εγκράτεια των ούρων. 

Η ρομποτική προσέγγιση εκτός 
του ότι προσφέρει εξαιρετικά 
ογκολογικά αποτελέσματα, έχει 
πολύ λιγότερη απώλεια αίματος 
και μετεγχειρητικό πόνο, μικρό-
τερες ουλές, λιγότερα μετεγχει-
ρητικά στενώματα ουρήθρας, 
4 φορές μικρότερο κίνδυνο για 
θρομβοεμβολικά συμβάματα, 
ενώ η επάνοδος της εγκράτειας 
και της στυτικής λειτουργίας εί-
ναι ταχύτερη. Παράλληλα χρειά-
ζονται μόνο 2 ημέρες νοσηλείας, 
με τάχιστη επιστροφή στις καθη-
μερινές δραστηριότητες και την 
εργασία. Για αυτούς τους λόγους 
η ρομποτική ριζική προστατεκτο-
μή τείνει να είναι πλέον η τεχνική 
εκλογής με μοναδικό μειονέκτη-
μα το κόστος.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΉ  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ 

υγεία για όλους
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Ανάμεσα στις ιδιαίτερα 
συχνές ιατρικές παθή-
σεις της εποχής μας είναι 

οι θυρεοειδοπάθειες. Τα ακριβή 
αίτια αυτών παραμένουν, σε με-
γάλο βαθμό και σήμερα, άγνω-
στα. Αδιευκρίνιστοι εν πολλοίς 
μηχανισμοί αυτοανοσίας και 
διεργασίες καρκινογένεσης, θέ-
τουν πολλές φορές στον ασθε-
νή την ανάγκη μίας επέμβασης 
θυρεοειδούς. Η σύσταση του 
ιατρού για εγχείρηση στον θυ-
ρεοειδή αδένα, αποτελεί πηγή 
άγχους και αγωνίας για τον 
ασθενή. Αυτό δεν θα πρέπει να 
συμβαίνει για πολλούς λόγους.

1 Υπάρχουν εξειδικευμένοι 
ιατροί και κέντρα

Η ιατρική επιστήμη στον 21ο 
αιώνα έχει αναπτύξει υποειδι-
κότητες και εξειδικεύσεις που 
ασχολούνται αποκλειστικά 
και μόνο με τις ασθένειες ενός 
συστήματος του οργανισμού ή 
και ενός μόνο οργάνου. Οι ει-
δικοί αυτοί επιστήμονες εργά-
ζονται σε Κέντρα Υψηλής Εξει-
δίκευσης που συγκεντρώνουν 
μεγάλο αριθμό περιστατικών 
ετησίως. Αυτό τους δίνει τη δυ-
νατότητα να αποκτήσουν μία 
μεγάλη επιστημονική εμπειρία 
στη διαχείριση ιδιαίτερα σύν-

υγεία για όλους

λόγοι που  
δεν φοβάμαι

ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

26

θετων και δυσίατων παθήσεων.
Ο εξειδικευμένος Χειρουρ-

γός Ενδοκρινών Αδένων, με την 
ομάδα του, μπορεί να ολοκλη-
ρώσει το διαγνωστικό έλεγχο 
και να προσφέρει εξατομικευ-
μένη θεραπεία, βασισμένη 
σε ό,τι πιο σύγχρονο διεθνώς 
εφαρμόζεται για τις παθήσεις 
θυρεοειδούς. Η απόλυτη εξει-
δίκευση εργασίας οδηγεί στην 
απόκτηση και χρησιμοποίηση 
υπερσύγχρονων εργαλείων 
και συσκευών, στην αίθουσα 
χειρουργείου. Επιπλέον, η κα-
θημερινή λειτουργία της Ιατρι-
κής ομάδας και της Γραμματεί-

Ευάγγελος Καρβούνης  
MD, PhD, FACS
Διευθυντής Center of 
Excellence Χειρουργικής 
Θυρεοειδούς & 
Παραθυρεοειδών Αδένων, 
Ευρωκλινική Αθηνών

Η σύσταση 
του ιατρού 

για εγχείρηση 
στον 

θυρεοειδή 
αδένα, 

αποτελεί πηγή 
άγχους και 

αγωνίας για 
τον ασθενή. 
Αυτό δεν θα 

πρέπει να 
συμβαίνει 

για πολλούς 
λόγους
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ουργεί ερωτήματα και αγωνί-
ες για την μετέπειτα ζωή ενός 
ανθρώπου. Η λειτουργία ενός 
σημαντικού αδένα, όπως ο θυ-
ρεοειδής, είναι καθοριστική για 
την ισορροπία του οργανισμού. 
Η χειρουργική αφαίρεση αυτού 
του ενδοκρινούς αδένα βασίζε-
ται σε συγκεκριμένες επιστημο-
νικές ενδείξεις, όταν υπάρχουν 
βλάβες οι οποίες προκαλούν ή 
θα προκαλέσουν προβλήματα. 
Επομένως, δεν αφαιρείται ένα 
φυσιολογικό όργανο, αλλά κάτι 
που έχει βλάβη. 

Η ζωή του ατόμου μετά από 
μία τέτοια επέμβαση είναι 
απολύτως φυσιολογική, διό-
τι η ορμονική υποκατάσταση 
επιτυγχάνεται με την καθημε-
ρινή λήψη χαπιού θυροξίνης. 
Δεν εμποδίζει την τεκνοποίηση 
στους νέους ανθρώπους, δεν 
επηρεάζει το σωματικό βάρος 
και δεν διαταράσσει την ψυχι-
κή ισορροπία, για κάποιον που 
ακολουθεί τις ιατρικές οδηγίες.

Συνοψίζον τας,  θα ήθελα 
να επισημάνω, μέσα από την 
προσωπική μου εμπειρία από 
χιλιάδες ασθενείς σε Ελλάδα 
και εξωτερικό, ότι η επέμβαση 
θυρεοειδούς, στις μέρες μας, 
είναι ένα ιδιαιτέρως ασφαλές 
χειρουργείο. Ζω καθημερι-
νά από κοντά το υπερβολικό 
προ-εγχειρητικό άγχος και μοι-
ράζομαι τις δικαιολογημένες 
αγωνίες τους. Στη δε συνέχεια, 
μετά την επέμβαση, βλέπω σε 
εκείνους με χαρά, το αίσθημα 
βαθιάς ανακούφισης, καθώς 
όλα πήγαν καλά. 

Ο σωσ τά ενημερωμένος 
ασθενής, χτίζοντας μία σχέση 
εμπιστοσύνης με τον εξειδικευ-
μένο χειρουργό του, έχει ουσι-
αστικό λόγο να μη φοβάται και 
όντας  ήρεμος και αποφασιστι-
κός να προχωρεί στη θεραπεία 
του, με στόχο την υγεία του.  

ας, μέσα από τη μακροχρόνια 
εμπειρία, έχει προβλέψει ώστε 
να καλύπτονται πλήρως οι ανά-
γκες του κάθε ασθενούς, παρέχο-
ντας ολοκληρωμένη φροντίδα.

2 Οι φωνητικές χορδές 
προστατεύονται

Είναι σε όλους γνωστό ότι η 
επέμβαση στο θυρεοειδή μπο-
ρεί να επηρεάσει τη φωνή του 
ασθενούς προσωρινά ή μόνι-
μα, προκαλώντας από απλή 
βραχνάδα μέχρι σοβαρότερα 
προβλήματα δυσφωνίας και 
δύσπνοιας. Αυτό οφείλεται στη 
στενή ανατομική σχέση που 
έχει ο αδένας με τα λαρυγγικά 
νεύρα που κινούν τις φωνητι-
κές χορδές.

Η πιθανότητα να τραυμα-
τισθούν τα λαρυγγικά νεύρα 
γίνεται πραγματικά ελάχιστη, 
όταν ο έμπειρος εξειδικευμέ-
νος χειρουργός εφαρμόσει την 
τεχνική νευροπαρακολούθη-
σης. Πρακτικά, η διεγχειρητική 
αξιολόγηση και επιβεβαίωση 
της ανατομικής πορείας των 
λαρυγγικών νεύρων προσφέ-
ρει την αποφυγή τραυματι-
σμού και την προστασία των 
φωνητικών χορδών. Έτσι, ο 
ασθενής απολαμβάνει μία φυ-
σιολογική ομιλία, άμεσα μετά 
το τέλος της επέμβασης, χωρίς 
την ανάγκη κάποιας ιδιαίτερης 
φωνητικής δίαιτας. 

3 Γίνεται πάντοτε πλαστική 
για ένα όμορφο δέρμα

Το γεγονός ότι οι θυρεοειδοπά-
θειες είναι πιο συχνές στο γυναι-
κείο φύλο και ότι το συγκεκρι-
μένο όργανο που χειρουργείται 
εντοπίζεται ανατομικά στο εμ-
φανές σημείο του λαιμού, δημι-
ουργεί έναν προβληματισμό για 
το αισθητικό αποτέλεσμα. 

Η χειρουργική προσπέλαση 
σε εξειδικευμένα χέρια γίνε-

ται μέσα από ιδιαιτέρως μικρή 
τομή, χωρίς σωληνάκια παρο-
χέτευσης. Υπάρχουν τεχνικές 
αποκατάστασης μετά τη  θυρε-
οειδεκτομή, που εφαρμόζονται 
στην πλαστική χειρουργική, με 
τις οποίες επιτυγχάνεται άρι-
στη επούλωση. Ο ασθενής δεν 
φέρει καν εξωτερικά ράμματα. 
Επίσης, συστήνονται επιλεγ-
μένα προϊόντα περιποίησης 
δέρματος για μετεγχειρητική 
χρήση, που προσφέρουν ένα 
όμορφο δέρμα.

4 Ακόμη και εάν βρεθεί 
καρκίνος, δεν υπάρχει 

συνήθως ιδιαίτερο πρόβλημα 
Η διάγνωση νεοπλασμάτων 
θυρεοειδούς είναι όλο και πιο 
συχνή στις μέρες μας. Ο σύγ-
χρονος άνθρωπος, που ενη-
μερώνεται διαρκώς, αναζητά 
εύκολα την ιατρική βοήθεια και 
βρίσκεται συχνά αντιμέτωπος 
με τη διάγνωση του καρκίνου. 
Κάποιοι ασθενείς το γνωρίζουν 
προεγχειρητικά, κάποιοι άλλοι 
το μαθαίνουν με την ιστολογική 
έκθεση.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, κανέ-
νας ιδιαίτερος λόγος ανησυχί-
ας, δεδομένου ότι η συχνότερη 
μορφή θυρεοειδικού καρκίνου 
(θηλώδες νεόπλασμα) έχει 
πολύ καλή πρόγνωση. Αξιο-
σημείωτο σε αυτό τον τύπο 
καρκινωμάτων είναι ότι στη 
συντριπτική πλειοψηφία τους 
δεν δίνουν απομακρυσμένες 
μεταστάσεις σε άλλα όργανα. 
Επιπλέον, εάν χρειασθεί συ-
μπληρωματική θεραπεία, αυτή 
είναι μόνο η λήψη Ιωδίου-131 
και όχι χημειοθεραπεία ή ακτι-
νοβολίες.

5  Η μετέπειτα ζωή  είναι 
απολύτως φυσιολογική

Η αφαίρεση ενός ανθρώπινου 
οργάνου, αναμφίβολα, δημι-
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Q
&
AΘερμοπληξία

Τι είναι η θερμοπληξία;
Η θερμοπληξία (heat stroke) είναι η 
υπερθέρμανση (υπερθερμία) του σώ-
ματος, δηλαδή η αύξηση της θερμο-
κρασίας του σε υψηλά και επικίνδυνα 
επίπεδα. Πρόκειται για μια βαριά και 
επείγουσα κλινική κατάσταση που 
εμφανίζεται συνήθως σε περιόδους 
καύσωνα και προσβάλλει κυρίως ηλι-
κιωμένα και εξασθενημένα άτομα. 
Συνήθως, οφείλεται σε ανεπάρκεια 
ή σε δυσλειτουργία των θερμορυθμι-
στικών μηχανισμών του ανθρώπινου 
οργανισμού. Σπανιότερα, εμφανίζε-
ται και θερμοπληξία σε χαμηλότερες 
θερμοκρασίες, κατόπιν κοπιώδους 
άσκησης.

Πώς ρυθμίζει ο οργανισμός  
την θερμοκρασία του σώματος;
Ο άνθρωπος διαθέτει ένα θερμορυθ-
μιστικό μηχανισμό που του επιτρέπει 
να ζει σε μεγάλες διακυμάνσεις της 

εξωτερικής θερμοκρασίας διατηρώ-
ντας τη θερμοκρασία του σώματός 
του σταθερή. Ο θερμορυθμιστικός 
μηχανισμός έχει έδρα τον εγκέφαλο 
και μερικές φορές αποκαλείται απλά 
«θερμοστάτης». Ο ρόλος του θερμο-
στάτη αυτού είναι να διατηρούνται 
οι εσωτερικοί ιστοί του σώματος σε 
θερμοκρασία 36,6-37,1°C ανεξάρτη-
τα από την θερμοκρασία που επικρα-
τεί στο  εξωτερικό περιβάλλον. Όταν 
το περιβάλλον είναι θερμό, το σώμα 
αποβάλλει θερμότητα περιορίζοντας 
τις καύσεις του, διευρύνοντας τα μικρά 
αγγεία, αυξάνοντας την εφίδρωση 
(ιδρώτα) και επιταχύνοντας την ανα-
πνοή.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να 
προκληθεί η θερμοπληξία;
Ο συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας 
(καύσωνας), υψηλής ατμοσφαιρικής 
υγρασίας (άνω του 70%) και άπνοιας 

αποτελεί το κύριο αίτιο της θερμο-
πληξίας. Η άπνοια και η υψηλή υγρα-
σία παρεμποδίζουν την εξάτμιση του 
ιδρώτα, η οποία είναι υπεύθυνη για 
την πτώση της θερμοκρασίας στο δέρ-
μα και στο σώμα.

Ποιες κατηγορίες του πληθυσμού 
κινδυνεύουν περισσότερο;

 Ηλικία άνω των 65 ετών
 Υπέρβαρα άτομα 
  Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, 
χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσο
  Χρήση αλκοόλ και κατασταλτικών 
φαρμάκων
  Ιστορικό παλαιότερης  
θερμοπληξίας
 Εξασθενημένα άτομα 
  Απροπόνητοι αθλητές σε κοπιώδεις 
αθλητικές δραστηριότητες  
(π.χ. μαραθώνιο)
  Εργασία κάτω από πολύ υψηλή 
θερμοκρασία.

υγεία για όλους

Γεώργιος Θεοχάρης
Διευθυντής Παθολογικής
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Ευρωκλινική Αθηνών

Ιωάννης Σαλπιγκτής
Αναπληρωτής Διευθυντής  
Παθολόγος Κλινικής  
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Ευρωκλινική Αθηνών 
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Ποια είναι τα πρώιμα συμπτώματα 
της θερμοπληξίας;

 Πυρετός >40°C
  Προσβολή του επιπέδου 
συνείδησης (σύγχυση έως κώμα)
  Νευρολογικά σημεία 
(ψευδαισθήσεις, διέγερση, 
αποπροσανατολισμός)
 Αφυδάτωση
  Αίσθημα καταβολής δυνάμεων και 
τάση προς λιποθυμία
 Πτώση της αρτηριακής πίεσης
 Ταχυκαρδία
  Κράμπες, κυρίως στην κοιλιά και τα 
κάτω άκρα
 Ναυτία και έμετοι.

Υπάρχουν άλλες παθήσεις  
που σχετίζονται με έκθεση  
σε υψηλές θερμοκρασίες;
Ναι υπάρχουν και οφείλονται κυρίως 
σε απώλεια ύδατος ή άλατος. Συνή-
θως είναι οι εξής:

 Θερμικό οίδημα 
 Θερμική τετανία
 Θερμική συγκοπή
 Θερμικές κράμπες
 Θερμική ιδρώα
 Θερμική εξάντληση.

 
Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη 
αναγνώριση των συμπτωμάτων 
της θερμοπληξίας;
Διότι αν δεν αναγνωριστούν έγκαιρα, 
ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει σο-
βαρές επιπλοκές όπως οι διαταραχές 
της πηκτικότητας του αίματος, το έμ-
φραγμα του μυοκαρδίου, το αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, η νεφρική και 
αναπνευστική ανεπάρκεια, το πνευμο-
νικό οίδημα, οι σπασμοί, η απώλεια αι-
σθήσεων και σε ακραίες περιπτώσεις 
το κώμα ή ακόμη και ο θάνατος.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε ένα 
ασθενή με πιθανή θερμοπληξία; 

 Καλούμε άμεσα ιατρική βοήθεια
  Μεταφέρουμε τον ασθενή άμεσα σε 
μέρος δροσερό, ευάερο και σκιερό ή 
αν είναι δυνατό σε αεριζόμενο χώρο 
και τον τοποθετούμε σε ύπτια θέση 

Σε περίπτωση εμετού σιγουρευόμα-
στε ότι η αεροφόρος οδός παραμέ-
νει ανοιχτή γυρίζοντας τον ασθενή 
στο πλάι
  Αφαιρούμε τα βαριά ρούχα και αε-
ρίζουμε τον ασθενή με ό,τι πρόχειρο 
μέσο διαθέτουμε (βεντάλιες, χαρτό-
νια κ.λπ.)
  Βρέχουμε το πρόσωπό του, το λαι-
μό, το στήθος και γενικά το σώμα 
του με κρύο ή παγωμένο νερό
  Τοποθετούμε ψυχρά επιθέματα στο 
πρόσωπό του, στο λαιμό, στις μα-
σχάλες και τις βουβωνικές χώρες
  Αν είναι εφικτό, χορηγούμε άφθονα 
υγρά με μικρές ποσότητες αλατιού 
ώστε να αναπληρωθούν αυτά που 
έχασε ο οργανισμός εξαιτίας της με-
γάλης εφίδρωσης.

Ποια είναι τα μέτρα πρόληψης 
της θερμοπληξίας σε περιόδους 
καύσωνα;

  Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και πα-
ραμονή σε σκιερά και δροσερά μέρη
  Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστή-
ρα στα δωμάτια που φιλοξενούνται 
ηλικιωμένοι και άτομα με επιβα-
ρυντικούς προδιαθεσικούς παρά-
γοντες. Οι οικογένειες που έχουν 

ηλικιωμένα άτομα, να φροντίζουν 
να μην τα εγκαταλείπουν μόνα τους 
σε περίπτωση θερινών διακοπών ή 
πολυήμερης απουσίας από το σπίτι. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν την καθημερινή τους 
φροντίδα από κάποιον τρίτο.
  Αποφυγή των χώρων όπου επικρα-
τεί συνωστισμός
  Ελαφριά, άνετη και ανoιxτόxρωμη 
ένδυση
  Χρήση καπέλου και γυαλιών που 
προστατεύουν τα μάτια από την 
έντονη αντανάκλαση του ηλίου
  Πολλά δροσερά ντους κατά τη διάρ-
κεια της ημέρας
  Λήψη άφθονων υγρών (νερού και 
xυμών φρούτων). Αν η εφίδρωση 
είναι μεγάλη τότε συστήνεται πρό-
σθετη λήψη αλατιού ώστε να συ-
γκρατηθεί το επίπεδο των υγρών 
στον οργανισμό
 Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών
  Γεύματα μικρά σε ποσότητα και 
πλούσια σε φρούτα και λαχανικά
  Αποφυγή βαριάς σωματικής εργα-
σίας ιδιαίτερα σε χώρους με υψηλή 
θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη 
υγρασία και αποφυγή βαδίσματος 
για πολλή ώρα κάτω από τον ήλιο.   

Ιατρός  
ή νοσηλευτής  

στο σπίτι,  
με ένα τηλεφώνημα  

στο 1016

Οι καύσωνες θεωρούνται  
«σιωπηλοί και αόρατοι δολοφόνοι  

σιωπηλών και αόρατων ανθρώπων»
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Οι κοιλιοκήλες παραμέ-
νουν από τα πιο συ-
νήθη χειρουργεία της 

Γενικής Χειρουργικής. Αρκετοί 
νέοι ασθενείς παρουσιάζονται 
ετησίως με πρόβλημα κοιλιοκή-
λης – ομφαλοκήλης με ή χωρίς 
συμπτώματα.

Οι κύριες αιτίες που οδηγούν 
τον ασθενή στην αναζήτηση ια-
τρικής βοήθειας είναι ο πόνος και 
η αισθητική ανωμαλία που δημι-
ουργείται από την προβολή του 
κοιλιακού σάκου.

Αν στις παραπάνω αιτίες προ-
σθέσουμε και την πιθανότητα 
περίσφιξης της κήλης τότε ολο-
κληρώνονται οι προϋποθέσεις 
προς χειρουργική αντιμετώπιση.

Έχει υπολογισθεί ότι η πιθανό-
τητα ανάπτυξης μετεγχειρητικής 
κοιλιοκήλης μετά από επέμβαση 
κοιλίας με λαπαροτομία είναι 
μεταξύ 10% - 50% την πρώτη 
πενταετία.

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες 
για την ανάπτυξη κοιλιοκήλης εί-
ναι:

  Γένος (αυξημένη  επίπτωση 
στους άρρενες)
 Ηλικία

  Ενδοκοιλιακή πίεση 
αυξημένη (παχυσαρκία, 
χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια)
  Ατελής επούλωση τραύματος 
(κακή διατροφή, χρήση 
κορτικοστεροειδών, 
κάπνισμα, χημειοθεραπεία,      
ακτινοθεραπεία, 
αποφρακτικός ίκτερος, 
διαβήτης τύπου ΙΙ)
 Νόσοι του κολλαγόνου
  Προηγηθείσες επεμβάσεις και 
αποκαταστάσεις κηλών
 Μέγεθος της κήλης
 Αριθμός των κηλών

Παρ’ όλα αυτά ο ακριβής μηχανι-
σμός της δημιουργίας κήλης είναι 
πολυπαραγοντικός και η χειρουρ-
γική της αποκατάσταση, αποτελεί 
μια από τις πιο κοινές εγχειρήσεις 
των Γενικών Χειρουργών. 

Έχει υπολογισθεί ότι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμε-
ρικής πραγματοποιούνται πε-
ρίπου 200.000 επεμβάσεις 
ετησίως.  Με την ανάπτυξη της 
βιοτεχνολογίας και της σημαντι-
κής ανάπτυξης στην δημιουργία 
πλεγμάτων, η λαπαροσκοπική 

 

Λαπαροσκοπική 
αποκατάσταση 
κοιλιοκήλης

υγεία για όλους

Ιωάννης Ζιούνας 
Διευθυντής Χειρουργός, 
Ευρωκλινική Αθηνών
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αποκατάσταση των κοιλιοκη-
λών με χρήση ενδοπεριτοναϊ-
κού πλέγματος κερδίζει συνε-
χώς έδαφος.

Μέχρι το 2014 μόνο το 27,4% 
των κοιλιοκηλών αντιμετωπί-
ζονταν λαπαροσκοπικώς, ίσως 
λόγω της προχωρημένης τεχνι-
κής και των αντενδείξεων.

Οι απόλυτες αντενδείξεις για 
λαπαροσκοπική προσέγγιση της 
κοιλιοκήλης συνίστανται σε:

  Ιατρικώς ανέφικτη ή μεγάλη 
επέμβαση
  Περίσφιξη της κήλης με 
νεκρωμένη εντερική έλικα
 Διαταραχές πήξης
  Πολλαπλές προηγηθείσες 
επεμβάσεις κοιλίας

και οι σχετικές αντενδείξεις: 
  Επιμολυσμένο χειρουργικό 
πεδίο
 Μη ανατασσόμενη κήλη

Τα πλεονεκτήματα της λαπα-
ροσκοπικής μεθόδου συνοψίζο-
νται σε: 

  Μείωση των μετεγχειρητικών 
επιπλοκών (διαπύηση 
τραύματος)

  Μείωση του χρόνου 
νοσηλείας και
  Χαμηλότερα ποσοστά 
υποτροπών

Αποτελεί πλέον κοινή παρα-
δοχή ότι η χρήση πλέγματος έχει 
μειώσει σημαντικά την εμφάνιση 
υποτροπών.

Ένα επίσης σημαντικό πλεο-
νέκτημα της λαπαροσκοπικής 
τοποθέτησης ενδοπεριτοναϊκού 
πλέγματος είναι η αναγνώριση 
μεγάλων ή πολλαπλών ελλειμμά-
των του κοιλιακού τοιχώματος, 
και η σύγχρονη αποκατάστασή 
τους στον ίδιο χειρουργικό χρό-
νο, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά 
δυσχερές στις αντίστοιχες ανοι-
κτές επεμβάσεις.

Η εμπειρία του χειρουργού 
και οι λεπτομέρειες της μεθόδου 
όπως η παρασκευή και η έκθεση 
του ελλειμμάτων  του τοιχώμα-
τος, η σωστή μέτρησή τους, η επι-
κάλυψή τους με το προσθετικό 
υλικό κατ’ ελάχιστο 3 cm από όλα 
τα όρια, και η σωστή καθήλωσή 
τους στο κοιλιακό τοίχωμα αποτε-
λούν εχέγγυα για την επιτυχή απο-
κατάσταση της κοιλιοκήλης.  

υγεία για όλους
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άνδρες θα χρειαστεί εγχείρηση  
για κοιλιοκήλη

γυναίκες θα χρειαστεί εγχείρηση για κοιλιοκήλη
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Yπολογίζεται 
ότι έως 

20%
των ασθενών 
είναι ηλικίας 

≥60 ετών 
κατά  

τη στιγμή της 
διάγνωσης

Η κοιλιοκάκη (εντεροπά-
θεια από γλουτένη) είναι 
μια αυτοάνοση εντερο-

πάθεια που προκαλείται από την 
κατανάλωση τροφής που περιέ-
χει γλουτένη (σιτάρι, κριθάρι και 
σίκαλη) σε γενετικά προδιατεθει-
μένα άτομα. Χαρακτηρίζεται από 
βλάβη του βλεννογόνου και του 
υποβλεννογονίου χιτώνα του λε-
πτού εντέρου (χρόνια φλεγμονή 
και συνέπειες αυτής) και δυσα-
πορρόφηση θρεπτικών ουσιών, 
διεργασίες που εκλύονται με την 
εισαγωγή της γλουτένης στη δίαι-
τα. Είναι σήμερα παραδεκτό ότι 
ένας συνδυασμός ενδογενών 
(γενετικών-ανοσολογικών) και 
εξωγενών (διατροφικών) παρα-
γόντων εμπλέκονται στην παθο-
γένεια της νόσου με αποτέλεσμα 

ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων, 
από ασυμπτωματικές περιπτώ-
σεις μέχρι σοβαρού βαθμού δυ-
σαπορρόφηση.

Η διαταραχή αποτελεί μία 
πολύμορφη συστηματική νόσο 
μάλλον, παρά μία αμιγώς πεπτι-
κή μεταβολή. Παλαιότερα, η κοι-
λιοκάκη εθεωρείτο ως σπάνια 
νόσος της παιδικής ηλικίας, αλλά 
σήμερα φαίνεται ότι αποτελεί 
συχνή κατάσταση, εμφανιζό-
μενη σε οποιαδήποτε ηλικία, η 
οποία ενδέχεται να έχει πολλα-
πλές επιπλοκές, διαγιγνώσκεται 
δε με αυξανόμενη συχνότητα σε 
ηλικιωμένους ασθενείς και μάλι-
στα, με άτυπη συμπτωματολογία 
(υπολογίζεται ότι έως 20% των 
ασθενών είναι ηλικίας ≥60 ετών 
κατά τη στιγμή της διάγνωσης).

Mια αυτοάνοση εντεροπάθεια 
που προκαλείται  
από την κατανάλωση τροφής  
που περιέχει γλουτένη

Νικόλαος  
Νασιακόπουλος
Διευθυντής 
Γαστρεντερολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών

Πέτρος  
Τζαφέστας
Αναπλ. Διευθυντής 
Γαστρεντερολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών

Χριστίνα  
Κασαμπαλή
Επιμελήτρια 
Γαστρεντερολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών

Περιέργως, η νόσος εμφα-
νίζεται με πληθώρα άτυπων 
εκδηλώσεων ή σχετίζεται με 
αυξημένα ποσοστά διαφόρων 
ασθενειών, κυρίως αυτοανό-
σων. Άρα, αποτελεί κατ’ ουσίαν 
σύνδρομο με πολλαπλές όψεις 
και συχνά διαγιγνώσκεται  κατά 
τη διάρκεια  αιματολογικού ελέγ-
χου για σιδηροπενική αναιμία 
ή για άλλες καταστάσεις, όπως 
ΣΔ τύπου Ι, θυρεοειδοπάθειες ή 
σε ενδοσκοπικές βιοψίες 12δα-
κτύλου που διενεργούνται στα 
πλαίσια διερεύνησης δυσπεψίας 
ή γαστροοισοφαγικής παλινδρο-
μικής νόσου. 

Αυτή η μορφή της νόσου, συνε-
πώς που καλείται «σιωπηλή κοιλι-
οκάκη», περιλαμβάνει ένα ευρύ 
φάσμα καταστάσεων, όπως: 

Kοιλιοκάκη
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Η κοιλιοκάκη 
αποτελεί  

κλινική οντό-
τητα που εμ-

φανίζει ποικι-
λία κλινικών  
συμπτωμά-

των,  
η διάγνωσή 
της μπορεί 

να γίνει μετά 
την κλινική 

υποψία μέσω 
γαστρο- 

σκόπησης με  
βιοψίες από 

τη 2η μοί-
ρα του 12/
δακτύλου 

αλλά και με 
ορολογικές 
μεθόδους. 
H θεραπεία 
στηρίζεται 
στην δίαιτα 
ελεύθερης 

γλουτένης και 
στην αντιμε-
τώπιση των 
επιπλοκών 
της νόσου

παιδική ηλικία και ομαλοποίηση 
της αρχιτεκτονικής των λαχνών 
μετά από έναρξη GFD, οι οποίοι 
αργότερα ανέπτυξαν ατροφία 
των λαχνών συμβατή με εντερο-
πάθεια από γλουτένη.

 Δυνητική κοιλιοκάκη. Ο 
όρος περιλαμβάνει ασθενείς οι 
οποίοι ουδέποτε είχαν ιστολογι-
κή εικόνα συμβατή με κοιλιοκάκη 
αλλά εμφανίζουν ανοσολογικές 
ανωμαλίες χαρακτηριστικές της 
νόσου (π.χ. αυξημένα IELs στο λε-
πτό έντερο ή θετικά ΕΜΑ). Στους 
ασθενείς αυτούς συχνά συνυ-
πάρχει γενετική προδιάθεση και 
η πιθανότητα ανάπτυξης της νό-
σου είναι περίπου 50%. 

Οι προεκτάσεις της μορφής με 
θετικά αντισώματα και φαινομε-
νικά φυσιολογική 12δακτυλική 
βιοψία (λανθάνουσα κοιλιοκάκη) 
είναι σημαντικές κυρίως για την 
παρακολούθηση των ασθενών 
και τη θεραπεία, διότι δεν είναι 
απόλυτα σαφές εάν αυτοί οι 
ασθενείς θα επωφεληθούν από 
την δίαιτα ελεύθερης γλουτένης. 
Φαίνεται όμως, ότι ακόμη και σε 
αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει 
κάποιου βαθμού αλλοίωση του 
εντερικού βλεννογόνου, όπως 
αυξημένοι πληθυσμοί ενδοεπι-
θηλιακών λευμφοκυττάρων, τα 
οποία θεωρούνται ως δείκτες 
ευαισθησίας στη γλουτένη. Το 
γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι 
μόνο κάποιο φάσμα φλεγμονώ-
δους δραστηριότητας καταλήγει 
σε εμφανή ιστολογική βλάβη και 
αυτό σε συγκεκριμένη μερίδα 
ασθενών.

Γενικώς, οι ασθενείς προ-
σέρχονται για ιατρική εκτίμηση 
μετά από μακρά παραμονή των 
συμπτωμάτων, μολονότι η διάρ-
κεια αυτή τείνει να ελαττωθεί. 
Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί εάν 
η πρωϊμότερη  διάγνωση θα μπο-
ρούσε να μειώσει το φορτίο της 
νόσου.  

σιδηροπενική αναιμία (μη ταυτο-
ποιηθείσας αιτιολογίας), ερπητο-
ειδή δερματίτιδα, οστεοπόρωση, 
λεμφοκυτταρική και μικροσκο-
πική κολίτιδα, αληθή δυσαπορ-
ρόφηση με απώλεια βάρους και 
στεατόρροια, επίμονη χρόνια 
υπερτρανσαμινασαιμία αγνώ-
στου προελεύσεως, ανεπάρκεια 
φυλλικού οξέος, διάφορες σπάνι-
ες νευρολογικές και ενδοκρινικές 
νόσους, κατάθλιψη,  υπογονιμό-
τητα, αποβολές και κακοήθειες 
(οι συχνότερες κακοήθειες που 
σχετίζονται με κοιλιοκάκη είναι το 
λέμφωμα και το αδενοκαρκίνωμα 
του λεπτού εντέρου).

Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις 
της κοιλιοκάκης στους ενήλικες 
είναι η διάρροια, διαταραχές 
των εντερικών συνηθειών, τα 

κοιλιακά άλγη, δυσπεψία, μετεω-
ρισμός, αφθώδη έλκη στόματος 
αναιμία (Fe, B6 και σπανίως Vit. 
B12) απώλεια βάρους, ερπητο-
ειδής δερματίτις, δυσαπορρό-
φηση, οίδημα, οστεοπόρωση, 
αυτόματα κατάγματα.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα 
και σημεία στα βρέφη και παι-
διά είναι η ανορεξία, αποτυχία 
ανάπτυξης, κακοδιαθεσία, δυ-
σαπορρόφηση, διάρροια, κοιλι-
ακή διάταση, χαμηλό ανάστημα, 
απώλεια μυϊκής μάζας.

Η διάγνωση της κοιλιοκάκης 
με την τυπική γαστρεντερική συ-
μπτωματολογία, τις θετικές ορο-
λογικές δοκιμασίες και τη συμβα-
τή ιστολογική εικόνα (ατροφία 
λαχνών, υπερπλασία κρυπτών 
και αυξημένα ενδοεπιθηλιακά 
λεμφοκύτταρα) είναι συνήθως 
απλή. Διαγνωστική δυσχέρεια 
υφίσταται σε περιπτώσεις με 
άτυπη συμπτωματολογία ή αρ-
νητικό ορολογικό έλεγχο ή αμφί-
βολη 12δακτυλική βιοψία. Αυτές 
οι περιπτώσεις, που αντιπροσω-
πεύουν  και την πλειονότητα των 
ασθενών, ταξινομούνται στις 
εξής κατηγορίες:

 Άτυπη κοιλιοκάκη. Πλήρως 
εκφραζόμενη εντεροπάθεια 
από γλουτένη σε συνδυασμό με 
άτυπες κλινικές εκδηλώσεις, πχ. 
χαμηλό ανάστημα, αναιμία, υπο-
γονιμότητα.

 Σιωπηλή κοιλιοκάκη. Ασυ-
μπτωματικοί ασθενείς αλλά με τις 
τυπικές ιστολογικές αλλοιώσεις 
της νόσου. Συνήθως εντοπίζεται 
μετά από ορολογικό έλεγχο σε 
υγιή άτομα ή σε πληθυσμό υψη-
λού κινδύνου.

 Λανθάνουσα κοιλιοκάκη.  
Θετικός ορολογικός έλεγχος 
αλλά με απουσία (πλήρη ή σχε-
δόν πλήρη) των κλασικών ιστο-
λογικών ευρημάτων. H μορφή 
αυτή αναφέρεται συνήθως σε 
ασθενείς με κοιλιοκάκη κατά την 
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Οκαρκίνος του νεφρού είναι η 
τρίτη συχνότερη κακοήθεια 
του ουροποιητικού συστήμα-

τος και οι άνδρες προσβάλλονται δύο 
φορές συχνότερα από τις γυναίκες. 
Μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα 
αιματουρίας, πόνου ή αισθήματος βά-
ρους στην οσφύ, ψηλαφητής κοιλιακής 
μάζας, απότομης απώλεια βάρους, πυ-
ρετού,  αδυναμίας, υψηλής αρτηριακής 
πίεσης ακόμη και αναιμίας. Πολλές φο-
ρές δυστυχώς είναι ασυμπτωματικός 
και η ανεύρεσή του αποτελεί τυχαίο 
εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις 
(υπέρηχο, αξονική τομογραφία).

Ο καρκίνος του νεφρού δεν αντα-
ποκρίνεται καλά σε συντηρητικές 
ογκολογικές θεραπείες (ακτινοβολία, 
χημειο ή ορμονοθεραπεία) και η θε-
ραπεία του είναι η ριζική νεφρεκτομή, 
η χειρουργική αφαίρεση δηλαδή του 
νεφρού με τον καρκίνο. Αυτό αποτελεί 
τη μοναδική επιλογή ειδικά όταν υπάρ-
χουν μεγάλοι όγκοι (έχουμε αφαιρέσει 
όγκους έως και 15 εκ. όταν ο φυσιολο-
γικός νεφρός είναι περίπου 10 εκ.). Σε 
περιπτώσεις όμως που ο όγκος είναι 

περιορισμένος στον νεφρό και δύναται 
λόγω θέσης και μεγέθους να εξαιρεθεί 
ολόκληρος και με ασφάλεια, επιλέγου-
με τη μερική νεφρεκτομή, δηλαδή τη 
χειρουργική αφαίρεση τη νεοπλασίας 
και όχι ολόκληρου του νεφρού, όπως 
γινόταν παλαιότερα 

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να σωθεί 
όσο το δυνατόν περισσότερο νεφρικό 
παρέγχυμα διατηρώντας τη φυσιολο-
γική νεφρική λειτουργία αποτρέποντας 
έτσι τυχόν αιμοκάθαρση. Η μερική νε-
φρεκτομή μπορεί να αποτελέσει τη 
μέθοδο επιλογής σε πιο μικρούς, περι-
φερικά εντοπισμένους όγκους 4-6 εκ., 
αλλά και σε ασθενείς που εμφανίζουν 
αμφοτερόπλευρα νεφρικό καρκίνο ή 
έχουν έναν μόνο νεφρό.

Η μερική νεφρεκτομή είναι μια τε-
χνικά πολύ απαιτητική επέμβαση γιατί 
πρέπει να αφαιρεθεί τμήμα του νε-
φρού με τον όγκο διαφυλάσσοντας 
όμως παράλληλα την αιμάτωση, τον 
νεφρικό ιστό και το αποχετευτικό κομ-
μάτι του νεφρού που θα διατηρηθεί.

Με τη χρήση του ρομποτικού συστή-
ματος Da Vinci επιτυγχάνονται τα ανω-

τέρω με έναν λιγότερο παρεμβατικό και 
περισσότερο ασφαλή τρόπο σε σχέση 
με το κλασσικό- ανοιχτό χειρουργείο. 
Η επέμβαση γίνεται μέσα από «μικρές 
οπές», μέσα από τις οποίες επιτυγχάνε-
ται το ίδιο ογκολογικό και λειτουργικό 
αποτέλεσμα. Η ρομποτική χειρουργική 
τεχνική επιτρέπει στον χειρουργό να 
έχει μια στερεοσκοπική τρισδιάστατη 
εικόνα και, με τη βοήθεια των ρομπο-
τικών βραχιόνων, ο ουρολόγος μπο-
ρεί να επιτελέσει όλους τους χρόνους 
της επέμβασης με απόλυτη ακρίβεια. 
Αρχικά παρασκευάζεται ο νεφρός και 
ανευρίσκεται ο όγκος που πρέπει να 
αφαιρεθεί. Κατόπιν παρασκευάζονται 
τα αγγεία του νεφρού και συμπιέζεται 
η νεφρική αρτηρία για να περιοριστεί 
η αιμορραγία. Ο χειρουργός θα πρέπει 
μετά, μέσα σε 20-25 λεπτά, να αφαι-
ρέσει τον όγκο και να συρράψει τον 
νεφρό πριν επιτρέψει την επαναιμά-
τωσή του. Σε πολλές περιπτώσεις και 
με τη χρήση του ρομπότ είναι δυνατή 
η αφαίρεση του όγκου χωρίς καν την 
προσωρινή διακοπή της αιμάτωσης 
του νεφρού.

Αθανάσιος Ρήγας
Διευθυντής Ουρολόγος,  
Πρόεδρος Επιτροπής Χειρουργείου 
- Χειρουργικού Τομέα,
Ευρωκλινική Αθηνών

υγεία για όλους

Αφαίρεση όγκων νεφρού  
με διατήρηση του νεφρού

Ρομποτική  
μερική νεφρεκτομή
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Η αποφυγή της μεγάλης ανοι-
χτής χειρουργικής τομής απαλ-
λάσσει τους ασθενείς από πόνο 
και ταλαιπωρία, ενώ τους δίνει 
τη δυνατότητα άμεσης κινητο-
ποίησης και επιστροφής στις 
καθημερινές ασχολίες τους σε 
πιο σύντομο χρονικό διάστημα. 
Η διαφορά δεν είναι μόνο στο 
αισθητικό αποτέλεσμα αλλά έχει 
αποδειχθεί ότι με τη ρομποτική 
χειρουργική το μετεγχειρητικό 
stress των ιστών και συνολικά 
του οργανισμού είναι λιγότερο 
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
γρηγορότερη ανάρρωση. 

 
Συνοπτικά με τη ρομποτική 
μερική νεφρεκτομή 
επιτυγχάνουμε:

  Μέγιστο ογκολογικό και λει-
τουργικό αποτέλεσμα με όσο 
το δυνατόν ελάχιστο χρόνο 
ισχαιμίας του νεφρού και δι-
ατήρηση φυσιολογικού νεφρι-
κού παρεγχύματος
  Λιγότερη απώλεια αίματος, 
άρα και μικρότερη ανάγκη για 
μετάγγιση αίματος
  Λιγότερο μετεγχειρητικό 
πόνο, συνεπώς λιγότερη χορή-
γηση αναλγητικών φαρμάκων 
και γρήγορη κινητοποίηση του 
ασθενούς ελαττώνοντας τον 
κίνδυνο μετεγχειρητικών επι-
πλοκών (θρομβώσεων, εμβο-
λών, ατελεκτασιών κ.λπ.)
  Βέλτιστο αισθητικό αποτέ-
λεσμα. 4-5 μικρές ουλές - ενώ 
στην ανοιχτή μερική νεφρεκτο-
μή απαιτείται τομή στην κοιλιά 
περίπου 20 και πλέον εκατο-
στών και κατ’ επέκτασιν ελάτ-
τωση των επιπλοκών από την 
τομή όπως διαπύηση και κήλη 
  Ταχύτερη ανάρρωση. Η νο-
σηλεία συνήθως διαρκεί 2-3 
ημέρες, ενώ η επιστροφή στις 
καθημερινές δραστηριότητες 
είναι ταχύτατη.  

Η ρομποτική χειρουργική τεχνική επιτρέπει 
στον χειρουργό να έχει μια στερεοσκοπική 

τρισδιάστατη εικόνα και, με τη βοήθεια  
των ρομποτικών βραχιόνων, ο ουρολόγος 
μπορεί να επιτελέσει όλους τους χρόνους  

της επέμβασης με απόλυτη ακρίβεια
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Το εξάρθρημα

Ηρακλής Πατσόπουλος
Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Διευθυντής Ορθοπαιδικού 
Τμήματος & Αθλητικών 
Κακώσεων,
Ευρωκλινική Αθηνών 

του ώμου
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Η απώλεια επαλληλίας των συν-
δεόμενων αρθρικών επιφα-
νειών αποτελεί το εξάρθρημα 

μιας άρθρωσης.
Στην γληνοβραχιόνιο άρθρωση δι-

ακρίνουμε 3 τύπους εξαρθρημάτων 
ανάλογα με την κατεύθυνση μετατόπι-
σης της βραχιονίου κεφαλής σε σχέση 
με την ωμογλήνη. 

1Το πρόσθιο εξάρθρημα όπου η βρα-
χιόνια κεφαλή μετατοπίζεται προς τα 

εμπρός

2Το οπίσθιο εξάρθρημα στο οποίο 
η μετατόπιση της κεφαλής είναι οπί-

σθια και 

3Το κάθετο εξάρθρημα στο οποίο η 
κεφαλή φέρεται προς τα κάτω.

Το πρόσθιο εξάρθρημα είναι συχνό-
τερο και προκαλείται από την επίδραση 
δυνάμεων όταν ο βραχίονας  βρίσκεται 
σε θέση έξω στροφής πάνω από το επί-
πεδο του ώμου. 

Τα εξαρθρήματα του ώμου μπορούν 
να διαχωριστούν ανάλογα με το μηχανι-
σμό κάκωσης  σε: 

  Τραυματικά, όπου ισχυρές δυνάμεις 
ασκούνται στον ώμο με αποτέλεσμα 
την έξοδο του βραχιονίου από την 
ωμογλήνη
  Ατραυματικά, όπου ελάχιστη δύναμη 
σε απλές καθημερινές κινήσεις προκα-
λεί το εξάρθρημα.
Τα τραυματικά είναι πολύ συχνότε-

ρα  με υψηλότερο ποσοστό συνοδών 
προβλημάτων. Ο ασθενής παρουσιά-
ζει έντονο πόνο στον ώμο με συνοδό 
αδυναμία κίνησης του σύστοιχου άνω 
άκρου, το οποίο υποβαστάζει με το 
άλλο χέρι του. Χαρακτηριστική είναι η 
απώλεια του φυσιολογικού σφαιρικού 
σχήματος της άρθρωσης. Ανάλογα 
με την βαρύτητα του τραυματισμού 
μπορεί να συνυπάρχουν οίδημα, ρήξη 
τενόντων ή συνδέσμων, νευρολογική 
συμπτωματολογία.

Διάγνωση και αντιμετώπιση
Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με απλές 
ακτινογραφίες. Η αντιμετώπιση περι-
λαμβάνει την ανάταξη, την επανατοπο-
θέτηση δηλαδή, της κεφαλής του βρα-

χιονίου στην φυσιολογική της θέση στην 
ωμογλήνη. Η ανάταξη μπορεί να γίνει με 
διάφορες τεχνικές: 

  την κλασική Ιπποκράτειο
  την Koher και πολλές άλλες.  
Συνήθως, η ανάταξη γίνεται υπό μέθη 

για να εξουδετερωθούν οι αντιστάσεις 
του ασθενούς και να αποφευχθούν πε-
ραιτέρω κακώσεις με εργώδεις  χειρι-
σμούς. Η αποκατάσταση της επαλληλίας 
των αρθρικών επιφανειών αποδεικνύε-
ται με νέο ακτινολογικό έλεγχο.

Μετά την ανάταξη το άνω άκρο το-
ποθετείται είτε σε απλό φάκελο ανάρ-
τησης, είτε σε κηδεμόνα σε θέση έξω 
στροφής. Το  χρονικό διάστημα ακινη-
τοποίησης, εξαρτάται κυρίως από την 
ηλικία του ασθενούς και το ιστορικό 
προηγούμενου εξαρθρήματος και κυ-
μαίνεται από 2 έως 4 εβδομάδες. Πρό-
σθετα ανακουφιστικά μέτρα αποτελούν 
η παγοθεραπεία και τα από του στόμα-
τος αναλγητικά. 

Σε ένα πρόσθιο εξάρθρημα του ώμου 
σχεδόν πάντοτε συμβαίνουν ρήξη 
της πρόσθιας μοίρας του επιχείλιου 
χόνδρου ο οποίος εκριζώνεται από τη 
θέση του αδυνατώντας να συγκρατή-
σει την κεφαλή που παρεκτοπίζεται με 
ορμή προσθίως (βλάβη Bankart) και 
εμπίεσμα της βραχιονίου κεφαλής που 
προσκαλεί απώλεια της σφαιρικότητάς 
της (βλάβη Hill-Sachs).  Πιθανά συνοδά 
προβλήματα μετά από ένα εξάρθρημα 
ώμου είναι η πολυαξονική αστάθεια, η 
ρήξη του στροφικού πετάλου και η ρήξη 
της μακράς κεφαλής του δικεφάλου.

Αστάθεια καλείται η κατάσταση κατά 
την οποία η γληνοβραχιόνιος άρθρω-
ση υπεξαρθρώνεται ή εξαρθρώνεται, 
επαναλαμβανόμενα κατά την διάρκεια 
ενεργητικών κινήσεων ή αθλητικής 
δραστηριότητας. Κατά το υπεξάρθρη-
μα η άρθρωση εκτελεί κινήσεις μεγα-
λύτερου εύρους απ’ ό,τι φυσιολογικά 
χωρίς όμως να εξέρχεται πλήρως από 
την ωμογλήνη, όπως συμβαίνει στο 
εξάρθρημα. 

Ανάλογα με το μηχανισμό κάκωσης οι 
ρήξεις του επιχείλιου χόνδρου μπορεί να 
εμφανισθούν σε διάφορα σημεία γύρω 

από την ωμογλήνη. Για περιγραφικούς 
λόγους η ωμογλήνη προσομοιάζεται με 
ρολόι. Στο άνω μέρος της αντιστοιχεί η 
12η  ώρα, κάτω η 6η ώρα, μπροστά η 3η 
ώρα και πίσω η 9η ώρα. Έτσι:

  Ρήξη στο πρόσθιο τμήμα του επι-
χείλιου χόνδρου μεταξύ 3ης και 6ης 
ώρας ονομάζεται ρήξη  Bankart 
  Ρήξη στο άνω μέρος του μεταξύ 1ης 
και 11ης ώρας αποτελεί την βλά-
βη SLAP (Superior Labrum Anterior 
Posterior) που περιλαμβάνει τον τέ-
νοντα του δικεφάλου, 
  Ρήξη του οπισθίου τοιχώματος με-
ταξύ 6ης και 11ης αναφέρεται ως 
ανάστροφη (reverse) Bankart και 
  Η σύμπλοκη ρήξη που περιλαμβάνει 
όλες τις προηγούμενες  αναφέρεται 
ως ρήξη 270ο. 
Παραλλαγές της ρήξης Bankart, η 

ρήξη ALPSA (Anterior Labral Periosteal 
Sleeve Avulsion) όπου το κομμάτι της 
ρήξης έχει παρεκτοπιστεί –βυθιστεί 
γύρω από τον αυχένα της ωμογλήνης 
και η Bony Bankart ρήξη όπου ένα 
οστικό τεμάχιο αποσπάται μαζί με το 
κομμάτι του επιχείλιου χόνδρου. 

Η διάγνωση των ρήξεων του επι-
χείλιου χόνδρου γίνεται με την βοή-
θεια της κλινικής εξέτασης και των 
ακτινολογικών απεικονιστικών εξε-
τάσεων. 

Η μαγνητική (MRI) και η αξονική 
(CT) τομογραφία μπορεί να θέσουν 
τη διάγνωση, ωστόσο το μαγνητικό 
αρθρογράφημα, μετά από έγχυση 
παραμαγνητικής ουσίας στην γληνο-
βραχιόνιο άρθρωση, είναι η εξέταση 
εκλογής για την πιστοποίηση των ρή-
ξεων του επιχείλιου χόνδρου ιδιαίτε-
ρα της βλάβης SLAP.

Η αντιμετώπιση των ρήξεων του 
επιχείλιου χόνδρου ακόμα και στο 
πρώτο εξάρθρημα πρέπει να είναι 
χειρουργική με σκοπό να αποκατα-
σταθεί πλήρως η ανατομία του ώμου. 
Η πλειοψηφία των χειρισμών μπορεί 
να γίνει μέσω αρθροσκόπησης η 
οποία σε έμπειρα χέρια μπορεί να 
αποδώσει πραγματικά εκπληκτικά 
αποτελέσματα.   
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Γιώργος Σάμπαλης
Διευθυντής Γενικός 
Χειρουργός, Ευρωκλινική 
Αθηνών

Κ ίνδυνο εμφάνισης περι-
τονίτιδας είναι δυνατόν  
να «εγκυμονεί» ένας 

ξαφνικός πόνος στην κοιλιά, αγνώ-
στου αιτιολογίας και επαναλαμβα-
νόμενης διάρκειας, με παράγοντα 
που τον «πυροδοτεί»  την τυχαία 
λήψη φαρμάκου που ενδεχόμενα 
να τον «καμουφλάρει».

Τι είναι όμως η περιτονίτιδα 
και γιατί είναι επικίνδυνη 
Περιτονίτιδα είναι η οξεία φλεγ-
μονή του περιτοναίου, ενός ει-
δικού «καλύμματος», το οποίο  
αποτελούμενο από ειδικά κύττα-
ρα, έχει ως στόχο την προστασία 
των ενδοκοιλιακών σπλάχνων. Η 
κάλυψη με περιτόναιο αφορά το 
εσωτερικό τοίχωμα της κοιλιάς 
(περιτοναϊκή κοιλότητα) και τα 
ενδοκοιλιακά σπλάχνα.

Τα ενδοκοιλιακά όργανα που 

καλύπτονται από περιτόναιο εί-
ναι: Στόμαχος, μέρος του δωδε-
καδακτύλου, μέρος του ήπατος, η 
χοληδόχος κύστη, το λεπτό έντε-
ρο, μέρος του παχέος εντέρου, η 
σκωληκοειδής απόφυση, η μήτρα 
και τα συνοδά όργανα.

Η περιτονίτιδα αποτελεί 
φλεγμονώδη αντίδραση σε 
οτιδήποτε μπορεί να προκαλέ-
σει ερεθισμό στον περιτοναϊκό 
υμένα, και για τον λόγο αυτό οι 
αιτίες είναι πολλές και ποικίλες. 
Ανάμεσά τους η διάτρηση έλ-
κους, η ρήξη σκωληκοειδούς, 
η οξεία παγκρεατίτιδα ,  η 
οξεία χολοκυστίτιδα, η οξεία 
εκκολπωματίτιδα, η πυο-σαλ-
πιγγίτιδα, κ.λπ. 

Οι παραπάνω νοσογόνες 
καταστάσεις ενδεχόμενα να 
«επιτρέψουν» την ελεύθερη 
ροή εντός της κοιλιάς, χολής, 

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΡΎΒΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΎΜΕ!

εντερικού υγρού και κοπράνων, 
γαστρικού υγρού και τροφών, 
αίματος ή και μικροβίων, ενώ 
εντός της κοιλιάς το μόνο που 
θα έπρεπε να υπάρχει ελεύθερο 
είναι διαυγές υγρό (ορρός). 

Η επαφή των παραπάνω οργα-
νικών στοιχείων που διαχέονται 
στην κοιλιά, με το περιτόναιο, προ-
καλεί άμεσο φλεγμονώδη αντί-
δραση αυτού, αύξηση αιμάτω-
σης, διαταραχή της ανταλλαγής 
των υγρών και είσοδο τοξικών 
ουσιών στην κυκλοφορία. 

Η «τρύπα» που δημιουργείται 
επιτρέπει την έξοδο του γαστρι-
κού περιεχομένου (γαστρικών 
υγρών και τροφής) μέσα στην 
κοιλιά με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται μία πολύ βαριά φλεγ-
μονή, η περιτονίτιδα, η οποία 
είναι θανατηφόρος αν δεν αντι-
μετωπισθεί έγκαιρα. 

Προσοχή 
στον πόνο στην κοιλιά
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Τα συμπτώματα
Η συμπτωματολογία της περιτο-
νίτιδας είναι οξεία, με αιφνίδια 
θορυβώδη έναρξη και ο ασθενής 
βιώνει έντονο και αιφνίδιο πόνο, 
ο οποίος συνεχώς επιδεινώνε-
ται και μπορεί να καταλάβει όλη 
την κοιλιακή χώρα. Συνοδεύεται 
δε από ταχυκαρδία, εφίδρωση, 
ζάλη, αδυναμία, διάταση κοιλί-
ας, αναστολή αερίων και κοπρά-
νων και ενδεχομένως υπόταση. 
Στην αρχή ο πόνος αυτός μπορεί 
να εντοπίζεται στην περιοχή του 
πάσχοντος οργάνου και σταδια-
κά επεκτείνεται σε όλη την κοιλιά. 

Η περιτονίτιδα αποτελεί επεί-
γουσα κατάσταση η οποία θα 
πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, 
με μετάβαση του ασθενούς στο 
νοσοκομείο, χωρίς καθυστέρηση.

Η αντιμετώπιση θα πρέπει να 
γίνει σε χειρουργική κλινική, και 
αποσκοπεί στην άμεση υποστή-
ριξη του ασθενούς ο οποίος μπο-
ρεί να περιπέσει σε καταπληξία 
(σοκ), έναρξη αντιβιοτικής εν-
δοφλεβίου αγωγής, επείγουσα 
διενέργεια εξετάσεων (αιματο-
λογικών και απεικονιστικών), και 
άμεση χειρουργική επέμβαση.

Ο στόχος είναι ο πλήρης καθα-
ρισμός της περιτοναϊκής κοιλό-
τητας από τα τοξικά υγρά, η έκ-
πλυση όλων των οργάνων και ο 
καθαρισμός των φλεγμονωδών 
στοιχείων και ψευδομεμβρα-
νών. Ακολουθεί η χειρουργική 
αποκατάσταση του οργάνου που 
πάσχει και αναλόγως μπορεί να 
χρειαστεί:

 Επείγουσα Σκωληκοειδεκτομή
 Συρραφή διατρήσεως έλκους
 Χολοκυστεκτομή
 Αποκατάσταση ειλεού εντέρου
 Εκτομή πάσχοντος εντέρου
  Δημιουργια ειλεοστομίας,  
κολοστομίας κ.λπ.
  Παροχέτευση πυοσαλπίγγων 
κ.λπ.

Παράλληλα ο ασθενής υποβάλ-
λεται σε διεξοδική αποκατάστα-

ση του σοκ με  ενδοφλέβια χο-
ρήγηση αντιβιοτικών, χορήγηση 
πλάσματος ή αίματος και υποστή-
ριξη της αναπνευστικής λειτουρ-
γίας εφόσον χρειαστεί.

Τι πρέπει να προσέχουμε -  
τι παγιδες υπάρχουν!
Ο πόνος στην κοιλιά πρέπει να 
διερευνάται και να μην αντιμε-
τωπίζεται ελαφρά και αλόγιστα. 
Η τακτική του να «πάρω ένα παυ-
σίπονο» και ακόμη χειρότερα 
σπασμολυτικό, εγκυμονεί τον 
τεράστιο κίνδυνο της συγκάλυ-
ψης της περιτονίτιδας και της επι-
δείνωσής της. Επομένως κάθε 
πόνος στην κοιλιά θεωρείται 
δυνητικά σοβαρός μέχρις απο-
δείξεως του εναντίου.

Παράλληλα όμως η «πρόλη-
ψη» αποτελεί και τον ακρογω-
νιαίο λίθο της υγείας, και της 
αντιμετώπισης προβλημάτων 
προτού αυτά επιπλακούν όπως 
π.χ στην χολολιθίαση, την εκκολ-
πωματίτιδα κ.λπ.     

Το μεγαλύτερο σφάλμα που 
μπορει να υποπέσει ο ασθενής, εί-
ναι η «υποβάθμιση» του πόνου και 
η αντιμετώπισή του, κυρίως λόγω 
συμβουλών φίλων του ή και οικεί-
ων αυτού, με αναλγητικά. Ακόμη 
χειρότερη είναι η «τηλεφωνι-
κή» συμβουλή ιατρού εκ του 
μακρόθεν και η δήθεν διάγνωση 
χωρίς την εξαιρετικά απαραίτητη 
κλινική εξέταση αλλά και εμπειρία 
του ειδικού. Πολλές φορές οι συμ-
βουλές  ή ακόμη και οι συστάσεις 
φαρμάκων σε φαρμακεία, μπο-
ρεί να αποτελέσουν παγίδα για 
μία αρχόμενη περιτονίτιδα.

Τα τελευταία χρόνια δε, η ιντερ-
νετική «ενημέρωση» με το συνο-
δό πλέον «google-άρισμα» που 
την συνοδεύει έχει οδηγήσει 
στην «αυτοδιάγνωση» και ακόμη 
χειρότερα στην «αυτοθεραπεία»  
των «περιηγητών» του διαδικτύ-
ου, με «μοιραία» πολλές φορές 
αποτελέσματα. 
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Βάσω Ζησιμοπούλου
Νευρολόγος, Επικεφαλής 
Μονάδας Αντιμετώπισης 
Εγκεφαλικών,  
Ευρωκλινική Αθηνών

Η διατήρηση της νεότητας 
έχει αναδειχθεί σε μεί-
ζον ζήτημα ενασχόλη-

σης τα τελευταία χρόνια. Εντού-
τοις, πόσοι αναρωτιούνται για το 
τι συμβαίνει στο εσωτερικό του 
οργανισμού μας και συγκεκρι-
μένα στον εγκέφαλό μας; Υπάρ-
χουν πρακτικές που εξασφαλί-
ζουν ανάλογα με την ηλικία του 
ανθρώπου τις προϋποθέσεις για 
καλύτερη υγεία του εγκεφάλου. 

Εφηβική Ηλικία  
(13 έως 19 ετών) 

 Λειτουργία Εγκεφάλου: Στην 
εφηβεία ο εγκέφαλος «εξευγενί-
ζεται», ωριμάζει και ισχυροποιεί 
υπάρχουσες συνδέσεις. Την πε-
ρίοδο αυτή παράγει μεγάλες πο-
σότητες μυελίνης και εξασφαλίζει 

την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ 
περιοχών του εγκεφάλου. 

 Κίνδυνοι: Στην εφηβεία η 
μυελίνη που παράγεται στις 
οπισθιότερες περιοχές του 
εγκεφάλου (υπεύθυνες για την 
ανάληψη ρίσκων, το συναίσθη-
μα και τη σεξουαλικότητα) είναι 
περισσότερη από αυτή στις πρό-
σθιες περιοχές (υπεύθυνες για 
τη ρεαλιστικότητα, την κριτική 
σκέψη και τον περιορισμό του 
αυθορμητισμού). Επιπλέον, οι 
συνάψεις με τις πρόσθιες περι-
οχές δεν έχουν ολοκληρωθεί με 
αποτέλεσμα την επικράτηση του 
αυθορμητισμού των εφήβων. 
Τέλος, η εφηβεία σηματοδοτεί 
την περίοδο εμφάνισης ψυχια-
τρικών νοσημάτων όπως σχιζο-
φρένεια, κατάθλιψη, διπολική 
διαταραχή κ.λπ. 

υγεία για όλους

Νεανικός  
εγκέφαλος  
για πάντα 

Με ποιες 
πρακτικές 
εξασφα-
λίζεται η 
καλύτερη 
υγεία του 
εγκεφάλου;

 Στρατηγικές υγείας :
Οικογενειακό μεσημεριανό/
δείπνο: Οι μελέτες δείχνουν ότι 
οι έφηβοι είναι πιο επιρρεπείς 
στις καταχρήσεις, που μακρο-
πρόθεσμα μπορούν να προκα-
λέσουν σοβαρά προβλήματα 
στη μνήμη και τη μάθηση. Μια 
αποτελεσματική μέθοδος ελέγ-
χου είναι η συγκέντρωση της οι-
κογένειας τουλάχιστον μια φορά 
την ημέρα για φαγητό.
Αθλητισμός: Κατά την ενασχό-
ληση των εφήβων με τον αθλη-
τισμό θα πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα προστασίας, ειδικά σε 
αθλήματα με στενή σωματική 
επαφή, περιορίζοντας τις πιθα-
νότητες διάσεισης. Έτσι προ-
στατεύεται ο έφηβος από μελ-
λοντικά προβλήματα όπως Ν. 
Παρκινσον, άνοια και επιληψία. 



Χρήση smartphone: Την επο-
χή του Instagram και Snapchat 
πληθαίνουν οι μαρτυρίες για 
εφήβους που μένουν ξύπνιοι 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες 
αυξάνοντας τις πιθανότητες εμ-
φάνισης κατάθλιψης. Ένας τρό-
πος αντιμετώπισης είναι όλα τα 
μέλη της οικογένειας – συμπερι-
λαμβανομένων των γονέων – να 
αφήνουν τα κινητά εκτός κρεβα-
τοκάμαρας τη νύχτα.
Έλεγχος βάρους: Οι έφηβοι 
είναι επιρρεπείς στην παχυσαρ-
κία επιβαρύνοντας μακροπρό-
θεσμα την υγεία του εγκεφάλου.

Ενηλικίωση  
(20 έως 39 ετών) 

 Λειτουργία Εγκεφάλου: Οι 
διαφορετικές περιοχές του εγκε-
φάλου διασυνδέονται ακόμη πε-
ρισσότερο και δημιουργούνται 
επιπλέον ρυθμιστικοί μηχανι-
σμοί για τον έλεγχο των παρορ-
μήσεων. Περισσότερη μυελίνη 
εναποτίθεται στα νευρικά κύτ-
ταρα βελτιστοποιώντας τις δι-
αδικασίες της ορθολογιστικής 
βίωσης της πραγματικότητας. 
Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται 
έως γύρω από την ηλικία των 40 
ετών περίπου.

 Κίνδυνοι: Αν και σταθερή για 
τον εγκέφαλο, παρόλα αυτά είναι 
μια περίοδος έντονου στρες και 
πίεσης καθώς οι απαιτήσεις για 
σταθεροποίηση της επαγγελμα-
τικής και προσωπικής ζωής αυξά-
νονται κατακόρυφα. Η εκτόξευση 
των επιπέδων άγχους μπορεί να 
έχει αρνητικές συνέπειες για όλο 
τον οργανισμό.

 Στρατηγικές υγείας: 
Περιορισμός άγχους: Τεχνικές 
χαλάρωσης όπως ο διαλογισμός 
και η γιόγκα βοηθούν στη μείω-
ση του άγχους και βελτιώνουν 
την απάντηση του οργανισμού 
στο στρες. 
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Διακοπή καπνίσματος: Η περί-
οδος αυτή είναι κατάλληλη για 
τη διακοπή του καπνίσματος με 
σκοπό τη μείωση των πιθανο-
τήτων εγκεφαλικού, αγγειακής 
άνοιας και τον γενικότερο εκφυ-
λισμό που προκαλεί στο φλοιό 
του εγκεφάλου.
Φυσική άσκηση: Η άσκηση 
αποτελεί ό,τι καλύτερο μπορεί 
να κάνει κάποιος για τον εγκέ-
φαλο, καθώς δημιουργεί νέους 
νευρώνες στον ιππόκαμπο, το 
κέντρο της μνήμης. 
Κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών: Είναι καθοριστική 
για την υγεία του εγκεφάλου και 
μειώνει την γνωσιακή έκπτωση.
Μην ασχολείστε ταυτόχρονα 
με πολλά πράγματα: Το γνωστό 
multitasking είναι εξαιρετικά 
επιβαρυντικό για τον εγκέφαλο, 
επηρεάζει τη μνήμη και την ποι-
ότητα ύπνου.

Μέση ηλικία  
(40 έως 64 ετών)
  Λειτουργία Εγκεφάλου: Αν 
και η παραγωγή της μυελίνης έχει 
ήδη κορυφωθεί σε αυτή την ηλι-
κία, αξίζει η προσπάθεια ενίσχυ-
σης του εγκεφάλου με ανάληψη 
απαιτητικών εργασιών. Οι κύρι-
ες αλλαγές εντοπίζονται κυρίως 
στους μετωπιαίους λοβούς και 
αφορούν στην ικανότητα συγκέ-
ντρωσης, προσοχής και την ικανό-
τητα να κρατάμε μια σκέψη, ενώ 
κάνουμε κάτι άλλο ταυτόχρονα. 

 Κίνδυνοι: Όλοι οι παράγοντες 
που επηρεάζουν τη γενικότερη 
υγεία, όπως παχυσαρκία, υπερ-
λιπιδαιμία, αρτηριακή υπέρταση 
και διαβήτης, επηρεάζουν τον 
εγκέφαλο. 

 Στρατηγικές υγείας: 
Σκέψου περισσότερο: Μάθε μια 
καινούρια γλώσσα, διάβασε πε-
ρισσότερο  αντικείμενα διαφορε-
τικά όσων έχεις συνηθίσει, παρα-

κολούθησε και σχολίασε θεατρικά 
έργα. Τέτοιες δραστηριότητες 
αποτελούν προστατευτική ασπί-
δα στην εκφύλιση του εγκεφάλου.
Ρύθμισε το Διαβήτη: Ρυθμίζο-
ντας τα επίπεδα σακχάρου οι 
πιθανότητες άνοιας μειώνονται 
στο μισό.
Χάσε βάρος: Η παχυσαρκία συν-
δέεται με πρώιμες διαταραχές 
μνήμης και εκφύλισης του ιππο-
κάμπου. Η συστηματική άσκηση 
τουλάχιστον 3 φορές την εβδο-
μάδα και ένα διατροφικό πλάνο 
μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Ρύθμισε τον ύπνο: Η άπνοια 
ύπνου συνδέεται με εμφάνιση 
γνωσιακών διαταραχών σε νε-
αρότερη ηλικία. Η απώλεια βά-
ρους μπορεί να βοηθήσει, αλλά 
το σωστότερο είναι να απευθυν-
θείτε στον πνευμονόλογο σας 
για μελέτη ύπνου. 

Ώριμη ηλικία  
(65 και πάνω) 

 Λειτουργία Εγκεφάλου: 
Ορισμένες αλλαγές είναι αναμε-
νόμενες και αναπόφευκτες. Οι 
προμετωπιαίες περιοχές και ο 
ιππόκαμπος, υπεύθυνες για τη 
μνήμη, τη μάθηση και τον μακρο-

πρόθεσμο σχεδιασμό αρχίζουν 
να συρρικνώνονται. Κρατώντας 
τον εγκέφαλο ενεργό μπορεί να 
ανασταλεί η σοβαρή έκπτωση 
γνωστικών λειτουργιών από 2 
έως και 5 έτη. 

 Κίνδυνοι: Οι πιθανότητες για 
Alzheimer ή άλλες άνοιες καθώς 
και ο κίνδυνος για εγκεφαλικό 
αυξάνονται σ΄ αυτή την ηλικία. 
Ένας στους 9 άνω των 65 ανα-
πτύσσουν Alzheimer, ενώ άνω 
των 85 ένας στους 3. Σοβαρός 
είναι επίσης ο κίνδυνος πτώσε-
ων που μπορεί να οδηγήσει σε 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

 Στρατηγικές υγείας: 
Μίλα με ένα άτομο τουλάχι-
στον μία φορά τη μέρα: Όσο 
περισσότερους φίλους και 
συγγενείς έχεις τόσο αυξάνει η 
ενεργοποίηση του εγκεφάλου 
και οι πιθανότητες να εμπλακείς 
σε ενεργείς δραστηριότητες. Η 
μοναχικότητα και η κατάθλιψη 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη 
λειτουργία του εγκεφάλου.
Χρησιμοποίησε την τεχνολο-
γία: Η εξοικείωση με τη χρήση 
των smartphone βελτιώνει την 
κοινωνικοποίηση και την εξά-
σκηση του εγκεφάλου. 
Κάνε κάτι διαφορετικό κάθε 
βδομάδα: Η ρουτίνα μετά τη σύ-
νταξη δεν βοηθά. Αντίθετα, η ανά-
ληψη νέων ευθυνών και η ενασχό-
ληση με διαφορετικά πράγματα 
ενεργοποιεί τον εγκέφαλο και την 
ικανότητα για μάθηση.
Βάδισμα και άσκηση: Ακόμα 
και βάδισμα έως 15 λεπτά την 
ημέρα αναστρέφει την εκφύλι-
ση του εγκεφάλου, ενώ άτομα 
σε αμαξίδιο αξίζει να κάνουν κα-
θιστές ασκήσεις.
Ασφαλές σπίτι: Η αποφυγή 
κακώσεων από πτώσεις είναι 
πρώτο μέλημα, ειδικά μετά τα 
75. Άτομα με κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις αυξάνουν τον κίνδυνο 
να εμφανίσουν άνοια.   
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Νικόλαος Κατιρτζόγλου
Αναπληρωτής Διευθυντής 
Ογκολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών

2020: Θεαματικές εξελίξεις 
στη θεραπεία του καρκίνου 
του πνεύμονα, αλλά οι 
μηχανισμοί αντίστασης 
παραμένουν – παρελθόν, 
παρόν & μέλλον
Από τη χημειοθεραπεία στη στοχευμένη 
θεραπεία – μηχανισμοί αντοχής
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Τ α τελευταία 5 χρόνια 
είναι πλέον προφανές, 
ότι η θεραπεία για τον 

Καρκίνο του Πνεύμονα έχει 
εξελιχθεί θεαματικά και απρό-
σμενα, χωρίς όμως αυτό να 
σημαίνει ότι δεν έχουμε ακόμα 
μακρύ δρόμο να διανύσουμε. Η 
θετική αλλαγή πορείας ξεκίνη-
σε πριν από περισσότερο από 
μια δεκαετία, όταν οι γνώσεις 
μας για την Μοριακή Βιολογία 
του Καρκίνου, ειδικά δε των 
συμπαγών νεοπλασμάτων και 
ακόμα περισσότερο του συ-
χνότερου και πλέον θανατηφό-
ρου αυτών, του Καρκίνου του 
Πνεύμονα (ΚΠ), εξελίχθηκαν 
τόσο πολύ, ώστε μας έδωσαν 
το πλεονέκτημα να μάθουμε και 
να εντρυφήσουμε σε αρκετές 
-άγνωστες μέχρι τότε- ενδοκυτ-
τάριες διεργασίες, πολλούς μη-
χανισμούς και σημαντικά μονο-
πάτια-κλειδιά των καρκινικών 
κυττάρων. Φυσικά και εννοείται 
πως οι γνώσεις αυτές χρόνο με 
το χρόνο πολλαπλασιάζονται 
και βαθαίνουν, αλλά δυστυχώς 
συνεχίζουν να αποτελούν την 
κορυφή μόνο του παγόβουνου, 
αυτού του τεράστιου, πολύ-
πλοκου, πολυεπίπεδου και πο-
λυπαραγοντικού κεφαλαίου, 
που ονομάζεται Καρκίνος. Έτσι, 
καταρχάς εντοπίστηκαν οι λε-
γόμενες οδηγοί-μεταλλάξεις: 
Μεταλλάξεις δηλαδή οι οποίες 
«οδηγούν» ένα μέχρι πρότινος 
φυσιολογικό κύτταρο να εξελι-
χθεί σε καρκινικό, να αρχίσει να 
πολλαπλασιάζεται αενάως, να 
απομακρύνεται από το όργανο 
όπου ανήκει και να ταξιδεύει σε 
άλλο σημείο/όργανο/σύστημα 
του οργανισμού, να εγκαθίστα-
ται εκεί και να δημιουργεί νέες 
εστίες (μεταστάσεις). Το βα-
σικό σε αυτή την ιστορία είναι 
ότι βρέθηκαν (αφού πέρασαν 
από την αναγκαία δίοδο των 

κλινικών μελετών, όπως όλα 
τα φάρμακα πριν εγκριθούν για 
ανθρώπινη χρήση) νέοι φαρ-
μακευτικοί παράγοντες (μεγα-
λομοριακά μονοκλωνικά αντι-
σώματα ή μικρότεροι, ειδικοί 
αναστολείς), που στρέφονται 
έναντι συναφών υποδοχέων 
στην επιφάνεια ή στο εσωτερι-
κό των καρκινικών κυττάρων, 
που φέρουν τις αντίστοιχες 
μεταλλάξεις, συνδεόνται με 
αυτούς και οδηγούν το νεοπλα-
σματικό κύτταρο σε θάνατο. Το 
αποτέλεσμα αυτών είναι εξαι-
ρετικό: ενώ πριν αρκετά χρόνια 
η θεραπεία ήταν μία και κοινή 
για όλους τους αρρώστους, 
πλέον άρχισε να εξατομικεύε-
ται ανάλογα με τον ιστολογικό 
τύπο του ΚΠ, που έχει ο συγκε-
κριμένος ασθενής (αδενοκαρκί-
νωμα ή πλακώδες καρκίνωμα) 
και ανάλογα με τους υποδοχείς 
και τις μεταλλάξεις, που φέρει 
το καρκινικό κύτταρο του κάθε 
ασθενούς (π.χ. EGFR mutant ή 
wild type). Με λίγα λόγια, είχα-
με φθάσει αισίως στον καιρό 
της Στοχευμένης Θεραπείας 
(ΣΘ) και της Εξατομικευμένης 
Θεραπείας (ΕΘ). Προχωρήσα-
με, όμως, ακόμη παραπέρα: 
Ανευρέθησαν και άλλα γονί-
δια, και άλλες οδηγοί-μεταλλά-
ξεις (ALK, ROS, BRAF, MET) και 
αντίστοιχοι νέοι παράγοντες ή 
αναστολείς εναντίον των πα-
ραπάνω, και μάλιστα φθάσαμε 
να διαθέτουμε εγκεκριμένους 
αναστολείς -από κάθε κατηγο-
ρία- 1ης, 2ης και 3ης γενεάς! 
Το φαινόμενο αυτό, για τους 
Ογκολόγους προ 30 ετών θα 
φάνταζε ως σενάριο επιστημο-
νικής φαντασίας! Το άμεσο και 
εκπληκτικό αποτέλεσμα κυρίως 
των επιλογών της Στοχευμένης 
Θεραπείας (μαζί με τη μείωση 
του καπνίσματος από εκατομ-
μύρια ανθρώπους) ήταν ο κύρι-

ος λόγος, όχι μόνο της πτώσης 
του ποσοστού των νέων περι-
πτώσεων με ΚΠ, αλλά και του 
συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού 
αυτής της πτώσης, καθώς και 
της πτώσης της θνησιμότητας 
από ΚΠ, με βάση μία έρευνα 
που δημοσιεύθηκε στις 8 Ιανου-
αρίου 2020 από την American 
Cancer Society. 

Η ανάγκη για την ανεύρεση 
πολλαπλών γενεών φαρμάκων 
δημιουργήθηκε εξαιτίας του 
αναπόφευκτου φαινoμένου 
της Αντοχής των Καρκινικών 
Κυττάρων (ΑΚΚ): Κάποια στιγ-
μή, μετά από άλλοτε άλλο χρο-
νικό διάστημα (δεν γνωρίζουμε 
ακόμα το πότε σε κάθε ασθενή 
ή το γιατί), το αντινεοπλασμα-
τικό φάρμακο (είτε είναι αυτό 
χημειοθεραπεία είτε στοχευμέ-
νη θεραπεία, δυστυχώς) παύει 
να δρα αποτελεσματικά και να 
προκαλεί αναστολή της νόσου 
και μείωση της καρκινικής βλά-
βης. Τα νεοπλασματικά κύττα-
ρα, παρά το «βομβαρδισμό» 
τους επιμένουν να πολλαπλασι-
άζονται και να πληθαίνουν ανε-
ξέλεγκτα, άρα το μόνο που απο-
μένει είναι να χτυπηθούν από 
έτερο φάρμακο άλλης γενιάς, 
στο οποίο είναι «αμάθητα». Κά-
ποια στιγμή της ζωής τους αντι-
στέκονται και στην νέα γενιά 
φαρμάκων, οπότε η θεραπεία 
περνάει και πάλι στην επόμενη 
γενιά (εφόσον υπάρχει!).

Ανοσοθεραπεία, ανοσο-
ογκολογία και αντοχή
O 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται 
ως ο αιώνας της Ανοσο-Ογκο-
λογίας: Χημειοθεραπεία, Στο-
χευμένη Θεραπεία, Εξατομι-
κευμένη Θεραπεία παραμένουν 
ως έννοιες και ως θεραπευτικές 
προσεγγίσεις σε περιπτώσεις 
συμπαγών όγκων και φυσικά 
ασθενών με ΚΠ, αλλά: Το μεγάλο 
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άλμα στην επιβίωση έγινε τα τε-
λευταία 2 χρόνια με την εφαρμο-
γή της Ανοσοθεραπείας (ΑΘ) και 
στον πιο συχνό εκ των νεοπλα-
σμάτων Καρκίνο του Πνεύμονα. 

Μικρά μόρια παρεμβάλλονται 
και συνδέονται στέρεα μεταξύ 
των καρκινικών κυττάρων και 
εκείνων του ανοσοποιητικού 
συστήματος του οργανισμού 
μέσω και πάλι ειδικών υποδο-
χέων, υποβοηθώντας τα δεύ-
τερα να θανατώσουν τα πρώτα: 
Μία δράση που αφενός διαρκεί 
πολύ μεγαλύτερο χρονικό διά-
στημα από αυτό που χορηγείται 
το φάρμακο, αφετέρου στερεί-
ται των κλασικών παρενεργει-
ών της ΧΜΘ. Από την αρχική 
εποχή της χορήγησης Ανοσο-
θεραπείας στα πλαίσια 2ης ή 
3ης γραμμής θεραπείας, έχουμε 
εδώ και καιρό περάσει στην ΑΘ 
ως πρώτης γραμμής θεραπεία, 
αλλά και ακόμα περισσότερο σε 
συνδυασμό ΑΘ με ΧΜΘ, σε συν-
δυασμό 2 διαφορετικών παρα-

γόντων ΑΘ, και το άμεσο μέλλον 
θα δείξει (βρίσκονται σε εξέλιξη 
κλινικές μελέτες φάσεως ΙΙΙ, τα 
αποτελέσματα των οποίων ανα-
μένονται μέχρι το 2022) αν η ΑΘ 
θα έχει όφελος στην επιβίωση 
των ασθενών όταν χορηγηθεί 
ακόμα και ως προεγχειρητική 
θεραπεία στον ΚΠ.

Μηχανισμοί αντοχής των καρ-
κινικών κυττάρων μελετήθηκαν 
και στην περίπτωση της ΑΘ. Ο 
Dr.John Heymach, Διευθυντής 
του Τμήματος Ογκολογίας Θώ-
ρακος και Κεφαλής-Τραχήλου 
στο University of Texas MD 
Anderson Cancer Center ανέλυ-
σε τους μηχανισμούς αντοχής 
και τους τρόπους αναστολής αυ-
τών τονίζοντας ότι εκτός από το 
φαινόμενο ανάπτυξης διαφορε-
τικών μονοπατιών πολλαπλα-
σιασμού, νέων διαφορετικών 
μεταλλάξεων (bypass signaling) 
ή ακόμα και της μετατροπής 
του Μη Μικροκυτταρικού Καρ-
κίνου του Πνεύμονα σε Μικρο-

κυτταρικό («new year, new you») 
ενδέχεται να παίζει κυρίαρχο 
ρόλο και το γεγονός ότι δια-
φορετικοί κλώνοι καρκινικών 
κυττάρων που αναπτύσσουν 
αντοχή στη θεραπεία μέσω 
διαφόρων μηχανισμών μπορεί 
να μοιράζονται την αποκαλού-
μενη «Collateral Sensitivity», ως 
κομμάτι του μηχανισμού αντο-
χής τους: Γίνοντας ανθεκτικά σε 
ένα συγκεκριμένο φάρμακο τα 
καρκινικά κύτταρα χρειάζεται 
να «καλλιεργούν» την ασταμά-
τητη ανάπτυξή τους μέσω δι-
αφορετικών μονοπατιών, και 
άρα κάνοντας αυτό μπορεί να 
καταστούν υπερευαίσθητα σε 
αναστολείς αυτών των νέων 
μονοπατιών. Το φαινόμενο της 
Collateral Sensitivity («παρά-
πλευρη ευαισθησία») έχει πα-
ρομοιαστεί από τους ερευνητές 
με τεχνητό κυτταρικό θάνατο, 
παρά το ότι δεν έχει ακριβώς 
αυτή τη σημασία. Στηρίζεται 
στη θεωρία ότι κάθε φάρμακο 
από μόνο του είναι θανατηφόρο 
για το αντίστοιχο κύτταρο, κάτω 
από συγκεκριμένες και μόνο 
συνθήκες. Ιδανικός στόχος του 
πρώτου φαρμάκου θα ήταν να 
προκαλέσει τέτοια αντίδραση, 
ώστε να καταστήσει τα καρκινι-
κά κύτταρα (μέσω κατάλληλων 
υποδοχέων ή ακόμα και του μι-
κροπεριβάλλοντος) απολύτως 
τρωτά στο δεύτερο φάρμακο, 
που θα ακολουθήσει.

Τα βήματά μας προς την κα-
τεύθυνση μετατροπής του ΚΠ σε 
μία χρονία νόσο δεν είναι πλέον 
ούτε μικρά ούτε ασήμαντα: Η 
Ανοσο-Ογκολογία έχει παίξει 
σε αυτό το σημείο ουσιαστικό 
ρόλο, χωρίς να παραγκωνίζο-
νται οι λοιπές θεραπείες. Έπεται 
συνέχεια με ευτυχή κατάληξη 
τόσο για τη συνολική επιβίωση 
όσο και για την ποιότητα ζωής 
των ασθενών μας.  
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Tο 2001 η εισαγωγή στην κλινική πρά-
ξη ενός νέου φαρμάκου, του imatinib 
mesylate, με την εμπορική ονομασία 

Gleevec/Glivec έφερε επανάσταση στην θερα-
πεία της λευχαιμίας και άλλων τύπων καρκίνου.

Το Glivec ανήκει σε μια νέα κατηγορία φαρ-
μάκων, τους αναστολείς κινάσης της τυροσίνης 
(Tyrosine Kinase Inhibitors-TKIs) και ανακαλύφθη-
κε από τον Brian Duker. Αναπτύχθηκε ως φάρ-
μακο από την Novartis Pharmaceuticals, (STI571) 
μετά από κλινικές μελέτες το 1998 για διάφο-
ρες μορφές χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας 
(chronic myeloid leukemia, CML) σε παιδιά και 
ενήλικες και εγκρίθηκε το 2001 από την FDA. Η 
έγκριση αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις μέσα σε 
3 χρόνια (γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τις μέ-
χρι τότε πρακτικές της FDA) και από τότε εμφα-
νίζονται στην ιατρική βιβλιογραφία τα αποτελέ-
σματα αρκετών κλινικών ερευνών που δείχνουν 
την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.

Η εμπορική ονομασία του φαρμακευτικού 
σκευάσματος ιματινίβης στην Ευρώπη είναι 
Glivec και στις ΗΠΑ Gleevec. Το σκεύασμα αυτό 
είναι ευρύτερα γνωστό ως το χάπι της λευχαιμί-
ας (leukemia pill).

Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία
Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία, που στη συ-
νέχεια θα αναφέρεται με τη σύντμηση ΧΜΛ, 
περιγράφηκε αρχικά το 1845 από δύο παθο-
λόγους, τον Dr Rudolf Virchow και τον Dr John 
Hughes Bennett. Είναι ένας τύπος νεοπλασίας 
του αιμοποιητικού ιστού και ανήκει στην ομάδα 
των μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων. Το 
1960, οι Peter Nowel και David Hungerford στη 
Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, ανακάλυψαν μια επα-
ναλαμβανόμενη χρωμοσωμική ανωμαλία σε 
ασθενείς με ΧΜΛ. Όμως η δομή του χρωμοσώ-

Μια επανάσταση  
στην ιατρική θεραπευτική

Δέσποινα Καλιοντζή
Διευθύντρια Αιματολόγος,
Ευρωκλινική Αθηνών

Το χάπι της λευχαιμίας
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ματος αυτού προσδιορίστηκε αρκετά αργότερα, 
το 1973, με την εξέλιξη της γενετικής, από τη Dr 
Janet Rowley, και ονομάστηκε χρωμόσωμα Φι-
λαδέλφεια, «Philadelphia chromosome». Σήμε-
ρα ξέρουμε ότι η ΧΜΛ χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία του χρωμοσώματος Φιλαδέλφεια.

Πιο συγκεκριμένα, στο χρωμόσωμα Φιλαδέ-
λεφεια, ένα τμήμα του χρωμοσώματος 22 με-
τατίθεται στο χρωμόσωμα 9 και ένα τμήμα από 
το χρωμόσωμα 9 μετατίθεται στο χρωμόσωμα 
22. Το τμήμα από το χρωμόσωμα 9 που προστί-
θεται στο χρωμόσωμα 22 περιέχει το γονίδιο 
ABL. Στην άκρη του χρωμοσώματος 22 που έχει 
απομείνει βρίσκεται το γονίδιο BCR. Με αυτό 
τον τρόπο δημιουργείται ένα βραχύτερο χρω-
μόσωμα 22, πού ονομάζεται χρωμόσωμα Φιλα-
δέλφεια και το οποίο φέρει το γονίδιο BCR-ABL. 
Το γονίδιο αυτό παράγει την BCR-ABL πρωτεΐνη, 
μια εξειδικευμένη πρωτεΐνη με ιδιότητες τυρο-
σινικής κινάσης, η οποία οδηγεί στην παραγωγή 
μεγάλου αριθμού κυττάρων.

Επιδημιολογία
Εμφανίζεται κατά κύριο λόγο στους μεγαλύτε-
ρους ενήλικες, ενώ είναι σπάνια στην παιδική 
ηλικία. Η παγκόσμια επίπτωση της ΧΜΛ είναι 1 
με 2 περιστατικά ανά 100.000 άτομα ετησίως. 
Αποτελεί το 15% των περιστατικών λευχαιμίας 
στους ενήλικες και περίπου το 5% των περιστα-
τικών λευχαιμίας στην παιδική ηλικία. Η ΧΜΛ 
εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες είναι όμως πιο 
συχνή σε άτομα ηλικίας 45 με 55 έτη. Στην Ελλά-
δα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1.200 
ασθενείς με ΧΜΛ.

Διάγνωση
Η διάγνωση της ΧΜΛ μπορεί να γίνει με: 

  Γενική αίματος
  Επίχρισμα περιφερικού αίματος
  Μυελόγραμμα
  Οστεομυελική βιοψία
  Καρυότυπο του μυελού των οστών
  FISH/φθορίζων in situ υβριδισμό 
  Polymerase Chain Reaction/PCR (Αλυσιδωτή  
Αντίδραση Πολυμεράσης).

Συμπτώματα
Τα κυριότερα συμπτώματα είναι τα εξής: 

  Καταβολή δυνάμεων
  Αδυναμία
  Νυκτερινοί ιδρώτες

  Ανορεξία ή αυξημένη όρεξη
  Απώλεια βάρους
  Δύσπνοια κατά τις φυσιολογικές 
δραστηριότητες
  Αίσθημα βάρους στην κοιλιακή χώρα, από 
τη διόγκωση του σπληνός ή σπανιότερα του 
ήπατος
  Ωχρότητα δέρματος λόγω της αναιμίας
  Αιμορραγικές εκδηλώσεις λόγω διαταραχής 
του αριθμού των αιμοπεταλίων
  Πυρετός.

Θεραπεία της ΧΜΛ
To Gleevec/Glivec (imatinib mesylate) είναι ο 
πρώτος αναστολέας που εγκρίθηκε για τη θε-
ραπεία της ΧΜΛ το 2001 γι’ αυτό και ονομάζε-
ται πρώτης γενιάς αναστολέας. Το φάρμακο 
στοχεύει τη μοριακή βλάβη του νοσήματος και 
έτσι αναστέλλει τη λειτουργία της παθολογικής 
πρωτεΐνης με αποτέλεσμα το θάνατο των κυττά-
ρων που φέρουν το χρωμόσωμα Φιλαδέλφεια. 
Εκτός του ότι αποτελεί μια πολύ αποτελεσματική 
θεραπεία, εξασφαλίζει και καλή ποιότητα ζωής 
στους ασθενείς.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της αντι-
μετώπισης της ΧΜΛ με το Glivec η επιστημονι-
κή κοινότητα δεν εφησυχάστηκε, επιζητώντας 
ακόμη καλύτερη έκβαση για τους ασθενείς. Έτσι 
στα χρόνια που ακολούθησαν ανακαλύφθηκαν 
οι αναστολείς 2ης και 3ης γενιάς, που στοχεύ-
ουν ακόμη πιο ισχυρά και εκλεκτικά τη μοριακή 
βλάβη. 

Σήμερα τα φάρμακα που έχουν πάρει ένδειξη 
ως θεραπεία πρώτης γραμμής είναι το imatinib 
mesylate/Glivec, το nilotinib/Tasigna και το 
dasatinib/Sprycel. Αυτό σημαίνει ότι οποιοδή-
ποτε από τα τρία φάρμακα μπορεί να επιλεγεί 
ως αρχική θεραπεία της ΧΜΛ.

Η επιλογή γίνεται από το θεράποντα ιατρό 
αφού λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες.

Εκτός από τα παραπάνω φάρμακα έγκριση 
έχουν λάβει και δύο ακόμη αναστολείς κινά-
σης τυροσίνης, ως θεραπεία δεύτερης ή τρίτης 
γραμμής. Πρόκειται για το Bosutinib με εμπορι-
κή ονομασία Bosulif, και για το Ponatinib με την 
εμπορική ονομασία Iclusig, το οποίο αποτελεί 
επιλογή για τους ασθενείς που δεν ωφελούνται 
πλέον από θεραπεία με τα άλλα φάρμακα ή πα-
ρουσιάζουν μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, την 
T315I, η οποία προσδίδει ανθεκτικότητα στη 
δράση όλων των άλλων TKIs.  
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Ο καρκίνος περιλαμβάνει μια 
ομάδα νοσημάτων που απει-
λούν τη ζωή και γι’ αυτό είναι 

σημαντικό να εντοπίζονται νωρίς, σε 
πρώιμο στάδιο, για να μπορούν να 
αντιμετωπισθούν επιτυχώς. Συνεπώς 
η πρόληψη μέσω της κλινικής εξέτα-
σης και των εργαστηριακών εξετάσε-
ων έχει τεράστια αξία για την έγκαιρη 
διάγνωση και τη θεραπεία με στόχο 
την ίαση. 

Οι συχνότεροι καρκίνοι για τους 
οποίους έχει αποδειχθεί ο ρόλος της 
δευτερογενούς πρόληψης είναι ο καρ-
κίνος του προστάτη για τους άνδρες, 
ο καρκίνος του μαστού και του τραχή-
λου της μήτρας για τις γυναίκες και ο 
καρκίνος του παχέος εντέρου και του 

δέρματος και για τα δύο φύλα.
Ο καρκίνος του προστάτη  είναι ο 

συχνότερος καρκίνος στους άνδρες 
και η δεύτερη αιτία θανάτου από καρ-
κίνο. Ωστόσο, η έγκαιρη διάγνωση και 
αντιμετώπισή του οδηγεί σε ίαση.

Ο προληπτικός έλεγχος περιλαμβά-
νει τη μέτρηση προστατικού αντιγόνου 
(PSA) και τη  δακτυλική εξέταση. Το ειδι-
κό προστατικό αντιγόνο (PSA) είναι μια 
εξέταση αίματος που ανιχνεύει μία πρω-
τεΐνη  η οποία εκκρίνεται μόνο από ορι-

σμένα κύτταρα του προστάτη και απο-
τελεί τη βασική εξέταση για την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. 
Η αυξημένη τιμή PSA είναι ενδεικτική 
και όχι αποδεικτική του καρκίνου κα-
θώς η αύξησή του μπορεί να συμβεί και 
σε καλοήθεις καταστάσεις, όπως στην 
καλοήθη υπερπλασία του προστάτη, 
στην προστατίτιδα, μετά από δακτυ-
λική εξέταση, κ.λπ. Ωστόσο, η αύξηση 
σε μικρό χρονικό διάστημα, όπως  ο 
διπλασιασμός της τιμής PSA σε 3 μήνες, 
αποτελεί ισχυρή ένδειξη καρκίνου και 
ο ασθενής θα πρέπει να υποβληθεί σε 
βιοψία του προστάτη. Η δακτυλική εξέ-
ταση του προστάτη είναι σημαντική για 
την έγκαιρη διάγνωση ακόμα και όταν η 
τιμή του PSA είναι χαμηλή. 

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΈΛΈΓΧΟΣ 

Η ασπίδα μας  
για τον καρκίνο
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Πλοιαρχοπούλου
Παθολόγος Ογκολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών

48Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife



Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

σε χώρες, όπως η Ελλάδα, λόγω 
αυξημένης έκθεσης στην ηλιακή 
ακτινοβολία είναι ο καρκίνος του 
δέρματος, με σοβαρότερο τύπο 
το μελάνωμα. Είναι σημαντικός ο 
τακτικός έλεγχος του δέρματος, 
έτσι ώστε να γίνει όσο νωρίτερα 
η διάγνωση του μελανώματος 
και να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. 
Τα άτομα με ανοιχτόχρωμo δέρ-
μα πρέπει να ελέγχονται συχνό-
τερα και πιο συστηματικά. 

Τέλος, πολύ σημαντικά είναι 
τα προληπτικά μέτρα που σχετί-
ζονται με τον τρόπο ζωής προ-
κειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος 
εμφάνισης καρκίνου.

  Η διατήρηση φυσιολογικού 
βάρους σώματος, ιδιαίτερα 
μετά την εμμηνόπαυση στις 
γυναίκες
  Η σωματική δραστηριότητα 
τουλάχιστον 30 λεπτά τις περισ-
σότερες μέρες της εβδομάδας
  Η κατανάλωση φυτικών ινών 
(φρούτα, λαχανικά και δημη-
τριακά ολικής άλεσης) 
  Ο περιορισμός των λιπών, κυ-
ρίως κορεσμένων ζωικής προ-
έλευσης, όπως κόκκινο κρέας
  Ο περιορισμός της κατανάλω-
σης αλκοόλ, έως δύο ποτά για 
τις γυναίκες ημερησίως και 
τρία ποτά για τους άνδρες 
  Η διακοπή καπνίσματος
  Η χρήση ελαιόλαδου γιατί το 
ελαικό οξύ καταστέλλει τη 
δράση ογκογονιδίων
  Η αποφυγή παρατεταμένης 
έκθεσης στον ήλιο κυρίως τις 
μεσημεριανές ώρες
Συνεπώς, ο προληπτικός έλεγ-

χος σε συνδυασμό με  τον υγι-
εινό τρόπο ζωής αποτελεί την 
ασφαλέστερη οδό για την απο-
φυγή εμφάνισης καρκίνου, τη μη 
εξέλιξη προκαρκινικών αλλοιώ-
σεων και την έγκαιρη αντιμετώ-
πισή του σε πρώιμο στάδιο που 
στις περισσότερες περιπτώσεις 
οδηγεί στην ίαση.  
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O προληπτικός έλεγχος ξεκινά 
στην ηλικία των 50 ετών και γίνε-
ται ανά 3ετία, ενώ γίνεται κάθε 
2 χρόνια για ηλικίες άνω των 60 
ετών. Οι άντρες με οικογενειακό 
ιστορικό συστήνεται να ξεκινούν 
τον έλεγχο νωρίτερα, στην ηλι-
κία των 40 ετών.

Στις γυναίκες ο καρκίνος του 
μαστού είναι ο συχνότερος 
καρκίνος αλλά θεραπεύεται 
σε υψηλό ποσοστό όταν διαγι-
γνώσκεται έγκαιρα. Η προλη-
πτική μαστογραφία γίνεται σε 
ασυμπτωματικές γυναίκες και 
μελέτες έχουν δείξει ότι μειώ-
νει σημαντικά τη θνητότητα από 
καρκίνο μαστού σε γυναίκες με-
γαλύτερες των 40 ετών. Με τον  
προληπτικό έλεγχο ανιχνεύονται 
αλλοιώσεις που δεν μπορούν 
να διαπιστωθούν με την κλινική 
εξέταση, έτσι συνήθως ανακα-
λύπτονται μικροί όγκοι που δεν 
είναι ψηλαφητοί, συνήθως κάτω 
του 1 εκατοστού, οι οποίοι αντι-
μετωπίζονται με τοπική αφαίρε-
ση και διατήρηση του μαστού. Η 
προληπτική μαστογραφία είναι 
επίσης εξέταση εκλογής για την 
ανίχνευση και διερεύνηση απο-
τιτανώσεων. Γίνεται ετησίως 
από το 40ο έτος της ηλικίας και 
νωρίτερα ή πιο συχνά σε γυναί-
κες υψηλού κινδύνου (θετικό 
οικογενειακό ιστορικό, θετικός 
γενετικός έλεγχος). 

O καρκίνος του παχέος 
εντέρου αποτελεί στις δυτικές 
κοινωνίες τον τρίτο σε συχνό-
τητα καρκίνο και στα δύο φύλα 
και είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
να προλαμβάνεται καθώς αντι-
μετωπίζεται επιτυχώς σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό. 

H εξέταση για την ανίχνευση αι-
μοσφαιρίνης στα κόπρανα είναι 
μια εύκολη εξέταση που βοηθά 
στη διάγνωση της μη εμφανούς 
απώλειας αίματος, ωστόσο για 
να είναι αξιόπιστη χρειάζεται τρι-

ήμερη ειδική δίαιτα. Ξεκινά στην 
ηλικία των 50 ετών και γίνεται 
κάθε χρόνο. Εφόσον η εξέταση 
είναι θετική απαιτείται κολονο-
σκόπηση.  Η κολονοσκόπηση 
είναι μια εξέταση που γίνεται κα-
τόπιν καθαρισμού του εντέρου 
με ειδική προετοιμασία. Κατά τη 
διάρκεια της εξέτασης,  μπορούν 
να εξαιρεθούν πολύποδες και να 
εξεταστούν ιστολογικά. Είναι η 
μόνη εξέταση που έχει προλη-
πτικό και θεραπευτικό χαρακτή-
ρα. Για προληπτικούς λόγους η 
κολονοσκόπηση γίνεται σε άτομα 
άνω των 50 ετών ή σε μικρότερη 
ηλικία σε άτομα με φλεγμονώδη 
νόσο του εντέρου (ελκώδης κο-
λίτιδα ή Crohn), άτομα με οικο-
γενειακό ιστορικό πολυπόδων ή 
καρκίνου παχέος εντέρου, καρκί-
νου ωοθηκών ή μαστού. 

Ένα άλλος καρκίνος στον 
οποίο ο προληπτικός έλεγχος 
περιορίζει τη θνησιμότητα σε 
μεγαλύτερο ποσοστό από 80% 
είναι ο καρκίνος του τραχήλου 
μήτρας και περιλαμβάνει ετή-
σια γυναικολογική εξέταση και 
εξέταση κολπικού επιχρίσματος 
(Paptest) μετά το 20ο έτος της 
ηλικίας. Σε γυναίκες μεγαλύτε-
ρες των 60 ετών συστήνεται 
κάθε 2-3 χρόνια μετά από φυσι-
ολογικό Paptest για 3 ή περισσό-
τερες συνεχόμενες φορές. 

Ο καρκίνος τραχήλου μήτρας 
συχνά οφείλεται στη φλεγμονή 
που προκαλείται από τον ιό HPV 
(ιό ανθρώπινων θηλωμάτων - 
human papilloma virus) που με-
ταδίδεται μέσω της σεξουαλικής 
επαφής. Ένα σημαντικό μέτρο 
για την προστασία από τους κυ-
ριότερους ογκογόνους τύπους 
του ιού εφαρμόζεται μέσω του 
εμβολιασμού σε κορίτσια 12-15 
ετών αλλά και σε γυναίκες 16-25 
ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί 
προηγουμένως.

Επίσης, ένας συχνός καρκίνος 
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Οι λεμφαδένες είναι μικροί 
ωοειδείς σχηματισμοί 
λεμφικού ιστού, που κα-

τανέμονται στρατηγικά κατά ομά-
δες, σε διάφορες περιοχές του 
σώματος και μαζί με τον σπλήνα, 
τις αμυγδαλές και τον λεμφικό 
ιστό των βλεννογόνων του ανα-
πνευστικού και του πεπτικού, 
συμμετέχουν στην άμυνα του 
οργανισμού. Είναι το σημείο συ-
νάντησης των Τ και Β λεμφοκυτ-
τάρων, λειτουργούν ως μη-ειδικά 
φίλτρα αίματος και λέμφου, που 
εμποδίζουν την είσοδο οργανικών 
και ανόργανων σωματιδίων στην 
κυκλοφορία, καταστρέφοντάς τα, 
μέσω του μηχανισμού της φαγο-
κυτταρώσεως.

Αιτίες 
Η διόγκωση των λεμφαδένων 
αναγνωρίζεται ως συνήθης κλινι-
κή εκδήλωση λοιμώξεων, αυτο-
άνοσων νοσημάτων και κακοη-
θειών και αφορά πολλές ιατρικές 
ειδικότητες αποτελώντας την 
κορυφή του παγόβουνου στην 

διαγνωστική προσέγγιση. Συχνές 
αιτίες αποτελούν: 

  Λοιμώξεις. Ιογενείς (Λοιμώδης 
μονοπυρήνωση, CMV, HIV, ερπη-
τοϊοί, παρβοϊός Β19, ηπατίτιδες), 
Βακτηριακές (Φυματίωση, άτυ-
πα μυκοβακτηρίδια, νόσος εξ’ 
ονύχων γαλής, βρουκέλλωση, 
σαλμονέλλωση, λεπτοσπείρω-
ση), Χλαμύδια, Πρωτόζωα (Το-
ξοπλάσμωση, λεϊσμανίαση, νό-
σος Chagas), Μύκητες, Ρικέτσιες
  Αυτοάνοσα νοσήματα (Ρευμα-
τοειδής αρθρίτις, ΣΕΛ, σύνδρο-
μο Sjogren, δερματομυοσίτις, 
αγκυλοποιητική σπονδυλίτις)
  Κακοήθη Αιματολογικά νοσή-
ματα (Λέμφωμα Hodgkin, μη- 
Hodgkin λεμφώματα, χρονία 
λεμφογενής λευχαιμία, οξείες 
λευχαιμίες, κακοήθης ιστιοκυτ-
τάρωση) και νεοπλάσματα (σπα-
νίως σαρκώματα)
  Σαρκοείδωση
  Ιατρογενή αίτια (εμβολιασμός, 
λεμφαδενοπάθεια σε εμφυ-
τεύματα σιλικόνης και αρθρικές 
προσθέσεις, GVHD)

Διαγνωστικό 
δίλημμα  
ή η κορυφή  
του παγόβουνου;

Αικατερίνη Πάλλα
Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Αιματολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 

Λεμφαδενοπάθεια

υγεία για όλους
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-τοξόπλασμα), τα ταξίδια σε άλλες 
χώρες καθώς και η αναφορά ειδι-
κών ή μη ειδικών συμπτωμάτων. 
Συστηματικά συμπτώματα, όπως 
πυρετός (λοιμώδης μονοπυρήνω-
ση, λεμφώματα), απώλεια βάρους 
(κακοήθειες, φυματίωση, λεμφώ-
ματα), νυκτερινές εφιδρώσεις 
(λεμφώματα), κνησμός (λεμφώ-
ματα, λοιμώδης μονοπυρήνωση, 
ΣΕΛ, δερματοπαθητική λεμφαδε-
νοπάθεια), εξάνθημα, ή μη ειδικά, 
όπως, οδονταλγία, ωταλγία, δυ-
σφαγία, αιμόπτυση, αιμορραγία 
εκ του πεπτικού, μηνορραγίες, 
μπορούν να προσανατολίσουν 
διαγνωστικά σε πιθανά αίτια. Βε-
βαίως συχνά δεν αναφέρονται 
συμπτώματα. Αξιολογούνται επι-
πλέον η οργανομεγαλία (ηπατομε-
γαλία ή και σπληνομεγαλία) και οι 
δερματικές βλάβες. 

Πολλές φορές η κλινική εξέταση 
και οι πληροφορίες από το ιστορι-
κό είναι αρκετές για τον καθορισμό 
της αιτίας της λεμφαδενοπάθειας. 
Συχνά όμως η αιτία παραμένει αδι-
ευκρίνιστη και απαιτείται εργαστη-
ριακός έλεγχος που περιλαμβάνει 
γενική αίματος ΤΚΕ, CRP, πλήρη 
βιοχημικό έλεγχο, ηλεκτροφό-
ρηση λευκωμάτων, αντισώματα 
έναντι CMV, Epstein Barr, τοξοπλά-
σματος, έλεγχο για HIV, δερμοα-
ντίδραση Mantoux, ακτινογραφία 
θώρακος, υπερηχογράφημα ή και 
αξονική τομογραφία, βιοψία με 
αφαίρεση ακέραιου του κλινικά/
απεικονιστικά παθολογικού λεμ-
φαδένα. Στην τραχηλική λεμφαδε-
νοπάθεια ο ΩΡΛ έλεγχος αποτελεί 
πρακτική ρουτίνας. Η παρακέντη-
ση λεμφαδένα αν και παρουσιάζει 
μεγάλη ευαισθησία και ειδικότητα, 
στην ιστολογική τεκμηρίωση της 
κακοήθους τραχηλικής λεμφα-
δενοπάθειας, δεν υποκαθιστά τη 
βιοψία. To PET/CT έχει αποδειχθεί 
πολύ χρήσιμο στην αναγνώριση 
μη εμφανών πρωτοπαθών νεο-
πλασμάτων κεφαλής τραχήλου.  

  Φάρμακα (φαινυτοΐνη, καρβα-
μαζεπίνη, σουλφασαλαζίνη)
  Ανοσοκαταστολή. H γενικευμέ-
νη λεμφαδενοπάθεια είναι ένα 
πρώιμο εύρημα μόλυνσης με 
τον ιό HIV
  Ασυνήθεις αιτίες λεμφαδενο-
πάθειας (Νόσος Castleman, 
λεμφαδενίτις Kikuchi, δερμα-
τοπαθητική λεμφαδενοπάθεια, 
Rosai-Dorfman, σύνδρομο 
Kawasaki, λεμφαδενίτις Kimura, 
θησαυρισμώσεις (Gaucher, 
Niemman-Pick, Fabry) IgG4-σχε-
τιζόμενη λεμφαδενοπάθεια, 
αμυλοείδωση
  Καλοήθης (αντιδραστική) λεμ-
φαδενοπάθεια. Συχνό ιστολογι-
κό εύρημα που αρκετές φορές 
συγχέεται με τα λεμφώματα. 

Ταξινόμηση 
Η εκτίμηση των χαρακτηριστικών 
του λεμφαδένα κατά την ψηλάφη-
ση, επιτρέπει την αναγνώριση της 
πιθανής αιτίας της λεμφαδενοπά-
θειας . Ιδιαίτερα συνεκτιμώνται το 
μέγεθος και η εντόπιση αλλά και η 
έκταση, η σύσταση, η ευαισθησία 
και η ανεύρεση στοιχείων φλεγ-
μονής (άλγος, ερυθρότητα, θερ-
μότητα) του λεμφαδένα. Ανάλογα 
με τον αριθμό των λεμφαδενικών 
ομάδων οι οποίες προσβάλλονται, 
η λεμφαδενοπάθεια διακρίνεται 
σε εντοπισμένη, όταν υφίσταται 
προσβολή μιας περιοχής, όπως 
τράχηλος ή μασχάλη και σε γενι-
κευμένη, όταν προσβάλλονται πε-
ρισσότερες της μιας περιοχής. Επί-
σης η λεμφαδενοπάθεια μπορεί να 
είναι νεοπλασματικής ή μη νεοπλα-
σματικής αιτιολογίας. Γενικευμένη 
λεμφαδενοπάθεια απαντά συνή-
θως σε συστηματικές λοιμώξεις 
(π.χ. ιώσεις, φυματίωση), σε ανο-
σιακές διεργασίες και σε κακοήθη 
αιματολογικά νοσήματα. Εντοπι-
σμένη λεμφαδενοπάθεια, ανάλο-
γα με την προσβεβλημένη ομάδα 
λεμφαδένων, αποκαλύπτει διά-

φορες παθολογικές καταστάσεις. 
Η λοιμώδης μονοπυρήνωση και η 
τοξοπλάσμωση, μπορεί να εκδη-
λώνονται με πρόσθια τραχηλική 
λεμφαδενοπάθεια. Τα λεμφώ-
ματα, η φυματίωση, ο καρκίνος 
κεφαλής-τραχήλου συνοδεύεται 
από οπίσθια τραχηλική λεμφαδε-
νοπάθεια. Λοιμώξεις και καρκίνος 
του μαστού αποτελούν συνήθεις 
αιτίες μασχαλιαίας λεμφαδενο-
πάθειας. Η δερματοπαθητική λεμ-
φαδενοπάθεια χαρακτηρίζεται 
από αλλοιώσεις στο δέρμα.

Διάγνωση 
Ψηλαφητοί λεμφαδένες που 
έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 
1 εκ. και διάρκεια εμφάνισης πε-
ρισσότερο από 6 εβδομάδες απο-
τελούν, συχνά, κλινική έκφραση 
διαφόρων παθολογικών κατα-
στάσεων και χρειάζονται διερεύ-
νηση. Λεμφαδενοπάθεια με διάρ-
κεια εντόπισης που ξεπερνά το 1 
έτος, απομακρύνει το ενδεχόμενο 
κακοήθειας. Εξαίρεση αποτελούν 
τα χαμηλής κακοήθειας λεμφώ-
ματα, η νόσος Hodgkin αλλά και 
η φυματίωση. Λεμφαδενοπάθεια 
διάρκειας εμφάνισης <15 ημέρες 
είναι συνήθως καλοήθης.

Ιδιαίτερη σημασία για την δι-
αγνωστική προσέγγιση των 
ασθενών με λεμφαδενοπάθεια 
αποκτούν οι πληροφορίες από το 
ιστορικό, σχετικές με την ηλικία 
(λοιμώδης μονοπυρήνωση σε ηλι-
κίες<40 έτη), το φύλο (αυξημένη 
συχνότητα νεοπλάσματος μαστού 
στις γυναίκες), τη χρονική εξέλιξη 
της λεμφαδενοπάθειας (η πρό-
σφατη έναρξη σχετίζεται με κα-
λοήθη αιτιολογία), το επάγγελμα 
(αγροτικό επάγγελμα), ο τρόπος 
ζωής -συμπεριφορές υψηλού κιν-
δύνου (σεξουαλική ζωή, χρήση εν-
δοφλέβιων ουσιών), η επαφή με 
τα ζώα (νυγμός από γάτα -νόσος εξ 
ονύχων γαλής, κατανάλωση ωμού 
ή όχι καλά μαγειρεμένου κρέατος 
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Ο Paul Ehrlich, μεγάλος Γερμανός 
ερευνητής, βραβευθείς με βρα-
βείο Νόμπελ, το 1909 ανακάλυ-

ψε φάρμακο (Salvarsan), που θεράπευε 
όλους τους τύπους της σύφιλης. Μετά την 
ανακάλυψη του Salvarsan, o Paul Ehrlich, 
διατύπωσε την θεωρία του «μαγικού 
βλήματος» (magic bullet), με βάση την 
οποία με ένα μόνο ειδικό φάρμακο θα 
μπορούσε να θεραπεύσει όλες τις μορ-
φές μίας συγκεκριμένης ασθένειας. Οι 
πιθανότητες εφαρμογής αυτής της θεω-
ρίας στον καρκίνο είναι μηδενικές. Η θε-
ωρία του «μαγικού βλήματος» αποτελεί 
αφελή υπόθεση, δεδομένης της ετερογέ-
νειας και της πολυπλοκότητας των όγκων. 
Φτάνει  να σκεφτούμε ότι υπάρχουν κά-
ποιες δεκάδες καρκίνων, που προσβάλ-
λουν διάφορα όργανα με διαφορετική 
βιολογική συμπεριφορά και διαφορετι-
κούς υπότυπους. Άρα δεν υπάρχει καμία 
πιθανότητα να βρεθεί ποτέ το «φάρμακο 
του καρκίνου». Αντίθετα νέες εξατομικευ-
μένες θεραπείες, όπως οι θεραπείες με 
κυτταρικό στόχο και η ανοσοθεραπεία, 
οδηγούν με γρήγορα βήματα στην σημα-
ντική βελτίωση της επιβίωσης ή και την 
ίαση ορισμένων νεοπλασμάτων.

Η μεγάλη επανάσταση στην Ιατρική 
ξεκίνησε από την Ανατομία και την ανα-

κάλυψη του μικροσκοπίου. Η εξέλιξη της 
Παθολογοανατομίας και της Ακτινολο-
γίας, της Βιοχημείας και της Μοριακής 
Βιολογίας αποτέλεσαν τους μεγάλους 
σταθμούς της Ιατρικής του 20ου αιώνα. 

Η 2η μεγάλη επανάσταση του 21ου 
αιώνα, ήρθε με την Πληροφορική και 
την Μοριακή Γενετική, που άνοιξαν νέους 
δρόμους στην τεράστια συλλογή δεδομέ-
νων (Big Data) και την βαθιά κατανόηση 
της βιολογίας των όγκων, που οδήγησαν 
στην ανάπτυξη της εξατομικευμένης Ια-
τρικής και της Ιατρικής Ακριβείας.

Μέχρι πρόσφατα, η θεραπεία του καρ-
κίνου βασιζόταν στα ειδικά χαρακτηριστι-
κά των διαφόρων καρκίνων.

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της 
γενετικής και της μοριακής βιολογίας, κα-
τανοήσαμε ότι ο καρκίνος είναι γενετική 
νόσος (γενετική δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη 
κληρονομική).

Μάθαμε, κυρίως στην τελευταία δε-
καετία, ότι δεν είναι ίδιοι όλοι οι καρκίνοι 
ενός συγκεκριμένου οργάνου, αλλά χα-
ρακτηρίζονται από διαφορετικές γενετι-
κές αλλαγές του DNA τους ή μεταλλάξεις, 
που τους δίνουν μία συγκεκριμένη μονα-
δική «μοριακή ταυτότητα», που μοιάζει με 
δακτυλικό αποτύπωμα. Έτσι π.χ. διακρί-
νουμε διαφορετικούς μοριακούς υπότυ-

Σηματοδοτούν την αρχή του τέλους  
της θεραπείας των καρκίνων;

Νέες θεραπευτικές μέθοδοι 
και Ιατρική Ακριβείας

Χρήστος Πανόπουλος
Διευθυντής  
Παθολόγος-Ογκολόγος,
Ευρωκλινική Αθηνών
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πους καρκίνου του πνεύμονα, του 
μαστού, του μελανώματος κ.ά. που 
ανταποκρίνονται σε διαφορετικές, 
εξατομικευμένες θεραπείες με 
εξαιρετικά αποτελέσματα σε ορι-
σμένες περιπτώσεις και με τελικό 
αποτέλεσμα μακρές, πρωτόγνω-
ρες μέχρι τώρα επιβιώσεις, ακό-
μη και σε προχωρημένα στάδια 
καρκίνου, που αποτελούν και τον 
βασικό στόχο της αντικαρκινικής 
θεραπείας.

 Η εξατομικευμένη θεραπευ-
τική πρακτική ορίζεται σαν μία 
θεραπεία «κομμένη και ραμμένη» 
στα μέτρα κάθε ασθενούς, που 
προσαρμόζει όχι μόνο το είδος της 
θεραπευτικής προσέγγισης αλλά 
και τις δόσεις και τους θεραπευτι-
κούς συνδυασμούς, βασιζόμενη 
σε ατομικά χαρακτηριστικά του 
ασθενούς και της νόσου (γενετική 
ή μοριακή ταυτότητα).

Στον καρκίνο η εξατομικευμένη 
Ιατρική ή η Ιατρική Ακριβείας πε-
ριλαμβάνει ειδικούς ελέγχους του 
DNA από τους όγκους ενός ασθε-
νούς με σκοπό τον εντοπισμό των 
μεταλλάξεων ή άλλων γενετικών 
αλλαγών, που καθοδηγούν τον 
καρκίνο τους (οδηγές μεταλλά-
ξεις – driver mutations).  Οι γιατροί, 
αξιοποιώντας τις πληροφορίες, 
που αντλούνται από την γενετική 
ανάλυση, έχουν την δυνατότητα 
επιλογής μίας συγκεκριμένης θε-
ραπείας για τον καρκίνο ενός συ-
γκεκριμένου ασθενούς, η οποία 
στοχεύει στις μεταλλάξεις του καρ-
κινικού DNA. Η δυνατότητα ανάλυ-
σης πολλαπλών γονιδίων και των 
μεταλλάξεών τους, παράλληλα με 
την αποθήκευση τεράστιου όγκου 
πληροφοριών, μας οδήγησε σε 
ένα βήμα πιο πέρα, στην ανάπτυξη 
της Ιατρικής Ακριβείας, δηλαδή 
μίας σύγχρονης προσέγγισης στην 
πρόληψη και την θεραπεία, που 
λαμβάνει υπόψη, εκτός από την 
εξατομικευμένη γενετική ταυτό-
τητα, το περιβάλλον και τον τρόπο 

ζωής (lifestyle) του κάθε ασθενούς.
Στην εξατομικευμένη θεραπεία 

εντάσσονται, οι θεραπείες με κυτ-
ταρικό στόχο (στοχεύουσες θε-
ραπείες) η ανοσοθεραπεία με τις 
διάφορες μορφές της κ.ά.

Οι στοχεύουσες θεραπείες χρη-
σιμοποιούν φάρμακα, που στοχεύ-
ουν ενδοκυττάρια, κυρίως πρωτε-
ϊνικά μόρια, που σηματοδοτούν 
συγκεκριμένες, ιδιαίτερα πολύ-
πλοκες βιολογικές αντιδράσεις (βι-
ολογικά μονοπάτια), απαραίτητες 
για την επιβίωση του καρκινικού 
κυττάρου, προκαλώντας έτσι τον 
κυτταρικό θάνατο.

Με την ανοσοθεραπεία χρησιμο-
ποιούμε το ίδιο το ανοσοποιητικό 
μας σύστημα για να πετύχουμε τον 
κυτταρικό θάνατο, εκμεταλλευό-
μενοι  το γεγονός ότι τα καρκινικά 
κύτταρα φέρουν ειδικά αντιγόνα 
στην επιφάνειά τους, που ανα-
γνωρίζονται και συνδέονται με 
τα αντισώματα του οργανισμού, 
προκαλώντας αντίδραση του ανο-
σοποιητικού μας συστήματος, που 
οδηγεί στο επιθυμητό αποτέλε-
σμα, που είναι η μακρά επιβίωση 
ή η ίαση. Η ανοσοθεραπεία είτε 
μόνη της είτε σε συνδυασμό και με 
άλλες θεραπείες (χημειοθεραπεία, 
ακτινοθεραπεία), έχει αλλάξει την 
φυσική ιστορία και την επιβίωση 
ορισμένων τουλάχιστον νεοπλα-
σμάτων, όπως το μελάνωμα ή ο 
καρκίνος του πνεύμονα κ.ά.

Η Ιατρική Ακριβείας με την ανο-
σοθεραπεία και τις στοχεύουσες 
θεραπείες, που αποτελούν  νέα, 
ιδιαίτερα αποτελεσματικά όπλα, 
προστέθηκαν στην θεραπευτική 
μας φαρέτρα. Η συνεχιζόμενη ρα-
γδαία εξέλιξη της κατανόησης της 
βιολογίας, των νέων θεραπειών 
και της Ιατρικής Ακριβείας, δίνουν 
ελπίδες για τη νίκη του ανθρώπου 
στον πόλεμο με τον καρκίνο, ο 
οποίος στο βιβλίο της ζωής τώρα 
πλέον, θα πρέπει να είναι ένα κεφά-
λαιο και όχι όλο το βιβλίο.  
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Γεώργιος Γκουμάς
Διευθυντής Καρδιολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 

Μύθοι & Αλήθειες 

για τη χοληστερίνη και την υπέρταση

Ανεβάζουν τα αυγά  
τη χοληστερίνη;
Στο παρελθόν μια από τις βασι-
κές συμβουλές διατροφής για 
πρόσωπα που είχαν αυξημένη 
χοληστερίνη ήταν ο περιορι-
σμός της κατανάλωσης αυγών: 
αυτό γινόταν διότι η πρόσληψη 
τροφών που περιέχουν χολη-
στερίνη έπρεπε να είναι χαμηλή 
και ο κρόκος των αυγών απο-
τελεί μια τέτοια τροφή πλού-
σια σε χοληστερίνη. Όμως, τα 
τελευταία χρόνια νέες μελέτες 
δείχνουν ότι η αύξηση της χο-
ληστερίνης στο αίμα οφείλεται 
πολύ λιγότερο στη χοληστερίνη 
της τροφής και πολύ περισσότε-
ρο στα κορεσμένα λιπαρά οξέα 
που προσλαμβάνουμε και που 
στη συνέχεια μετατρέπονται σε 
χοληστερίνη στο ήπαρ. Τα αυγά 
είναι μια τροφή εξαιρετικά χρή-
σιμη αφού περιέχουν πρωτεῒνες 
υψηλής βιολογικής αξίας, βιταμί-
νες, σίδηρο, ασβέστιο και άλλα 
χρήσιμα συστατικά. Επίσης, πε-
ριέχουν κυρίως πολυακόρεστα 
λιπαρά τα οποία μπορούν ακόμη 

και να μειώσουν τη χοληστερίνη 
στο αίμα αν αντικαταστήσουν 
στη διατροφή μας άλλες τροφές 
πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά 
οξέα. Σε κάθε περίπτωση όμως 
πρέπει να προσέχουμε τον τρό-
πο παρασκευής τους, αφού 
όταν για παράδειγμα τα τηγανί-
ζουμε με βούτυρο ή τα κάνουμε 
ομελέτα και προσθέτουμε τυριά 
πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, 
τότε ασφαλώς και θα αυξηθεί η 
χοληστερίνη μας. Αντίθετα, δεν 
θα υπάρχει πρόβλημα όταν τα 
τρώμε βραστά ή ομελέτα αλλά 
χωρίς βούτυρο.

Οι στατίνες πειράζουν  το ήπαρ;
Από τα πρώτα χρόνια κυκλο-
φορίας των στατινών, αλλά 
δυστυχώς μέχρι και σήμερα, 
υπάρχει μια ιδιαίτερη ανησυχία 
για πιθανή πρόκληση βλάβης 
στο ήπαρ. Δεν είναι σπάνιο το 
φαινόμενο σε συνέδρια που γί-
νονται, ακόμη και τα τελευταία 
χρόνια, να δεχόμαστε ανάλογες 
ερωτήσεις ακόμη και από συνα-
δέλφους ιατρούς που δυστυχώς 

δεν είναι καλά ενημερωμένοι. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον 
από μελέτες πολλών ετών ότι οι 
στατίνες δεν προκαλούν βλάβη 
στο ήπαρ. Η αύξηση των ηπατι-
κών ενζύμων μπορεί να παρα-
τηρηθεί, είναι όμως εξαιρετικά 
σπάνιο να είναι μεγάλη και πολύ 
συχνά υποχωρεί χωρίς να διακό-
ψουμε τη θεραπεία. Σε λιγότερο 
από το 1% των προσώπων που 
λαμβάνουν τις συνηθισμένες 
δόσεις στατινών η αύξηση των 
τρανσαμινασών είναι πάνω από 
το τριπλάσιο της ανώτερης φυ-
σιολογικής τιμής και τότε διακό-
πτουμε τη θεραπεία, οπότε και η 
αύξηση αυτή υποχωρεί άμεσα. 
Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο 
σε άτομα που έχουν υπερλιπι-
δαιμίες, σακχαρώδη διαβήτη ή 
απλά είναι παχύσαρκα να είναι 
αυξημένα τα ηπατικά ένζυμα ή 
να υπάρχουν αυξομειώσεις στη 
διάρκεια του χρόνου. Το φαινό-
μενο αυτό οφείλεται στη λιπώδη 
διήθηση του ήπατος που συνο-
δεύει αυτές τις καταστάσεις και 
στην πραγματικότητα μπορεί να 

Τα τελευταία 
χρόνια νέες 

μελέτες  
δείχνουν ότι 
η αύξηση της 

χοληστερί-
νης στο αίμα 

οφείλεται 
πολύ λιγότε-
ρο στη χολη-
στερίνη της 
τροφής και 
πολύ περισ-
σότερο στα 
κορεσμένα 

λιπαρά οξέα 
που προσλαμ-
βάνουμε και 
που στη συ-
νέχεια μετα-
τρέπονται σε 
χοληστερίνη 

στο ήπαρ
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βελτιωθεί με τη χορήγηση στα-
τινών! Δεν είναι τυχαίο άλλωστε 
που το αμερικανικό FDA, ο οργα-
νισμός που είναι υπεύθυνος για 
την έγκριση κυκλοφορίας των 
φαρμάκων στην Αμερική και 
παρακολουθεί θέματα ασφα-
λείας σε όλη τη διάρκεια της κυ-
κλοφορίας τους, δε συστήνει πια 
την περιοδική παρακολούθηση 
των ηπατικών ενζύμων στους 
ασθενείς που λαμβάνουν υπολι-
πιδαιμική θεραπεία με στατίνες.

Ποια είναι η πιο συνηθισμένη 
παρενέργεια των στατινών;
Η πιο συχνή  παρενέργεια των 
στατινών είναι η μυοπάθεια και 
μπορεί να παρουσιαστεί με πολ-
λές εκδηλώσεις: μυαλγίες, κρά-
μπες, μυϊκή αδυναμία αλλά και 
συμπτωματική ή ασυμπτωματι-
κή αύξηση της CPK. Όλες οι στα-
τίνες μπορεί να προκαλέσουν 
αυτή την παρενέργεια σε ένα 
ποσοστό που κατά μέσο όρο κυ-
μαίνεται στο 5%. Επίσης φαίνε-
ται ότι η πιθανότητα πρόκλησης 
μυοπάθειας αυξάνεται όσο αυ-

ξάνεται η δόση της στατίνης χω-
ρίς όμως να υπάρχει σχέση με το 
πόσο μειώνεται η χοληστερίνη. 
Μεγαλύτερο κίνδυνο για την εμ-
φάνιση μυοπάθειας έχουν οι ηλι-
κιωμένοι και οι πάσχοντες από 
νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια 
ενώ ο κίνδυνος αυξάνει κατά 
τη λήψη ορισμένων φαρμάκων 
όπως είναι για παράδειγμα τα 
αντιισταμινικά, κάποια αντιβιο-
τικά και κάποια άλλα υπολιπιδαι-
μικά φάρμακα. Στην περίπτωση 
που ένας ασθενής που λαμβάνει 
στατίνες νοιώσει κάποιο από τα 
παραπάνω συμπτώματα, δε θα 
πρέπει να διακόψει μόνος του 
τη φαρμακευτική αγωγή αλλά 
θα πρέπει να ενημερώσει και να 
συμβουλευτεί άμεσα το θερά-
ποντα ιατρό.

 
Η αρτηριακή υπέρταση 
προκαλεί συμπτώματα;
Δεν περνάει ούτε μια ημέρα χω-
ρίς να δεχτούμε ένα τηλεφώνη-
μα από ασθενή μας που θα πα-
ραπονιέται για κάποιο σύμπτωμα 
σε συνδυασμό με αυξημένη αρ-

τηριακή πίεση: Μόλις νοιώσει 
πονοκέφαλο ή έξαψη μετράει 

φοβισμένος την πίεση και τη 
βρίσκει αυξημένη. Το επόμε-
νο βήμα είναι το τηλέφωνο 
στο θεράποντα ιατρό: «Για-

τρέ μου σώσε με, ανέβηκε 
η πίεση και με έπιασε πονο-

κέφαλος!» Τα πράγματα όμως 
συνήθως δεν είναι έτσι. Από 
αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί 

ότι η αύξηση της πίεσης δεν 
προκαλεί συμπτώματα παρά 
μόνο σε ακραίες περιπτώ-
σεις υπερτασικών κρίσεων 
με πολύ μεγάλες αυξήσεις. 

Αυτό που συνήθως γίνεται 
είναι ο ασθενής μας να έχει πο-

νοκέφαλο ή οποιοδήποτε άλλο 
σύμπτωμα για λόγους άσχετους 
με την αύξηση της πίεσης. Αυτά 
τα συμπτώματα πυροδοτούν μια 
ανησυχία που οδηγεί σε αύξηση 
της αρτηριακής πίεσης. Άλλες 
φορές επίσης η ανησυχία, το 
άγχος ή ένα δυσάρεστο γεγονός 
μπορεί να είναι από την αρχή η 
αιτία τόσο για το σύμπτωμα όσο 
και για την αύξηση της πίεσης. 
Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα 
πιο συνηθισμένο στους ηλικιω-
μένους λόγω της ευαισθησίας 
τους σε καταστάσεις στρες. Ο 
κίνδυνος σε αυτές τις περιπτώ-
σεις είναι η αλόγιστη χρήση 
φαρμάκων για την αντιμετώ-
πιση της υπέρτασης με αποτέ-
λεσμα την απότομη πτώση της 
πίεσης με σοβαρές ενίοτε συνέ-
πειες: Λιποθυμικά επεισόδια με 
τραυματισμούς και κατάγματα, 
υποαιμάτωση της καρδιάς, του 
εγκεφάλου και των νεφρών με 
πρόκληση εμφραγμάτων, εγκε-
φαλικών και νεφρικής ανεπάρ-
κειας. Η καλύτερη λύση είναι να 
βεβαιώσουμε τον ασθενή μας 
ότι τα συμπτώματα που έχει δε 
σχετίζονται με την υπέρταση και 
να του χορηγήσουμε ένα παυσί-
πονο ή ένα ήπιο ηρεμιστικό.    
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Ο ορισμός της υγείας σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας αφο-

ρά στη σωματική, νοητική και 
κοινωνική ευεξία του ανθρώ-
που. Μια ισορροπημένη σεξου-
αλική ζωή είναι βασικό στοιχείο 
για την υγεία μας, σε οποιαδή-
ποτε ηλικιακή ομάδα και αν ανή-
κουμε. Οι ανάγκες μας όμως, η 
βαρύτητα και η ποιότητα των 
επαφών μας συχνά μεταβάλ-
λονται με το πέρασμα του χρό-
νου. Η εφηβεία είναι για πολλές 
γυναίκες το ξεκίνημα της σεξου-
αλικής τους ζωής και θα πρέπει 
να είναι η αρχή μιας υπέροχης 
εμπειρίας, που θα οδηγεί σε μια 
ισορροπημένη ζωή. Χρειάζεται 
να είναι ένα όμορφο αλλά και 
ασφαλές ξεκίνημα.

Τέσσερις βασικές αρχές υπάρ-
χουν προκειμένου να μην ενο-

χοποιείται η επαφή. Υγιεινή του 
σώματος, αντισύλληψη, προφύ-
λαξη έναντι των σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων και 
ατομική ελευθερία. Χρειάζεται 
καθημερινή τοπική περιποίηση 
με σκοπό η περιοχή να μένει 
στεγνή και καθαρή. Το προφυλα-
κτικό, τα αντισυλληπτικά χάπια, 
η απόσυρση και το χάπι της επό-
μενης ημέρας θα πρέπει να είναι 
γνώριμα σε όλες τις νεαρές. Το 
εμβόλιο για τον καρκίνο του 
τραχήλου της μήτρας (HPV εμ-
βόλιο), το προφυλακτικό, η προ-
σεχτική επιλογή συντρόφων, 
το πλύσιμο και ούρηση πριν 
και μετά το σεξ είναι πράγματα 
που μειώνουν τις πιθανότητες 
για βασανιστικές λοιμώξεις 
του κόλπου, που συνήθως μας 
δυσκολεύουν να θεραπευτούν. 
Ιδανικά το εμβόλιο για την πρό-

υγεία για όλους

 όπως λέμε 
SEX
υγεία

Γιώργος-Μάριος  
Μακρής MD, PhD, MSc
Διευθυντής Γυναικολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών
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Μια ισορρο-
πημένη σε-

ξουαλική ζωή 
είναι βασικό 
στοιχείο για 

την υγεία μας, 
σε οποιαδή-

ποτε ηλικιακή 
ομάδα και αν 

ανήκουμε. 

στε τον. Το σεξ όμως καλό είναι 
να οδηγεί εκείνες που το επιθυ-
μούν στην τεκνοποίηση. Και όσο 
νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Οι 
δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, 
τα ωάρια στις ωοθήκες όμως 
τελειώνουν. Επίσης, το θέμα 
σεξ πρέπει να αφήνει το αίσθη-
μα της ικανοποίησης. Εάν δεν εκ-
πληρούται αυτή η προϋπόθεση, 
τότε παύει να είναι υγιές.

Στην εμμηνόπαυση οφείλει 
να υπάρχει σεξουαλική ζωή. Σε 
έρευνα φαίνεται ότι 3 στις 4 γυ-
ναίκες άνω των 60 και 2 στις 3 
γυναίκες άνω των 70 ετών επι-
θυμούν να έχουνε σεξουαλική 
ζωή, εφόσον έχουν σύντροφο. 
Και φυσικά αυτό είναι υγιές. Και 
είναι χρέος του γυναικολόγου να 
διευκολύνει τη γυναίκα που έχει 
ξηρότητα και ίσως πονά κατά την 
επαφή. Είναι θεαματική η αύξη-
ση των θεραπευτικών επιλογών 
που έχουν έρθει μέσα από την 
έρευνα, στον τομέα αυτό την τε-
λευταία πενταετία. Νέα φάρμακα 
από το στόμα ή τοπικά, μη φαρ-
μακευτικά σκευάσματα, laser και 
RF ανάπλασης κόλπου, ενέσιμο 
υαλουρονικό οξύ, PRP και η λί-
στα μακραίνει. Όμως προέχει 
η ασφάλεια. Ο γυναικολογικός 
έλεγχος, οι σωστές ενδείξεις για 
την κάθε θεραπεία και οι ιδιαι-
τερότητες στην υγεία της κάθε 
γυναίκας οδηγούν στις σωστές 
ιατρικές παρεμβάσεις. Και υπάρ-
χουν πολλές επιλογές, φτάνει η 
γυναίκα να τις αναζητήσει. Είναι 
σημαντικό να μπορεί μια γυναίκα 
στην εμμηνόπαυση να συνεχίσει 
να έχει ερωτική ζωή. 

Χρέος όλων μας είναι να απε-
νοχοποιήσουμε τη σεξουαλική 
μας ζωή, να το βάλουμε ως θέμα 
στην καθημερινότητά μας και να 
αρχίσουμε να μιλάμε για αυτό. 
Δεν είναι θέμα πολυτέλειας, 
αλλά ανθρώπινης ανάγκης και 
δείκτης ποιότητας ζωής.   

υγεία για όλους

57

ληψη της λοίμωξης από τον HPV 
ιό, το συχνότερο σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενο νόσημα γίνεται 
στην ηλικία των 11- 12 ετών. 
Κάθε νέος σύντροφος πέρα από 
τις όμορφες στιγμές μας χαρίζει 
και τα μικρόβιά του. Οπότε στην 
περίπτωση αυτή ισχύει το ρητό 
όσο λιγότερα, τόσο καλύτερα. 
Οι κοινωνικές συνήθειες και 
απόψεις δεν αφορούν την έφη-
βη που οφείλει να διαμορφώσει 
ατομικά και ελεύθερα τη δική 
της αντίληψη για το τι είναι σεξ, 
πώς και με ποιον γίνεται.  

Όλες αυτές οι πληροφορίες 
μπορεί να είναι διαθέσιμες στην 
έφηβη κοπέλα μέσα από το σχο-
λείο, το γυναικολόγο ή και εγκε-
κριμένες ιστοσελίδες. Πάνω απ’ 
όλα χρειάζεται εξωστρέφεια η 
υπόθεση σεξ. Εάν δεν φλερ-
τάρεις, δεν ερωτευτείς, δεν 

βιώσεις μια όμορφη πρώτη 
επαφή, τότε έχεις χάσει ένα 
σημαντικό κομμάτι της από-
λαυσης της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης. Χρειάζεται όμως εξωστρέ-
φεια και στα προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν: μια επώ-
δυνη επαφή, μια βίαιη εμπειρία, 
μια φοβία, ένας τραυματισμός, 
ένα απλό ερώτημα- είναι όλα 
πολύ εύκολο να επιλυθούν από 
τους αρμόδιους επιστήμονες, 
όπως είναι ο γυναικολόγος και 
ο ψυχολόγος. Δεν είναι όμως 
σωστή πηγή πληροφόρησης οι 
ανεύθυνες τοποθετήσεις άσχε-
των και χωρίς ταυτότητα αν-
θρώπων στο διαδίκτυο. 

Στην αναπαραγωγική ηλικία το 
σεξ οφείλει να εντάσσεται στην 
καθημερινότητα όσο δύσκολη ή 
πολύπλοκη και αν έχει γίνει. Εάν 
δεν υπάρχει χρόνος, δημιουργή-
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O πόνος στο μαστό 
(μασταλγία) απο-
τελεί ένα κοινό κλι-

νικό πρόβλημα καθώς εμ-
φανίζεται σε γυναίκες κάθε 
ηλικίας σε κάποια στιγμή της 
ζωής τους.

Η θέση και η σοβαρότητα 
της μασταλγίας ποικίλλουν, 
μπορεί να είναι αμφοτερόπλευ-
ρος, στον ένα μαστό ή στη μα-
σχαλιαία χώρα και μπορεί να 
εμφανιστεί ως ήπιος, έντονος, 
ως αίσθημα βάρους ή καύσους 
στο μαστό.

Καταρχήν έχουμε δύο τύπους 
μασταλγίας, την αληθή, όπου ο 
πόνος εντοπίζεται στο μαστό 
και την αντανακλαστική, στην 
οποία ο πόνος προκύπτει από 
άλλο σημείο του σώματος αλλά 
δίνει την εντύπωση ότι αφορά 
στο μαστό.

Ανδριάνα Κουλούρα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Χειρουργικής Κλινικής Μαστού, 
Ευρωκλινική Αθηνών

 

(Πόνος στο μαστό)
Να ανησυχήσω;

Μασταλγία
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Η αληθής μασταλγία διακρί-
νεται με τη σειρά της σε κυκλι-
κή και μη κυκλική ανάλογα με 
τη φάση του εμμηνορυσιακού 
κύκλου.

Κυκλική περιοδική 
μασταλγία
Συνήθως είναι ορμονικής αιτιο-
λογίας. Οπότε η έμμηνος ρύση, 
η εγκυμοσύνη, ο θηλασμός, η 
εμμηνόπαυση, η ορμονοθερα-
πεία, είναι τυπικές καταστάσεις 
κλινικής εμφάνισης μασταλγίας.

Αυτός ο τύπος ενόχλησης εμ-
φανίζεται στο 75% των ασθε-
νών ηλικίας 20-40 ετών, είναι 
αμφοτερόπλευρος, χαρακτη-
ρίζεται από οίδημα, αίσθημα 
τάσης και ευαισθησία των 
μαστών στην άσκηση πίεσης, 
γίνεται εντονότερος πριν την 
έμμηνο ρύση ενώ υφίεται με 
την έναρξη της.  

Μη κυκλική  μασταλγία
Σε αντίθεση με την κυκλική 
μασταλγία, η μη κυκλική μα-
σταλγία μπορεί να εμφανιστεί 
σε οποιαδήποτε φάση του εμ-
μηνορυσιακού κύκλου όπως 
επίσης και σε μετεμμηνοπαυσι-
ακές γυναίκες, ενώ εμφανίζεται 
ως καυστικός πόνος, συνεχής 
ή διαλλείπων στον ένα ή και 
στους δύο μαστούς.

Οι πιο συνηθισμένες αιτίες 
μη κυκλικού πόνου στο μαστό 
είναι οι εξής:

  Ακατάλληλος 
στηθόδεσμος-πολύ στενός 
ή πολύ φαρδύς, που δεν 
ταιριάζει στο σωματότυπό 
μας, που πιέζει διάφορα 
σημεία του μαστού ή δεν 
προσφέρει την κατάλληλη 
στήριξη.
  Λήψη φαρμάκων: 
Συγκεκριμένα οι θεραπείες 
υπογονιμότητας, τα 
αντισυλληπτικά φάρμακα, τα 

σκευάσματα οιστρογόνων 
ή προγεστερόνης 
στην εμμηνόπαυση, τα 
αντικαταθλιπτικά, όπως και 
κάποια αντιυπερτασικά ή 
διουρητικά φάρμακα.
  Κύστεις στο μαστό. 
Μπορούν να έχουν υγρό 
ή πυκνό περιεχόμενο, 
μεγαλώνουν κατά 
τη διάρκεια του 
εμμηνορησιακού κύκλου 
οπότε γίνονται επώδυνες, 
ενώ υποχωρούν στην 
εμμηνόπαυση.
  Εγκυμοσύνη: Πόνος ή 
ευαισθησία στο μαστό 
μπορούν να είναι πρώιμα 
σημάδια μιας εγκυμοσύνης.
  Τρόπος ζωής: Λήψη 
καφεΐνης ή λιπαρής 
διατροφής, κάπνισμα, 
έντονο στρες κ.ά.
  Χειρουργικές επεμβάσεις 
στο μαστό: Εάν ο πόνος 
εμφανίζεται στο σημείο μιας 
προηγηθείσας επέμβασης 
είναι φυσιολογικός λόγω 
του ουλώδους ιστού που 
δημιουργείται στην περιοχή.
  Ινοκυστικός μαστός: Σε 
προεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες ή σε 
μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες που λαμβάνουν 
υποκατάστατα ορμονών 
εμφανίζεται οίδημα από 
κατακράτηση υγρών και 
συνεπώς πόνος στο μαστό.
  Μαστίτιδα: Πρόκειται για 
μια επώδυνη φλεγμονή 
του μαστού, συνήθως 
αφορά στις θηλάζουσες 
γυναίκες, συνοδεύεται από 
ερυθρότητα δέρματος και 
πολλές φορές πυρετό και 
κακουχία.
  Καρκίνος στο μαστό:  
Η πλειονότητα των καρκίνων 
του μαστού δεν εμφανίζεται 
με πόνο, εάν όμως αυτός 

Έχουμε δύο 
τύπους μα-
σταλγίας, 

την αληθή, 
όπου ο πόνος 
εντοπίζεται 
στο μαστό 

και την αντα-
νακλαστική, 
στην οποία 

ο πόνος προ-
κύπτει από 

άλλο σημείο 
του σώματος 
αλλά δίνει την 
εντύπωση ότι 

αφορά στο 
μαστό

Η αληθής 
μασταλγία 

διακρίνεται με 
τη σειρά της 

σε κυκλική και 
μη κυκλική 

ανάλογα με τη 
φάση του εμ-

μηνορυσιακού 
κύκλου

Σε κάθε περί-
πτωση είναι 

απαραίτητη η 
κλινική εξέτα-
ση από ειδικό 

χειρουργό 
μαστού που 
θα ελέγξει 

την αιτία του 
πόνου και ανα-
λόγως, όπου 
χρειάζεται, 

απεικονιστικές 
εξετάσεις

ο πόνος είναι ξαφνικός, 
αυξανόμενης έντασης και 
συνυπάρχει με ψηλαφητή 
μάζα, ερυθρότητα ή εκκροή 
υγρού από τη θηλή, μπορεί 
να σχετίζεται με κάποια 
κακοήθεια.
Τέλος στην αντανακλαστική 

μασταλγία έχουμε παθολογικές 
καταστάσεις που αφορούν στο 
θώρακα, τη σπονδυλική στήλη 
ή τα σπλάχνα που αντανακλούν 
τον πόνο στο μαστό όπως π.χ 
μυοσκελετικές παθήσεις, πλευ-
ροχονδρίτιδα, παθήσεις των 
πνευμόνων κ.ά.

Πώς αντιμετωπίζεται  
η μασταλγία; 
Σε κάθε περίπτωση είναι απα-
ραίτητη η κλινική εξέταση από 
ειδικό χειρουργό μαστού που 
θα ελέγξει την αιτία του πόνου 
και αναλόγως, όπου χρειάζεται, 
απεικονιστικές εξετάσεις.

Εφόσον αποκλειστεί το ενδε-
χόμενο παθολογικής προέλευ-
σης της μασταλγίας δεν χρειά-
ζεται εξειδικευμένη θεραπεία.

Παρόλα αυτά εάν ο πόνος 
επιμένει με αποτέλεσμα να 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής 
της γυναίκας μπορούν να λη-
φθούν είτε φαρμακευτικά μέ-
τρα, όπως η χρήση δαναζόλης 
ή ταμοξιφαίνης, αναλγητικών, 
βιταμίνης Ε, είτε συντηρητικών 
μέτρων όπως αλλαγή στις δι-
ατροφικές συνήθειες, χρήση 
σωστού στηθόδεσμου, περιο-
ρισμός καπνίσματος ή τοπική 
εφαρμογή evening primrose oil 
(λάδι από νυχτολούλουδο) κ.ά.

Ο πόνος στο μαστό μπορεί να 
προκαλέσει φόβο. Ωστόσο η εν-
θάρρυνση και ο καθησυχασμός 
της γυναίκας που πάσχει από 
μασταλγία είναι η πιο σημαντική 
βοήθεια που χρειάζεται, βασιζό-
μενοι πάντα στα αρνητικά ευρή-
ματα της κλινικής εξέτασης.   
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Η αξία της τακτικής προλη-
πτικής οφθαλμολογικής 
εξέτασης είναι μεγάλη, 

όχι μόνο για την αποκάλυψη 
αμιγώς οφθαλμικών προβλη-
μάτων, αλλά και για την έγκαιρη 
διάγνωση και παρακολούθηση 
ενός μεγάλου αριθμού συστη-
ματικών παθήσεων. Οι παθή-
σεις αυτές μπορεί να εμφανί-
ζουν συμπτώματα από τα μάτια 
που αντιλαμβάνεται ο ασθενής, 
όπως μειωμένη ή θολή όραση, 
διπλωπία, ξηρότητα των οφθαλ-
μών, ελλείμματα στα οπτικά πε-
δία, διαταραχή στην αντίληψη 
των χρωμάτων ή να παρουσιά-
ζουν ευρήματα που εντοπίζει ο 
οφθαλμίατρος με μια πλήρη και 
προσεκτική εξέταση.

Πολύ συνηθισμένα νοσήμα-
τα στο γενικό πληθυσμό, όπως 
είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η αρτηριακή υπέρταση και η 
υπερχολιστεριναιμία, μπορεί να 
διαγνωστούν ή, συχνότερα, να 
παρακολουθούνται με τη βοήθεια 
μιας απλής οφθαλμολογικής εξέ-
τασης ρουτίνας που λέγεται βυ-
θοσκόπηση και συνίσταται στην 
εξέταση του βυθού του οφθαλ-
μού. Εκεί τα αγγεία του αμφιβλη-
στροειδή είναι τα μόνα ορατά αγ-
γεία στο σώμα και έτσι μπορούμε 
να πάρουμε πληροφορίες για τη 
σκλήρυνση των αρτηριών, τη λέ-
πτυνση του αυλού τους, για την 
παρουσία αποφράξεων στις φλέ-
βες, εμβόλων στις αρτηρίες, για 
παθολογική ύπαρξη νεοαγγείων, 

αιμορραγιών και εξιδρωμάτων 
στον αμφιβληστροειδή. Ειδικά οι 
διαβητικοί ασθενείς θα πρέπει να 
παρακολουθούνται υποχρεωτικά 
κάθε χρόνο, τόσο για την άντληση 
πληροφοριών για την καλή ρύθμι-
ση της νόσου, όσο για την πρόλη-
ψη των οφθαλμικών προβλημά-
των που μπορεί να οδηγήσουν 
έως και στην τύφλωση.

Εκδηλώσεις από τα μάτια μπο-
ρεί να εμφανίζουν αιματολογι-
κές παθήσεις (αναιμίες, αιμο-
σφαιρινοπάθειες, λευχαιμίες), 
νευρολογικές παθήσεις (όγκοι 
εγκεφάλου, σκλήρυνση κατά 
πλάκας, μυασθένεια), λοιμώδεις 
παθήσεις (φυματίωση, τοξοπλά-
σμωση, σύφιλη, AIDS και άλλα 
σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσή-
ματα), ρευματολογικές παθήσεις 
(ρευματοειδής αρθρίτιδα, σαρ-
κοείδωση, σύνδρομο Sjogren, 
σύνδρομο Αδαμαντιάδη, συ-
στηματικός ερυθηματώδης λύ-
κος, ελκώδης κολίτιδα, νόσος 
του Crohn), θυρεοειδοπάθειες, 
φαρμακευτικές τοξικότητες.

Οφθαλμικές παθήσεις
Ποια είναι όμως τα σημεία που 
μπορεί να παρατηρήσει κανείς 
στα μάτια του που να τον οδη-
γήσουν νωρίτερα από το προ-
γραμματισμένο του check-up 
στον οφθαλμίατρο και να μην 
οφείλονται σε οφθαλμικές πα-
θήσεις; Η αιφνίδια μείωση στην 
όραση, ελλείμματα (περιοχές του 
χώρου που δεν βλέπει) στα οπτι-

 

Ποιες παθήσεις 
φαίνονται στα μάτια; 
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κά πεδία, παροδική αμαύρωση 
(«σκοτείνιασμα»), εμφάνιση δι-
πλής εικόνας (διπλωπία), πτώση 
του άνω βλεφάρου, κόκκινο μάτι, 
επίμονο αίσθημα ύπαρξης ξένου 
σώματος στα μάτια, εξόφθαλμος 
ή διεύρυνση της μεσοβλεφάριας 
σχισμής και «τρομαγμένο» βλέμ-
μα, άνισο μέγεθος της κόρης των 
δύο ματιών που δεν προϋπήρχε, 
κιτρινωπό χρώμα στο άσπρο των 
ματιών. Η παρουσία αυτών των 
σημείων δεν οφείλεται υποχρε-
ωτικά σε παθολογικές καταστά-
σεις, αλλά οπωσδήποτε πρέπει 
να διερευνηθεί. Επίσης, μπορεί 
να είναι πολλά τα αίτια που έχουν 
παρόμοια εκδήλωση.  Έτσι, αιφ-
νίδια μείωση στην όραση μπορεί 
να οφείλεται σε οπτική νευρίτιδα 
στα πλαίσια σκλήρυνσης κατά 
πλάκας, αλλά και σε εμβολή της 
κεντρικής αρτηρίας ή απόφραξη 
της κεντρικής φλέβας του αμφι-
βληστροειδή. 

Ελλείμματα στα οπτικά πεδία 
μπορεί να οφείλονται στην πα-
ρουσία κάποιου εγκεφαλικού 
όγκου ή ανευρύσματος, αλλά και 
σε αποκόλληση αμφιβληστροειδή 
ή γλαύκωμα, που είναι οφθαλμικά 
νοσήματα. Η παροδική αμαύρω-
ση μπορεί να οφείλεται σε ελατ-
τωμένη παροχή αίματος στους 
οφθαλμούς λόγω υπότασης αλλά 
και λόγω στένωσης των καρωτί-
δων. Η αίσθηση ξένου σώματος 
μπορεί να οφείλεται στη «φυσιο-
λογική» μείωση της έκκρισης των 
δακρύων που παρατηρείται στις 
μεγαλύτερες ηλικίες ή να είναι η 
ξηροφθαλμία που συνοδεύει τα 
περισσότερα ρευματολογικά νο-
σήματα. Ένα κόκκινο μάτι μπορεί 
να οφείλεται απλά σε μια επιπε-
φυκίτιδα, που είναι μια τοπική 
επιφανειακή φλεγμονή ποικίλης 
αιτιολογίας, ή να αποδίδεται σε 
κάποια φλεγμονή στο εσωτερικό 
του βολβού (ραγοειδίτιδα), που 

χρειάζεται άμεσα θεραπεία, αλλά 
και που μπορεί να συσχετίζεται με 
πολλές ρευματολογικές παθήσεις 
ή ακόμα σε μια επισκληρίτιδα ή 
σκληρίτιδα, που χρειάζονται πε-
ραιτέρω διερεύνηση.

Οφθαλμολογική εξέταση 
Η οφθαλμολογική εξέταση είναι 
σύντομη, άμεση, μη επεμβατική, 
καθόλου ενοχλητική ή επώδυνη 
για όλες τις ηλικίες και επιτρέπει 
συνήθως την κανονική συνέχιση 
των δραστηριοτήτων του εξετα-
ζόμενου μετά από αυτήν. Εξαιτίας 
της σημαντικότητας της όρασης 
αλλά και της εύκολης πρόσβασης 
λόγω θέσης και δομής του οφθαλ-
μού, υπάρχουν δεκάδες εξεταστι-
κές μέθοδοι, αντικειμενικές και 
υποκειμενικές, με ή χωρίς χρήση 
πολύπλοκου και τεχνολογικά εξε-
λιγμένου εξοπλισμού, που επι-
τρέπουν την πλήρη και σε βάθος 
διερεύνηση των προβλημάτων. Η 
βασική οφθαλμολογική εξέταση 
ρουτίνας (check-up) περιλαμβάνει 
τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας 
και της ενδοφθάλμιας πίεσης, τη 
βυθοσκόπηση, την εξέταση στη 
σχισμοειδή λυχνία (όπου ελέγχο-
νται με μεγέθυνση οι οφθαλμικές 
δομές), την ορθοπτική μελέτη 
(οφθαλμοκινητικότητα και ύπαρ-
ξη στραβισμού) και την αντίληψη 
των χρωμάτων. Κατά περίπτωση 
και ανάλογα με τα συμπτώματα 
και τις αιτιάσεις μπορεί να απαι-
τηθούν και άλλες εξετάσεις όπως 
είναι η ποσοτική και ποιοτική μέ-
τρηση των δακρύων, τα φωτοκι-
νητικά αντανακλαστικά της κόρης, 
η εξοφθαλμομέτρηση, ο έλεγχος 
των οπτικών πεδίων (περιμετρία), 
η ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 
(ηλεκτροαμφιβληστροειδογρά-
φημα, προκλητά δυναμικά ινια-
κού λοβού), οπτική τομογραφία 
συνοχής (OCT), φλουοροαγγειο-
γραφία, υπερηχογράφημα κ.ά.   
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ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ 

Αλεξάνδρα  
Κοντρογιάννη
Επιστημονικά Υπεύθυνη 
Ωτορινολαρυγγολογικού 
Τμήματος,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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Ο πόνος στο αυτί (ωταλγία) 
αποτελεί ένα ενοχλητικό 
-κάποιες φορές βασανιστι-

κό- σύμπτωμα, που μπορεί να ταλαι-
πωρήσει τόσο τα παιδιά (συχνότερα) 
όσο και τους ενηλίκους. 

Αίτια:
Τα αίτια της ωταλγίας μπορούν να 
εντοπίζονται είτε στο αυτί είτε σε άλ-
λες ανατομικές περιοχές.

Το αυτί αποτελεί μια πολύπλοκη 
ανατομική δομή στην οποία διακρί-
νουμε 3 κύρια μέρη: Το έξω, το μέσο 
και το έσω αυτί. Υπεύθυνες για ωταλ-
γία είναι συνήθως παθολογικές κατα-
στάσεις του έξω και μέσου αυτιού. Οι 
φλεγμονές κι οι παθολογίες του έσω 
αυτιού είναι γενικά σπανιότερες, με 
προεξάρχοντα συμπτώματα από την 
ισορροπία και την ακοή.

Το έξω αυτί (από το πτερύγιο έως την 
εξωτερική επιφάνεια του τυμπάνου) 
μπορεί να ευθύνεται για πόνο λόγω 
εξωτερικής ωτίτιδας που μπορεί να 
προκληθεί από τραύμα (π.χ. από μπα-
τονέτες, δάχτυλα, παρατεταμένη χρή-
ση ακουστικών, αλλά και ξένα σώματα 
ή ακόμη και δήγματα εντόμων!), από βύ-
σμα κυψέλης (κερί) που αποφράσσει 
τον πόρο (συνήθως μετά από μπάνιο) 
αλλά κι από αλλεργική αντίδραση σε 
σαμπουάν, βαφές μαλλιών, σκουλαρί-

κια, κ.λπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 
παραβιάζεται ο προστατευτικός φραγ-
μός του δέρματος με αποτέλεσμα την 
είσοδο μικροοργανισμών (μικροβίων 
ή/και μυκήτων) που προκαλούν κνη-
σμό, καυσαλγία,  οίδημα, απόφραξη του 
πόρου, πόνο ή/και έξοδο υγρού (συχνά 
δύσοσμου). Συνήθως η εξωτερική ωτίτι-
δα είναι συχνότερη τους καλοκαιρινούς 
μήνες, χαρακτηρίζεται από έντονη ευαι-
σθησία στους χειρισμούς στο αυτί (π.χ. 
κατά την έλξη του πτερυγίου, την πίεση 
του πόρου), απαντάται συχνότερα σε κο-
λυμβητές (λόγω της συχνής και παρατε-
ταμένης επαφής με το νερό) και σε ασθε-
νείς με ψωρίαση, έκζεμα και διαβήτη.

Η ωταλγία που οφείλεται στο μέσο 
αυτί (από το τύμπανο έως την ανατομι-
κή περιοχή του ακρωτηρίου) συνήθως 
ακολουθεί ρινική απόφραξη (μετά από 
λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού 
συστήματος ή αλλεργία) κι είναι συχνό-
τερη τους ψυχρούς μήνες. Αδρά, προκα-
λείται από την αδυναμία της ευσταχια-
νής σάλπιγγας (του εσωτερικού σωλήνα 
που συνδέει το πίσω μέρος της μύτης με 
το μέσο αυτί) να εισαγάγει αέρα στην 
κοιλότητα του μέσου αυτιού και στην 
«μεταφορά» μικροβίων και ιών μέσω 
αυτής στο εσωτερικό του αυτιού. Τα 
συμπτώματα της μέσης ωτίτιδας μπορεί 
να κυμαίνονται από αίσθημα απόφρα-
ξης του αυτιού (που ανακουφίζεται με 

τις καταποτικές κινήσεις ή το χασμου-
ρητό) και ήπιο πόνο (στο χασμουρητό 
ή στο ρέψιμο) έως εμβοές, βαρηκοΐα, 
έντονο πόνο (που δύσκολα υποχωρεί 
με τα συνήθη αναλγητικά) και ωτόρροια 
(υγρό από το αυτί, πυώδες ή και αιματη-
ρό). Με παρόμοιο μηχανισμό μπορεί να 
προκληθεί ωταλγία ή/και μέση ωτίτιδα 
στη διάρκεια μιας πτήσης, ιδίως εάν ο 
ασθενής ταξιδεύει έχοντας ρινική από-
φραξη.

Στα αίτια της ωταλγίας θα πρέπει να 
προσθέσουμε και τις τραυματικές ρή-
ξεις του τυμπάνου, όπως μετά από 
χτύπημα στην περιοχή του αυτιού (χα-
στούκι, πτώση, βίαια πρόσκρουση στην 
επιφάνεια της θάλασσας μετά από βου-
τιά, κ.λπ.). Σε αυτές συνήθως υπάρχει 
σαφής συσχέτιση με το αίτιο.

Η ωταλγία όμως δεν οφείλεται μόνο 
σε παθήσεις του αυτιού. Συχνά τα αίτιά 
της εντοπίζονται σε άλλες ανατομικές 
περιοχές των οποίων η νεύρωση «δια-
σταυρώνεται» με αυτή του αυτιού και 
ονομάζεται αντανακλαστική ωταλγία. 
Η αντανακλαστική ωταλγία συχνά μπο-
ρεί να οφείλεται σε οδοντιατρικές πα-
θήσεις (φλεγμονές, δυσλειτουργία της 
κροταφογναθικής άρθρωσης, έγκλει-
στους), αμυγδαλίτιδα, περιαμυγδαλι-
κό απόστημα αλλά και σπανιότερα σε 
όγκους της γλώσσας, του φάρυγγα και 
του λάρυγγα.  

υγεία για όλους

SOS: Πότε χρειάζεται άμεσα  
ιατρική βοήθεια:

  Σε κάθε περίπτωση ωταλγίας που επιμένει 
περισσότερο από 1-2 24ωρα ή διαρκώς επιδεινώνεται 
και δεν ανταποκρίνεται στα κοινά αναλγητικά
  Αν συνυπάρχει ζάλη, πυρετός, πονοκέφαλος, ναυτία, 
έμετοι
  Αν παρατηρηθεί έξοδος πύου ή αίματος από τον πόρο
  Αν υπάρξει εξάνθημα, ερυθρότητα ή παραμόρφωση  
του πτερυγίου
  Αν παρατηρηθεί ασυμμετρία/χαλάρωση/αδυναμία  
των μυών του προσώπου
  Αν συνυπάρχει ανοσοκαταστολή (λόγω Διαβήτη, αυτοα-
νόσων νοσημάτων, κακοηθειών υπό χημειοθεραπεία)
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ΠΡΟΦΎΛΑΞΗ/ΟΔΗΓΊΕΣ:

 Συνήθη αναλγητικά
  Αποφυγή κάθε χειρισμού «καθαρισμού»  
του αυτιού από μη ειδικό
  Αποφυγή εισόδου νερού στον έξω  
ακουστικό πόρο
  Διατήρηση ανοιχτής της ρινικής αναπνοής 
με ήπιες ρινοπλύσεις και τοπικά 
αποσυμφορητικά
  Αποφυγή καπνίσματος (ενεργητικού και 
παθητικού)
 Ενυδάτωση
  Εφαρμογή θερμών (όχι υγρών) 
επιθεμάτων τοπικά
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Ιάκωβος  
Νομικός
Γενικός  
Χειρουργός,
Ευρωκλινική 
Αθηνών

Ο καρκίνος στομάχου (ΚΣ) 
αποτελεί ένα σοβαρό 
πρόβλημα, με μία συχνό-

τητα εμφάνισης περίπου 950.000 
νέων περιπτώσεων ετησίως ανά 
την υφήλιο. Παράγοντες που αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης 
της νόσου είναι: το κάπνισμα, η 
ατροφική γαστρίτις, η μεγαλο-
βλαστική αναιμία, η λοίμωξη από 
το Helicobacter Pylori και από τον 
ιό Epstein-Barr, η κατανάλωση 
τροφών με μεγάλη περιεκτικότη-
τα σε αλάτι καθώς και η κατανά-
λωση επεξεργασμένων ή καπνι-
στών κρεάτων.

Ανησυχητική είναι η αυξημένη 
εμφάνιση της νόσου σε νεαρές 
ηλικίες χωρίς να μπορεί να δοθεί 
ικανοποιητική ερμηνεία για το 
φαινόμενο αυτό. 

Προεγχειρητικός - 
Σταδιοποιητικός Έλεγχος
Ο προεγχειρητικός-σταδιοποιητι-
κός έλεγχος αποσκοπεί: 

1 Εκτίμηση της έκτασης της 
τοπικής νόσου. 

2 Έλεγχος για ύπαρξη συστημα-
τικής νόσου (μεταστάσεις).  

3  Σχεδιασμός της 
θεραπευτικής-χειρουργικής 
προσέγγισης.

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση

Καρκίνος 
Στομάχου

υγεία για όλους

Ο έλεγχος περιλαμβάνει : 

1 Γαστροσκόπηση και βιοψία. 
Η βιοψία πέραν από την επι-

βεβαίωση της διάγνωσης μας 
παρέχει πολύτιμες πληροφορίες 
όπως για παράδειγμα τον τύπο 
των κυττάρων που συνιστούν 
τον όγκο, τον βαθμό της διαφο-
ροποίησής τους, δηλαδή τον 
βαθμό της επιθετικότητας του 
νεοπλάσματος καθώς και την έκ-
φραση ή οχι ειδικών μορίων-υ-
ποδοχέων στην επιφάνειά τους 
(π.χ έκφραση της πρωτεΐνης 
HER-2). Οι πληροφορίες αυτές 
βοηθούν στον σχεδιασμό της 
πλέον κατάλληλης θεραπευτικής 
προσέγγισης για τον συγκεκριμέ-
νο ασθενή.

2 Ενδοσκοπικό υπερηχογρά-
φημα στομάχου.Το ενδο-

σκοπικό υπερηχογράφημα μας 
πληροφορεί αν ο όγκος που αρ-
χικά ξεκινά από το εσωτερικό του 
στομάχου έχει αρχίσει να διηθεί 
το τοίχωμά του (και σε τι έκταση) 
ή αν υπάρχουν διηθημένοι λεμ-
φαδένες στην γειτονική περιοχή. 
Η εξέταση αυτή θεωρείται βασι-
κή για τον προσδιορισμό του στα-
δίου της νόσου. 

3 Αξονική τομογραφία θώρα-
κος, κοιλίας και πυέλου. 

4 Έλεγχο επιπέδων καρκινι-
κών δεικτών (CEA, CA 19-9). 

5 Τα τελευταία χρόνια στον 
προεγχειρητικό - σταδιοποι-

ητικό έλεγχο έχει προστεθεί η 
διαγνωστική λαπαροσκόπη-
ση. Η εξέταση αυτή ενδείκνυται 
ιδιαίτερα σε ασθενείς με ισχυρή 
υποψία υποκλινικής νόσου στην 
περιτοναϊκή κοιλότητα που δεν 
μπορεί να ανιχνευθεί με την συ-
νήθη απεικονιστική προσέγγιση 
(πχ. αξονική τομογραφία). 

Τα στάδια του ΚΣ
Το στάδιο της νόσου είναι αυτό που 
καθορίζει την χρονική αλληλουχία 
των διαφόρων θεραπευτικών προ-
σεγγίσεων, αν δηλαδή επιλεγεί η 
χειρουργική ή η χημειοθεραπεία 
ως η πρώτη γραμμή θεραπείας 
για τον συγκεκριμένο ασθενή. 

Από πλευράς βαρύτητος τα 
στάδια του ΚΣ κλιμακώνονται από 
το στάδιο Ο (ή καρκίνωμα in situ) 
όπου ο όγκος αναπτύσσεται μόνο 
στην εσωτερική στιβάδα του στο-
μάχου δηλαδή στον βλεννογόνο 
μέχρι τo στάδιο ΙV. Στο στάδιο 
ΙV, ο όγκος έχει διηθήσει όλες τις 
στιβάδες του τοιχώματος μέχρι 
και την εξωτερική δηλαδή τον 
ορογόνο- και είναι πολύ πιθανόν 
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δομών που ευρίσκονται σε γειτ-
νίαση με το στομάχι, εφ’ οσον 
εμπλέκονται-συμμετέχουν στην 
νεοπλασματική εξεργασία. Η 
εκτομή προκειμένου να θεωρη-
θεί ογκολογικά επαρκής, πρέπει 
να περιλαμβάνει όλες τις προα-
ναφερθείσες δομές σε ένα πα-
ρασκεύασμα (en block resection).

Η αποκατάσταση της συνέχει-
ας του πεπτικού σωλήνος επιτυγ-
χανεται είτε με επανασύνδεση 
(αναστόμωση) του κολοβώμα-
τος του στομάχου με το λεπτόν 
έντερο (σε περιπτώσεις μερικής 
γαστρεκτομής) είτε με σύνδεση 
(αναστόμωση) του οισοφάγου 
με το λεπτό έντερον  σε περιπτώ-
σεις ολικής γαστρεκτομής). 

Η ποιότητα της χειρουργι-
κής εκτομής εκτιμάται από το 
αποτέλεσμα της παθολογο-α-
νατομικής (ιστολογικής) αξιο-
λόγησης του εγχειρητικού πα-
ρασκευάσματος. Στο τελευταίο 
πρέπει να περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 
λεμφαδένες, τα όρια εκτομής 
να είναι ελεύθερα από την πα-
ρουσία καρκινικών κυττάρων 
και να απέχουν τουλάχιστον 3 
εκ από την πρωτοπαθή εστία.

Είναι γεγονός ότι η θεραπεία 
των ασθενών με ΚΣ είτε διαγι-
γνώσκονται με εντετοπισμένη ή 
με μεταστατική νόσο βρίσκεται 
σε συνεχή εξέλιξη. Η μοριακή 
ανάλυση μας δίνει την δυνατότη-
τα για την χορήγηση εξατομικευ-
μένης θεραπείας με νέους χημει-
οθεραπευτικούς παράγοντες και 
ελπίδες καλύτερης πρόγνωσης.

Επομένως, συγκλίνουσες είναι 
οι ενδείξεις ότι οι ασθενείς με ΚΣ 
μπορούν σήμερα να ατενίζουν 
με περισσότερη αισιοδοξία το 
μέλλον, να έχουν μία απόλυτα 
ποιοτικά αποδεκτή επιβίωση 
και να επανεντάσσονται πλήρως 
στις επαγγελματικές και κοινωνι-
κές τους δραστηριότητες.  
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υγεία για όλους

να έχει διασπαρεί στους επιχώ-
ριους λεμφαδένες αλλά και στην 
υπόλοιπη περιτοναϊκή κοιλότητα. 
Επομένως, γίνεται εύκολα αντι-
ληπτό πόσο σημαντικό είναι  για 
τους ασθενείς με ΚΣ να σταδιο-
ποούνται πριν υποβληθούν σε 
προγραμματισμένη χειρουργική 
επέμβαση και τα ευρήματα του 
προεγχειρητικού ελέγχου να πα-
ρουσιάζονται και να συζητούνται 
στο ογκολογικό συμβούλιο.

Ογκολογικό Συμβούλιο
Η θεραπευτική προσέγγιση 
ασθενών με ΚΣ στηρίζεται στις 
αποφάσεις μιας συνεργαζόμενης 
ομάδας ιατρών διαφόρων ειδικο-
τήτων που συνιστά το ογκολογι-
κό συμβούλιο. Οι αποφάσεις του 
ογκολογικού συμβουλίου λαμβά-
νονται στην βάση των στοιχείων 
που προσκομίζονται από τον 
προεγχειρητικό - σταδιοποιητικό 
έλεγχο κάθε ασθενή και επομέ-
νως είναι εξατομικευμένες.

Θεραπεία
Υπάρχουν επτά (7) διαφορετικές 
μορφές θεραπευτικής προσέγ-
γισης στον ΚΣ. Εναπόκειται στην 
κρίση του θεράποντος ιατρού και 
στην απόφαση του ογκολογικού 
συμβουλίου ποιες από αυτές θα 
επιλέξει και κυρίως με ποια χρονική 
αλληλουχία για κάθε ένα ασθενή.

Οι 7 θεραπευτικές προσεγγί-
σεις είναι:
1 Χειρουργική
2   Ενδοσκοπική εκτομή του 

βλεννογόνου (για πολύ 
επιλεγμένους ασθενείς με 
καρκίνωμα σταδίου Ο ή 
προκαρκινικές αλλοιώσεις.

3  Χημειοθεραπεία (χορηγείται 
είτε πριν ή μετά την επέμβαση)

4  Ακτινοθεραπεία (χορηγείται 
είτε πριν ή μετά την επέμβαση)

5 Χημειο-ακτινοθεραπεία
6  Στοχεύουσα θεραπεία
7  Ανοσοθεραπεία.

Ο ακρογωνιαίος λίθος της 
θεραπείας  του γαστρικού καρ-
κίνου παραμένει η πλήρης χει-
ρουργική εκτομή της νόσου που 
περιλαμβάνει και τον επαρκή 
καθαρισμό των περιοχικών 
λεμφαδένων, δηλαδή των λεμ-
φαδένων που περιβάλλουν το 
στομάχι ή πορεύονται κατά μή-
κος των αγγείων της περιοχής.  
Η πολύπλευρη θεραπευτική 
προσέγγιση της νόσου, αποκτά 
ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις 
ημέρες μας καθώς νεότερες θε-
ραπείες που έχουν προκύψει 
από την μοριακή ανάλυση του 
όγκου ανοίγουν νέους ορίζοντες 
είτε για στοχεύουσα θεραπεία ή 
ανοσοθεραπεία. 

Η προεγχειρητική χημειο-
θεραπεία χορηγείται για την 
υποσταδιοποίηση του όγκου 
και μερικές φορές μπορεί να 
παρατηρηθεί ακόμη και πλήρης 
υποχώρηση των λεμφαδενικών 
μεταστάσεων.

Ογκολογικές αρχές  
στην xειρουργική του ΚΣ
Η χειρουργική του ΚΣ περιλαμ-
βάνει τα ακόλουθα βήματα:

 Λεπτομερή έρευνα της περιτο-
ναϊκής κοιλότητος (αναζήτηση 
ενδοκοιλιακής μεταστατικής νό-
σου που δεν είναι εμφανής στον 
συνήθη απεικονιστικό έλεγχο).

 Μερική ή ολική γαστρεκτομή 
μαζί με τους επιχώριους λεμφα-
δένες αλλά και τους λεμφαδένες 
που αναπτύσσονται κατά μήκος 
της πορείας μεγάλων αγγείων 
της περιοχής (ηπατική αρτηρία, 
αριστερά γαστρική αρτηρία 
κ.λπ.). Η μερική γαστρεκτομή 
εκτελείται για όγκους που ανα-
πτύσσονται στο μέσον ή κάτω 
τριτημόριο του στομάχου, ενώ 
η ολική γαστρεκτομή για όγκους 
του άνω τριτημορίου. Είναι πι-
θανόν να χρειασθεί η συναφαί-
ρεση και άλλων ανατομικών 



Εδώ κάνεις 
εξετάσεις 
αίματος  

με ΕΟΠΥΥ

1
Αρκεί να έχεις 

μαζί σου 
παραπεμπτικό 

ΕΟΠΥΥ

3
Άμεσα 

αποτελέσματα  
&  

αποστολή  
μέσω email

2
Δευτ. - Παρ. 

08:00 - 11:00  
χωρίς  

ραντεβού



ομ
ορ

φ
ιά

δι
α
τρ

οφ
ή

Mύθοι & Αλήθειες 
για τη διατροφή

Κρυολιπόλυση 
στο... 

«διπλοσάγονο»

Εδώ κάνεις 
εξετάσεις 
αίματος  

με ΕΟΠΥΥ

1
Αρκεί να έχεις 

μαζί σου 
παραπεμπτικό 

ΕΟΠΥΥ

3
Άμεσα 

αποτελέσματα  
&  

αποστολή  
μέσω email

2
Δευτ. - Παρ. 

08:00 - 11:00  
χωρίς  

ραντεβού

Αυξητική  
Μαστών



Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

Η εναπόθεση λίπους στην πε-
ριοχή του λαιμού, που συχνά 
αναφέρεται ως «διπλοσάγο-

νο», φαίνεται οτι απασχολεί τελικά τους 
περισσότερους από εμάς! Είναι ένα ση-
μείο του προσώπου μας, που υποδηλώ-
νει τον τρόπο ζωής μας, την ηλικία μας, 
σκιαγραφείται στις ανέμελες φωτογρα-
φίες μας, και «αντανακλά» πιθανότατα 
το γενετικό αποτύπωμα της οικογένειάς 
μας, με παρόμοιες εικόνες εναπόθεσης 
λίπους σε οικεία μας πρόσωπα.

Σε μελέτες για αισθητικές επεμβάσεις, 
το αίτημα της λιποδιάλυσης στην περι-
οχή του λαιμού αφορούσε σε ποσοστό 
67%-77% των ατόμων, χαρακτηριστικό 
του σύγχρονου τρόπου ζωής και των 
προτύπων ομορφιάς. Είναι σημαντικό 
να διαχωρίσουμε την εναπόθεση λίπους 
από τη χαλάρωση της επιδερμίδας ή και 
τον πιο πιθανό συνδυασμό τους. 

Μέχρι πρότινος, η θεραπευτική πρό-
ταση προέκυπτε από το στόμα του πλα-
στικού χειρουργού και η εκτέλεσή της 
γινόταν εντός του χειρουργείου, με λιπο-
αναρρόφηση και χειρουργικό lifting! Η 
χειρουργική προσέγγιση, συνοδευόταν 
από το φόβο του ατόμου για μεγάλο χρό-
νο αποθεραπείας, κίνδυνο ασυμμετριών 
περιγράμματος προσώπου, χαλάρωση 
επιδερμίδας επιμολύνσεων, αγγειακών 
και νευρολογικών συμβαμάτων. Ευτυ-

χώς, η τεχνολογική πρόοδος στον τομέα 
της Δερματολογίας μας χάρισε και άλλες 
θεραπευτικές επιλογές ελάχιστης παρέμ-
βασης, όπως την κρυολιπόλυση. 

Στο Δερματολογικό Τμήμα της Ευρω-
κλινικής Αθηνών παρέχεται η κρυολι-
πόλυση από το 2015 και έχουν πραγ-
ματοποιηθεί περισσότερες από 2.000 
εφαρμογές με πολύ ικανοποιητικά απο-
τελέσματα και υπό την άμεση εποπτεία 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-
πικού. Στη θεραπευτική φαρέτρα του 
μηχανήματος προστέθηκε και η εγκεκρι-
μένη κεφαλή για το διπλοσάγονο . Όλα 
τα περιστατικά ελέγχονται, εγκρίνονται 
και εξετάζονται από Δερματολόγο, Εν-
δοκρινολόγο και Σύμβουλο διατροφής, 
προτού προχωρήσουν σε θεραπεία. Οι 

συνεδρίες πραγματοποιούνται με το 
μηχάνημα CRYOLIPO II Clatuu a με τις 
αξιόπιστες κεφαλές 360ο της εταιρείας 
CLATUU  με εξαιρετικά αποτελέσματα. 

Τι άλλες εναλλακτικές μεθόδους 
έχω για το διπλοσάγονο;
Αν το πρόβλημα αφορά καθαρά στην 
εναπόθεση λίπους, τότε παραμένει 
αναγκαία η εκτίμηση και η σωστή επι-
λογη από το δερματολόγο σας, της κα-
τάλληλης μεθόδου για την αντιμετώ-
πιση του τοπικού πάχους της περιοχής 
του λαιμού. Δεν είναι όλα τα πρόσωπα 
ίδια, όλα τα «διπλοσάγονα» ίδια, ο τό-
νος του δέρματος ίδιος, η ποσότητα 
του λίπους ίδια και για αυτό το λόγο, 
είναι απαραίτητη η εξατομίκευση της 

ομορφιά

Αργυρώ Παπαδοπούλου
Υπεύθυνη Δερματολογικού 
Τμήματος,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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«διπλοσάγονο»
Κρυολιπόλυση στο...

Πώς λειτουργεί η κρυολιπόλυση;
 Έχει μελετηθεί ότι τα λιποκύτταρα είναι πολύ πιο ευαίσθητα στο ψύχος, από 
ό,τι τα επιδερμιδικά κύτταρα με μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό και κατα-
στρέφονται πιο αποτελεσματικά σε σύγκριση με άλλες μεθόδους, όπως οι 
ραδιοσυχνότητες, οι υπέρηχοι, τα ακουστικά κύματα, τα lasers κ.λπ. Μετά 
την εφαρμογή ακριβείας του ψύχους των -9ο C στην περιοχή για διάρκεια  45 
λεπτών για την περιοχή του διπλοσάγονου, ακολουθεί σταδιακά η διάλυση 
των μεβρανών των λιποκυττάρων και η σταδιακή απορρόφηση/ φαγοκυτ-
τάρωση των υπολειμμάτων από τον οργανισμό με φυσιολογική διαδικασία 
και χωρίς να προκληθεί βλάβη στην επιδερμίδα.
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θεραπείας. Σαφέστατα, για περιστα-
τικά με μεγάλη ποσότητα ή βαθύτερη 
εντόπιση του λιπώδους ιστού και με 
αίτημα «χαλάρωσης» της επιδερμίδας,  
ο πλαστικός χειρουργός είναι μονόδρο-
μος και βασικός θεράπων ιατρός. Για 
περιπτώσεις πλαϊνών εναποθέσεων ή 
μικρών ή ασύμμετρων όγκων λίπους, 
χρησιμοποιούμε και την Ενέσιμη λιπο-
διάλυση, με ακόλουθη αποθεραπεία με 
πιθανό οίδημα και μελανιές στο σημείο 
έγχυσης του δεοξυχολικού άλατος.  
Όμως για όλα τα άλλα περιστατικά, 
ή/και για όσους θέλουν ατραυματική 
προσέγγιση στη λιποδιάλυση, χωρίς 
εμφανείς παρενέργειες (αιματώματα, 
οιδήματα, χαλάρωση) η κρυολιπόλυση 
παραμένει μονόδρομος.

Τι να περιμένω από παρενέργειες 
στη θεραπεία της κρυολιπόλυσης;    
Η θεραπεία της περιοχής διαρκεί 45 
λεπτά, όπως προβλέπεται από τις προ-
διαγραφές του μηχνήματος και σε όλη 
τη διάρκεια γίνεται καλά ανεκτή. Ήπιο 
αίσθημα καύσου, παροδική ερυθρό-
τητα και «μούδιασμα» του δέρματος 
έχουν αναφερθεί. Σε μελέτες που 
διεξήχθησαν, δεν αναφέρεται καμία 
μη-αναστρέψιμη βλάβη, καμία παρε-
νέργεια νεύρων και αγγείων και θεω-
ρείται πιο ασφαλής ακόμα και από άλ-
λες θέσεις κρυολιπόλυσης στο σώμα!

Θα προκύψει χαλάρωση  
της επιδερμίδας;
Λόγω του μηχανισμού της ψύξης στους 

-9ο C και του σταδιακού τρόπου απομά-
κρυνσης των κατεστραμμένων λιπο-
κυττάρων, υπάρχει ο απαραίτητος και 
ομαλός τρόπος να ακολουθήσει η επι-
δερμίδα τη μείωση του λίπους. Για αυτό 
το λόγο, δεν αναφέρεται επιδείνωση 
της χαλάρωσης της επιδερμίδας μέσω 
της κρυολιπόλυσης. Είναι σωστό να δι-
ευκρινιστεί από το δερματολόγο σας και 
να γίνει σαφές, εάν υπάρχει ΗΔΗ υπαρ-
κτή χαλάρωση του δέρματος και εάν 
συνοδεύεται από ύπαρξη λίπους, οπότε 
και έχει ένδειξη η κρυολιπόλυση. Θυμη-
θείτε, ότι η κρυολιπόλυση στοχεύει στα 
λιποκύτταρα και όχι στα επιδερμιδικά 
κύτταρα. Εάν εκτιμηθεί ότι το πρόβλημα 
της υπογναθίου περιοχής είναι η περίσ-
σεια ή/και χαλάρωση της επιδερμίδας, 
τότε θεραπεία είναι μόνο η χειρουργική 
(lifting) ή και η χρήση ειδικών μηχανη-
μάτων lasers ή άλλων ενεργειών (με-
σοθεραπεία, HIFU, ραδιοσυχνότητες 
κ.λπ.). Για αυτό το λόγο, στην Ευρωκλι-
νική Αθηνών, η διαδικασία ξεκινά με το 
δωρεάν ραντεβού εκτίμησης από το 
δερματολογικό τμήμα, προκειμένου να 
λάβετε σωστή, έγκυρη και εξατομικευ-
μένη θεραπευτική πρόταση.

Πότε μπορώ να επαναλάβω  
την κρυολιπόλυση;
Στα «δυνατά» μηχανήματα, που η 
ψύξη είναι σταθερή και χαμηλή, όπως 
το clatuu a  της Ευρωκλινικής Αθηνών, 
απαγορεύεται η επανάληψη της συνε-
δρίας στην ίδια περιοχή, πριν περάσουν 
3 μήνες. Μετά τις 12 εβδομάδες, γίνεται 
ένα νέο ραντεβού επανεκτίμησης με 
συγκριτική φωτογράφιση και μελέτη 
και εάν επιθυμείτε νέα απώλεια 20% 
της περιοχής, τότε επαναλαμβάνεται 
η θεραπεία. Η κρυολιπόλυση, πλέον 
και στην περιοχή του «διπλοσάγονου», 
παραμένει μία σύγχρονη μέθοδος αντι-
μετώπισης του τοπικού πάχους, ουσι-
αστικά χωρίς παρενέργειες, με μόνιμα 
αποτελέσματα καταστροφής των λιπο-
κυττάρων, σύντομης διάρκειας (lunch 
time treatment), προσδίδοντας απο-
τέλεσμα υψηλής ικανοποίησης στους 
πελάτες με την εμφάνισή τους.  

ομορφιά
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Θα δω διαφορά;
Από την έως τώρα εμπειρία του τμήματος, αλλά και από συγκριτικές μελέτες 
που έχουν διεξαχθεί παγκοσμίως, συμφωνούμε όλοι ότι από κάθε εφαρμο-
γή της κρυολιπόλυσης, επιτυγχάνεται ένα ποσοστό μείωσης του τοπικού 
λίπους κατά 20%-22%! Όλες οι μετρήσεις γίνονται μετά την έλευση των 12 
εβδομάδων, και τα ποσοστά αυτά έχουν επιβεβαιωθεί και με υπερηχογρα-
φικό έλεγχο και με 2D και 3D αποικονιστικές μεθόδους. Στο δερματολογικό 
τμήμα της Ευρωκλινικής Αθηνών, λαμβάνονται για αυτό το λόγο φωτογρα-
φικές λήψεις σε σταθερά σημεία λήψης και αποικονίζεται και το πάχος της 
πτυχής του λίπους μετρούμενο με πτυχόμετρο (pinch test).



Ο μαστός είναι ένα όργανο 
που αποτελείται από ένα 
συνδυασμό αποκλειστικά 

μαλακών ιστών, δέρμα, υποδό-
ρειο, μαζικό αδένα και εν μέρει μυ-
ϊκό ιστό.

Άρα μπορεί και επηρεάζεται 
άμεσα από ενδογενείς και εξωγε-
νείς παράγοντες που αλλάζουν με 
την ηλικία, το σωματικό βάρος, τον 
θηλασμό και τον ορμονικό κύκλο.

Τα ανατομικά στοιχεία που απο-
τελούν τον μαστό καθώς και όλοι 
οι παράγοντες που τον επηρεάζουν 
τον καθιστούν ένα όργανο ευάλω-
το στη σταθερή και μόνιμη δράση 
της βαρύτητας. Μέχρι ενός σημεί-
ου η έλξη αυτή αντισταθμίζεται  
από την ελαστικότητα των ιστών 
που τον αποτελούν.

Όταν όμως ξεπεραστεί το όριο 
της ελαστικότητάς τους τότε επέρ-
χεται η χαλάρωση και η μόνιμη πλέ-
ον πτώση των μαστών (νόμος του 
Hooke).

Σε μία επέμβαση αυξητικής 
μαστών το γεγονός της τεχνητής 
αύξησης του βάρους του μαστού 
λόγω των ενθεμάτων ήταν και θα 
είναι από τους  πιο σημαντικούς πα-
ράγοντες  που θα καθορίσουν  και 
τη διάρκεια του αισθητικά αποδε-
κτού αποτελέσματος.

Για τον λόγο αυτό, από τα τρία 
επίπεδα τοποθέτησης των ενθε-
μάτων σιλικόνης: υπομαζικά, υπο-
περιτοναïκά και υπομυϊκά, το επίπε-
δο που προσφέρει την μεγαλύτερη 
διάρκεια του αποτελέσματος είναι 
το τελευταίο, δηλαδή η υπομυϊκή 
τοποθέτηση του ενθέματος, υπό 
του μείζονος θωρακικού μυός, με 
δεύτερο σε διάρκεια το επίπεδο 
τοποθέτησης υπό της μυϊκής περι-
τονίας του ίδιου μυός και τελευταίο 
το επίπεδο υπό του μαζικού αδένα.

Εύλογα λοιπόν δημιουργείται 
το ερώτημα: Γιατί δεν χρησιμο-
ποιούνται ελαφρύτερα ενθέματα 
σιλικόνης; Η απάντηση είναι απλή: 

Γιατί δεν υπήρχαν έως σήμερα.
Σήμερα λοιπόν τα νέα ενθέματα 

σιλικόνης B-Lite ήρθαν να βοηθή-
σουν κατά πολύ σε αυτό το θέμα δι-
άρκειας του επιθυμητού αποτελέ-
σματος μίας αυξητικής  επέμβασης 
των μαστών.

Πρόκειται για ενθέματα ενισχυ-
μένης με μικροσφαιρίδια σιλικόνης 
απόλυτα ασφαλή, ενώ παράλληλα 
αφαιρούν μεγάλο μέρος από το βά-
ρος του ενθέματος.

Είναι κατά 30% ελαφρύτερα για 
τον ίδιο όγκο ενθέματος, δηλαδή 
ένα ένθεμα B-Lite  όγκου 300 κ. εκ. 
ζυγίζει 200gr περίπου τη στιγμή 
που τα λίγο παλιότερα ενθέματα  
ζυγίζουν 300gr.

O προσεκτικός σχεδιασμός της 
επέμβασης αυξητικής μαστών σε 
συνδυασμό με τα ελαφρύτερα 
και όχι μικρότερα ενθέματα B-Lite 
προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη δι-
άρκεια αισθητικά ικανοποιητικού 
αποτελέσματος.   

ομορφιά

Γεώργιος  Καπράλος
Πλαστικός  Χειρουργός,
Ευρωκλινική Αθηνών
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Νέα ενθέματα σιλικόνης  
Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα 

Αυξητική Μαστών
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30%
ελαφρύτερα 

ενθέματα

Σύγχρονη  
τεχνολογία

Απόλυτα 
ασφαλή  

ενθέματα
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να υπάρχει οικογενής προδιά-
θεση (δηλ. να παρατηρείται και 
σε άλλα αδέλφια).

  Έσω στροφή των μηριαίων
Τα παιδιά με αυτή την παραμόρ-
φωση, χαρακτηριστικά μπο-
ρούν να κάθονται, με τα πόδια, 
σε θέση «W» ή θέση παρακο-
λούθησης τηλεόρασης ή αλλης 
οθόνης. Σε όλα αυτά τα παιδιά, 
με την ανάπτυξη βαθμιαία θα 
υπάρξει πλήρης διόρθωση ή 
έστω βελτίωση της παραμόρ-
φωσης. Χωρίς να χρειασθούν 
ειδικά Ορθοπαιδικά παπούτσια, 
κηδεμόνες, νάρθηκες  ή ειδικές 
ασκήσεις.

   Έσω στροφή των κνημών
Σ υ ν η θ έ σ τ α τ α  α μ φ ο τ ε ρ ό -
πλευρη. Αποδίδεται στην έσω 
στροφή των ποδιών, κατά την 
εμβρυική ζωή.  Όπως και στο 
μηριαίο, η διόρθωση θα γίνει 
αυτόματα, με την ανάπτυξη του 
παιδιού.

   Προσαγωγή (ραιβότητα) 
των μεταταρσίων

Αυτό συμβαίνει, όταν οι άκροι  

πόδες (πέλματα), στην μεσότη-
τά τους, στρίβουν προς τα μέσα. 
Αποδίδεται, στην θέση (πίεση)  
των ποδιών κατά την εμβρυική 
ζωή, τις τελευταίες εβδομάδες 
της κύησης.

Σε αντίθεση  με την έσω στρο-
φή των μηριαίων και των κνη-
μών που αυτοδιορθώνονται, η 
προσαγωγή των μεταταρσίων, 
συνήθως, χρειάζεται θεραπεία 
με ειδικές ασκήσεις, διορθωτι-
κούς  γύψους ή νάρθηκες/ορθο-
παιδικά παπούτσια.

Συμπτώματα
Σχεδόν όλα τα παιδιά με έσω 
στροφή των ποδιών δεν έχουν 
συμπτώματα (πόνο) ή λειτουρ-
γικά ενοχλήματα (χωλότητα). 
Οι γονείς αναφέρουν, ότι το 
παιδί στέκεται, βαδίζει ή τρέ-
χει με έσω στροφή των πο-
διών. Μερικές φορές μπορεί 
να «μπουρδουκλώνεται» και  
να πέφτει.

Κλινική Εξέταση
Μετά την λήψη του περιγεννη-
τικού ιστορικού και τυχόν επει-
σοδίων πόνου ή χωλότητος, η 

Ευγένιος Βλάχος
Διευθυντής Ορθοπαιδικού 
Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων 

76

 παιδί

Θεωρείται 
παραλλαγή 

της φυσιολο-
γικής βάδισης 

και  είναι 
«καθαρά» 

αναπτυξιακή 
παραμόρ-

φωση, που 
βαθμιαία βελ-

τιώνεται με 
την ανάπτυξη 
του παιδιού

Έ σ ω  σ τ ρ ο φ ή  τ ω ν 
ποδιών στα παιδιά 
έχουμε όταν τα πόδια 

τους, αντί να είναι στην ευθεία, 
στρίβουν προς τα μέσα, κατά το 
βάδισμα  ή το τρέξιμο. 

Είναι πολύ συχνή αιτία προ-
σέλευσης στον παιδίατρο ή τον 
Ορθοπαιδικό Παίδων.

Παρατηρείται σε σχετικά 
μεγάλο ποσοστό των παιδιών 
στην νηπιακή και την προσχολι-
κή ηλικία (1-6 ετών). 

Θεωρείται παραλλαγή της 
φυσιολογικής βάδισης και  εί-
ναι «καθαρά» αναπτυξιακή 
παραμόρφωση, που βαθμιαία 
βελτιώνεται με την ανάπτυξη 
του παιδιού.

Τα παιδιά με έσω στροφή των 
ποδιών βαδίζουν, τρέχουν και 
παίζουν όπως όλα τα άλλα παι-
διά, που έχουν τα πόδια στην 
ευθεία. Η παραμόρφωση αυτή 
συνήθως οφείλεται στην έσω 
στροφή των οστών των ποδιών. 
Συγκεκριμένα, μπορεί να οφεί-
λεται σε στροφή των μηριαίων 
ή των κνημών ή των οστών των 
άκρων ποδών (μετατάρσια), ή 
σε συνδυασμό αυτών. Μπορεί 

In-toeing

Έσω στροφή  
των ποδιών στα παιδιά



Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

να διορθωθεί η έσω στροφή 
(στρίψιμο) των ποδιών, καθώς 
το παιδί μεγαλώνει.

Όπως προαναφέρθηκε, ει-
δικά παπούτσια, κηδεμόνες ή 
ασκήσεις δεν θα επιταχύνουν 
την διόρθωση. Εάν η στροφή 
του μηριαίου ή της κνήμης πα-
ραμένει κατά την διάρκεια της 
όψιμης παιδικής ηλικίας (9-10 
ετών) χειρουργική αντιμετώ-
πιση (στροφική οστεοτομία 
μηριαίου ή κνήμης) μπορεί να 
απαιτηθεί. Αυτό είναι πάρα 
πολύ σπάνιο, σε ένα υγιές κατά 
τα άλλα παιδί. 

Έκβαση
Η έσω στροφή των ποδιών στα 
παιδιά, που οφείλεται σε στρο-
φή των μηριαίων, των κνημών ή 
σε προσαγωγή (ραιβότητα) των 
μεταταρσίων, τείνει να βελτιώ-
νεται σταδιακά, καθώς το παιδί 
μεγαλώνει. Υπάρχει ένα μικρό 
υποσύνολο παιδιών που η έσω 
στροφή δεν αναστρέφεται. Εν 
τούτοις, τα περισσότερα από 
αυτά τα παιδιά δεν έχουν ενο-
χλήματα ή λειτουργικά προβλή-
ματα. Η ενδεχόμενη, κοσμητική 
δυσμορφία είναι μικρή και συ-
νήθως αποδεκτή. 
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παιδί

Παρατηρείται 
σε σχετικά 

μεγάλο  
ποσοστό των 
παιδιών στην 
νηπιακή και 

την προσχολι-
κή ηλικία  

(1-6 ετών) 

 
 

Φυσιολογικά, 
το In-toeing 

στα νήπια δεν 
απαιτεί θερα-
πεία, πέραν 
της παρακο-

λούθησης. Θα 
απαιτηθούν 

αρκετά  
χρόνια  για να 
διορθωθεί η 
έσω στροφή 
(στρίψιμο) 

των ποδιών, 
καθώς  

το παιδί  
μεγαλώνει

κλινική εξέταση θα περιλάβει 
α) την παρατήρηση του παιδιού 
ενώ βαδίζει ή τρέχει, β) τον 
έλεγχο των κινήσεων των αρ-
θρώσεων (ισχίων, γονάτων και 
ποδοκνημικών) και γ) τον νευ-
ρολογικό έλεγχο, που θα αφορά 
την λειτουργία των μυών, των 
νεύρων και τον συντονισμό.

Επίσης,  θα ε λεγχθεί  εάν 
το παιδί έχει αυξημένη έσω 
στροφή των μηριαίων ή των 
κνημών και προσαγωγή των 
μεταταρσίων.

Άλλες εξετάσεις, εκτός του 
ισ τορικού και  της κ λινικής 
εξέτασης, συνήθως δεν απαι-
τούνται.

Εάν όμως, υπάρχουν καθυ-
στέρηση ανάπτυξης, χωλότη-
τα,πόνος, ασυμμετρία ή επιδει-
νούμενη δυσχέρεια βάδισης, θα 
απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, 
όπως π.χ ακτινογραφίες ή νευ-
ρολογική εξέταση.

Θεραπεία
Φυσιολογικά, το In-toeing στα 
νήπια δεν απαιτεί θεραπεία, πέ-
ραν της παρακολούθησης. Θα 
απαιτηθούν αρκετά χρόνια  για 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΈΣΩ ΣΤΡΟΦΉ

Τα πόδια αντί  

να είναι στην ευθεία,  

στρίβουν προς τα μέσα
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Ο όρος τραύμα αναφέ-
ρεται στη βίαιη «κα-
ταπόνηση» του ιστού. 

Όταν αφορά το δέρμα έχουμε 
το θλαστικό τραύμα δηλαδή τη 
λύση της συνέχειας του δέρ-
ματος αλλά και το έγκαυμα 
δηλαδή τη θερμική, χημική ή/
και ακτινική «καταπόνησή» του. 
Εδώ θα πρέπει να αναφέρου-
με και τα «τυφλά» τραύματα 
που μπορεί να επηρεάσουν 
τον υποκείμενο ιστό αλλά και 
το υπερκείμενο δέρμα κατά τη 
διάρκεια της επούλωσης.

Η διαδικασία της επούλω-
σης έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία της ουλής, ως τε-
λικό αποτέλεσμα. Η ουλή είναι 
αυτό που βλέπουμε και αυτό 

Δημήτρης Μιχελάκης, M.D.
Πλαστικός Χειρουργός
Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής, 
Επανορθωτικής Χειρουργικής & 
Εγκαυμάτων,
Ευρωκλινική Παίδων

Ο ρόλος του Πλαστικού Χειρουργού

Τραύμα & Ουλή
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που κρίνουμε ή κατακρίνουμε. 
Το είδος της ουλής εξαρτάται 
από τον τρόπο τραυματισμού, 
από την αντιμετώπιση, από το 
χρόνο επούλωσης, από τις πι-
θανές επιπλοκές αλλά και από 
τις επουλωτικές δυνατότητες 
– ικανότητες του κάθε οργανι-
σμού. Όλες οι ουλές στην αρχή 
έχουν ένα έντονο ροζ-κόκκινο 
χρώμα και πιθανόν να προέ-
χουν και λίγο από το δέρμα, 
με τον καιρό όμως (όλες οι 
ουλές «δουλεύουν» 6-12 μή-
νες) πλησιάζουν το χρώμα του 
δέρματος και γίνονται πιο δυσ-
διάκριτες. Οι υπερτροφικές ου-
λές αποτελούν μια περίπτωση 
ανώμαλης επούλωσης, ενώ 
τα χηλοειδή έχουν παρόμοια 

χαρακτηριστικά αλλά υπερ -
βαίνουν τα όρια του αρχικού 
τραύματος. Προέχουν πολύ, εί-
ναι έντονα κόκκινα με στοιχεία 
νεοαγγείωσης και πολύ συχνά 
εμφανίζεται κνησμός. Είναι μία 
πολύ έντονη αντίδραση του ορ-
γανισμού. Η αντιμετώπιση και 
η προσπάθεια βελτίωσης των 
ουλών μπορεί να γίνει συντη-
ρητικά ή/και χειρουργικά.

Η συντηρητική αντιμετώ-
πιση γίνεται με συνδυασμό 
κρεμών – αλοιφών – gel, που 
βοηθούν την επούλωση και  
ειδικών πιεστικών φύλλων 
σιλικόνης που ασκούν ομοιό-
μορφη πίεση στην ευρύτερη 
περιοχή της ουλής ώστε να 
μην «φουσκώσει». Σε μεγάλης 

Η διαδικασία 
της επούλω-
σης έχει ως 
αποτέλεσμα 
τη δημιουρ-

γία της ουλής, 
ως τελικό 

αποτέλεσμα. 
Η ουλή είναι 

αυτό που 
βλέπουμε και 
αυτό που κρί-
νουμε ή κατα-

κρίνουμε. 
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έκτασης ουλές, όπως μετά από 
εγκαύματα, χρησιμοποιούνται 
ειδικοί ελαστικοί πιεστικοί επί-
δεσμοι τύπου jobst οι οποίοι 
είναι φτιαγμένοι στα μέτρα 
του κάθε ασθενούς κατόπιν 
παραγγελίας. Η χειρουργική 
αντιμετώπιση έχει να κάνει με 
την αφαίρεση της δύσμορφης 
ουλής και την αποκατάσταση 
του τραύματος με συρραφή 
εκ νέου με τους κανόνες και 
τις τεχνικές της επιστήμης της 
Επανορθωτικής Πλαστικής Χει-
ρουργικής. Η χειρουργική δεν 
έχει πάντα εφαρμογή στα χη-
λοειδή, αποτελεί όμως «όπλο» 
που σε συνδυασμό με τη χρήση 
ή μη δερματικών μοσχευμά-
των ή και κρημνών, δίνει λύσεις 

και σε αυτήν την περίπτωση. Οι 
διάφοροι κρημνοί, δερματικοί 
– δερμοϋποδόριοι – μυοδερ-
ματικοί – ελεύθεροι με μικρο-
χειρουργικές τεχνικές, η χρήση 
tissue expanders (διατατήρες 
ιστών) και η χρήση δερματικών 
μοσχευμάτων είναι εξειδικευ-
μένα «όπλα» του Πλαστικού 
Χειρουργού που δίνουν τις λύ-
σεις σε δύσκολες περιπτώσεις 
ασθενών.

Ο Πλαστικός Χειρουργός 
προσπαθεί να δημιουργήσει 
(με το πλάνο αντιμετώπισης 
ενός τραύματος, συνδυάζο-
ντας όλα τα παραπάνω, συ-
ντηρητικά και χειρουργικά) τις 
καλύτερες δυνατές συνθήκες 
επούλωσης ώστε να φτάσου-

Ο Πλαστικός 
Χειρουργός 

προσπαθεί να 
δημιουργήσει 
(με το πλάνο 

αντιμετώ-
πισης ενός 
τραύματος, 
συνδυάζο-
ντας τη συ-

ντηρητική και 
τη χειρουρ-
γική αντιμε-
τώπιση) τις 
καλύτερες 

δυνατές συν-
θήκες επού-
λωσης ώστε 
να φτάσουμε 
στο βέλτιστο 
αποτέλεσμα

Στην Ευρωκλι-
νική Παίδων ο 
ασθενής μπο-
ρεί να ζητήσει 
την αντιμετώ-
πιση του τραύ-
ματος από τον 
Πλαστικό Χει-
ρουργό. Επί-
σης, μπορεί, 

εφόσον το επι-
θυμεί, ακόμη 
κι αν η αρχική 
αντιμετώπιση 
δεν έγινε από 

Πλαστικό 
Χειρουργό 

να εξετασθεί 
και να παρα-
κολουθείται 

ως την πλήρη 
επούλωση του 
τραύματός του

με στο βέλτιστο αποτέλεσμα.
Τι γίνεται όμως όταν το τραύ-

μα δεν αντιμετωπίζεται εξ’ αρ-
χής από τον Πλαστικό Χειρουρ-
γό; Πάλι, είναι ο πλέον ειδικός 
να μας κατευθύνει πώς να δη-
μιουργήσουμε τις καλύτερες 
συνθήκες επούλωσης αλλά και 
πώς να βελτιώσουμε μια ουλή.

Στην Ευρωκλινική Παίδων ο 
ασθενής μπορεί να ζητήσει την 
αντιμετώπιση του τραύματος 
από τον Πλαστικό Χειρουργό. 
Επίσης, μπορεί, εφόσον το 
επιθυμεί, ακόμη κι αν η αρχική 
αντιμετώπιση δεν έγινε από 
Πλαστικό Χειρουργό να εξετα-
σθεί και να παρακολουθείται 
ως την πλήρη επούλωση του 
τραύματός του.  
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ίδια συχνότητα στα δυο φύλα. 
Με το πέρας της εφηβείας όμως, 
οι γυναίκες παρουσιάζουν τέσσε-
ρις φορές πιο συχνά χολολιθίαση 
σε σχέση με τους άνδρες. 

Οι τύποι των χολολίθων που 
παρουσιάζονται στους μικρούς 
ασθενείς διαφέρουν απ’ αυτούς 
των ενηλίκων. Ο πιο συχνός τύ-
πος στα παιδιά είναι οι κεχρωσμέ-
νοι λίθοι, ενώ οι χοληστερινικοί 
επικρατούν στην ενήλικη ομάδα.

Η κατανομή των διαφόρων 
τύπων χολολίθων στο παιδιατρι-
κό πληθυσμό έχει ως εξής: 

  μαύροι κεχρωσμένοι λίθοι 
(48%)

  λίθοι ανθρακικού ασβεστίου 
(24%)

  χοληστερινικοί λίθοι (21%)

  πρωτεϊνικοί λίθοι (5%)
  καφεοειδείς λίθοι (3%).

Αιτιολογία
Προδιαθεσικοί παράγοντες για 
την εμφάνιση χολολιθίασης στα 
παιδιά είναι οι αιματολογικές πα-
θήσεις όπως η δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία, η σφαιροκυττάρωση 
και η θαλασσαιμία, η ύπαρξη 
ηπατικής νόσου, η παχυσαρκία, 
η λήψη παρεντερικής διατροφής 
για μεγάλο διάστημα, η εκτομή 
του ειλεού και η σήψη. Λιγό-
τερο συχνά αίτια αποτελούν η 
οξεία νεφρική ανεπάρκεια, η 
παρατεταμένη νηστεία, η δίαι-
τα χαμηλών θερμίδων, η ταχεία 
απώλεια βάρους και η λήψη συ-
γκεκριμένων φαρμάκων όπως η 

Χρήστος Καρέτσος
Διευθυντής Παιδοχειρουργός, 
Ευρωκλινική Παίδων
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Η συχνότητα 
της χολολι-
θίασης στα 

παιδιά  
κυμαίνεται 
από 0,15%  
έως 0,22%.  

Πριν την  
εφηβεία,  

η χολολιθία-
ση εμφανίζε-
ται με την ίδια 

συχνότητα 
στα δυο φύλα

Η χολολιθίαση ορίζεται 
ως η παρουσία λίθων 
εντός της χοληδόχου 

κύστης. Αν και σχετικά σπάνια 
στην παιδική ηλικία, συγκριτι-
κά με τους ενήλικες, ωστόσο η 
συχνότητα εμφάνισής της διαρ-
κώς μεγαλώνει. Το γεγονός αυτό 
οφείλεται στην αυξημένη χρήση 
του υπερηχογραφήματος που 
διαγιγνώσκει ασυμπτωματικές 
περιπτώσεις καθώς και στη ρα-
γδαία αύξηση της παιδικής παχυ-
σαρκίας. 

Επιδημιολογία
Η συχνότητα της χολολιθίασης 
στα παιδιά κυμαίνεται από 0,15% 
έως 0,22%. Πριν την εφηβεία, η 
χολολιθίαση εμφανίζεται με την 

στην παιδική ηλικία
Χολολιθίαση 
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Κλινική εικόνα
Το 33%-40% των παιδιών με 
χολολιθίαση είναι ελεύθερα 
συμπτωμάτων. Στα υπόλοιπα, ο 
περιοδικός και κολικοειδής πό-
νος που εντοπίζεται στο δεξιό 
άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς, 
είναι το κυρίαρχο σύμπτωμα. Ο 
πόνος μπορεί να συνοδεύεται με 
ναυτία ή έμετο και να αντανακλά 
στο δεξιό ώμο. Η χολολιθίαση 
μπορεί να προκαλέσει μια σει-
ρά σοβαρών επιπλοκών. Αυτές 
είναι η οξεία χολοκυστίτιδα, η 
χολαγγειΐτιδα, η χοληδοχολιθί-
αση, ο αποφρακτικός ίκτερος, ο 
ειλεός και η παγκρεατίτιδα.

Διάγνωση
Η εξέταση εκλογής για τη διά-
γνωση της χολολιθίασης είναι 
το υπερηχογράφημα. Η ευαι-
σθησία και η ειδικότητα της εξέ-
τασης για την ανίχνευση χολο-
λίθων ξεπερνά το 95%. Η απλή 
ακτινογραφία κοιλίας μπορεί 
να αναδείξει ακτινοσκιερούς λί-
θους, ενώ οι εργαστηριακές εξε-
τάσεις μπορεί να αποδειχθούν 
χρήσιμες. Αυτές περιλαμβάνουν 
τη γενική αίματος, τη γενική ού-
ρων και τον πλήρη βιοχημικό 
έλεγχο με μέτρηση ηπατικών εν-
ζύμων, αμυλάσης, λιπάσης, άμε-
σης και έμμεσης χολερυθρίνης 
και της αλκαλικής φωσφατάσης. 
Στην εκτίμηση της χολολιθίασης 
μπορεί να βοηθήσουν επίσης το 
σπινθηρογράφημα, η μαγνητι-
κή χολαγγειοπαγκρεατογραφία 
(MRCP) και η ενδοσκοπική ανά-
στροφη χολαγγειοπαγκρεστο-
γραφία (ERCP). 

Αντιμετώπιση 
Η χολοκυστεκτομή, είτε με ανοι-
χτή προσπέλαση είτε λαπαρο-
σκοπικά, είναι η ενδεδειγμένη 
θεραπεία για τη συμπτωματική 
χολολιθίαση. Ωστόσο η λαπα-
ροσκόπηση έχει αρκετά πλεονε-

κτήματα , όπως η μείωση του πό-
νου και της διάρκειας νοσηλείας, 
η ταχύτερη επιστροφή στις δρα-
στηριότητες, ενώ το αισθητικό 
αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτε-
ρο. Η λαπαροσκοπική χολοκυ-
στεκτομή έχει αποδειχθεί ότι 
είναι ασφαλής, αποτελεσματική 
και με πολύ χαμηλό ποσοστό με-
τεγχειρητικών επιπλοκών.

Από την άλλη πλευρά στους 
ασυμπτωματικούς ασθενείς 
ενδείκνυται η περιοδική παρα-
κολούθηση με κλινική εξέταση 
και υπερηχογραφικό έλεγχο. 
Εξαίρεση σ´ αυτή τη προσέγγιση 
αποτελούν τα παιδιά με δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία. Σ´ αυτήν 
την ομάδα ασθενών συνιστάται 
η λαπαροσκοπική χολοκυστε-
κτομή ακόμα και επί απουσίας 
συμπτωμάτων με σκοπό την 
πρόληψη πιθανών επιπλοκών, 
οι οποίες είναι πιο συχνές στα 
παιδιά αυτά.

Συμπέρασμα
Η χολολιθίαση εμφανίζεται ολο-
ένα με μεγαλύτερη συχνότητα 
στον παιδιατρικό πληθυσμό 
λόγω της αυξημένης χρήσης 
και διαγνωστικής ακρίβειας 
του υπερηχογραφήματος κα-
θώς και των μεγάλων ποσο-
στών παιδικής παχυσαρκίας. Ο 
περιοδικός πόνος στην κοιλιά 
είναι το προεξάρχον σύμπτω-
μα. Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει 
πάντα να την έχουμε υπ’ όψιν 
μας όταν διερευνούμε κοιλιακά 
άλγη, ιδιαίτερα όταν πρόκειται 
για παιδιά με ιστορικό αιματο-
λογικών παθήσεων. Η λαπαρο-
σκοπική χολοκυστεκτομή απο-
τελεί τη μέθοδο εκλογής για την 
αντιμετώπιση της λιθίασης των 
χοληφόρων. Πρόκειται για μια 
ασφαλή, αποτελεσματική μέθο-
δο που έχει ως αποτέλεσμα μι-
κρό χρόνο νοσηλείας και άριστο 
αισθητικό αποτέλεσμα. 
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Η λαπαρο-
σκοπική  

χολοκυστε-
κτομή  

αποτελεί τη 
μέθοδο εκλο-

γής για την 
αντιμετώπιση 
της λιθίασης 
των χοληφό-

ρων. Είναι 
μια ασφαλής, 
αποτελεσμα-
τική μέθοδος 
που έχει ως 
αποτέλεσμα 
μικρό χρόνο 
νοσηλείας  
και άριστο 
αισθητικό 

αποτέλεσμα

κεφτριαξόνη. Οι χολόλιθοι που 
έχουν ως αίτιο αιματολογική 
πάθηση εμφανίζονται σε ένα πο-
σοστό 20%-30%, ενώ όταν οφεί-
λονται σε αλλά αίτια η παρουσία 
τους αγγίζει το 40%-50%. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι στο 30%-40% 
δεν ανευρίσκεται κάποιος αιτιο-
λογικός παράγοντας (ιδιοπαθής 
χολολιθίαση).

Οι μαύροι κεχρωσμένοι λίθοι 
δημιουργούνται από τον υπερ-
κορεσμό της χολής με χολερυ-
θρινικό ασβέστιο και συνήθως 
απαντώνται σε αιμολυτικές δι-
αταραχές καθώς και σε παιδιά 
που λαμβάνουν παρεντερική δι-
ατροφή, ενώ οι χοληστερινικοί 
λίθοι από τον υπερκορεσμό της 
χολής με χοληστερόλη.

στην παιδική ηλικία
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σας ένα δείγμα ή μια φωτογρα-
φία στο κινητό σας. Ας σημειώ-
σουμε όμως εδώ ότι συχνά το 
χρώμα των ούρων αλλάζει με 
την πάροδο του χρόνου και μάλι-
στα σκουραίνει. Αν τα ούρα έχουν 
κόκκινο ή ροζ χρώμα είναι πιο πι-
θανό να προέρχονται από το κα-
τώτερο ουροποιητικό, δηλαδή 
την ουρήθρα, την ουροδόχο κύ-
στη και τους ουρητήρες, ενώ αν 
έχουν σκούρο καφέ χρώμα (σαν 
μαύρο τσάι ή κόκα κόλα) τότε 
είναι πιο πιθανό να προέρχονται 
από τους νεφρούς. 

Θα πρέπει πάντα να αποκλείο-
νται καταστάσεις όπου η αλλαγή 
του χρώματος των ούρων οφεί-
λεται στην κατανάλωση ορισμέ-
νων τροφών (π.χ παντζάρια) και 
φαρμάκων. Επίσης η παρουσία 
αιμοσφαιρίνης ή μυοσφαιρίνης 
στα ούρα μπορεί να εκληφθεί 
λανθασμένα σαν αιματουρία, 
ενώ το ίδιο συμβαίνει σε πολύ 
συμπυκνωμένα ούρα ή σε παρου-
σία κρυστάλλων ουρικού οξέος. 

Τα συχνότερα αίτια αιματουρί-
ας στα παιδιά είναι: 

  Η καλοήθης οικογενής αιμα-
τουρία, που πλέον αναφέρεται 
σαν νόσος της λεπτής βασικής 
μεμβράνης. Χαρακτηρίζεται 
από το γεγονός ότι πάρα πολύ 
σπάνια εξελίσσεται σε χρόνια 
νεφρική νόσο

  Οι λοιμώξεις του ουροποιητι-
κού συστήματος
  Η νεφρολιθίαση 
  Οι τραυματισμοί στην περιοχή 
της οσφυϊκής και της κοιλιακής 
χώρας
  Η έντονη άσκηση
  Οι παθήσεις των νεφρών 
  Οι διαταραχές πηκτικότητας 
του αίματος.

Λήψη ιστορικού 
Ο γιατρός θα ρωτήσει για τυχόν 
πρόσφατο τραυματισμό, έντο-
νη άσκηση, ιστορικό λιθίασης ή 
ορατούς λίθους κατά την ούρη-
ση, πρόσφατες λοιμώξεις του 
δέρματος ή του αναπνευστικού, 
νοσήματα των νεφρών, διατα-
ραχές της ακοής ή της όρασης, 
πρόσφατη λήψη φαρμάκων - συ-
μπεριλαμβανομένων των συμπλη-
ρωμάτων διατροφής και φυτικών 
σκευασμάτων. Σε κορίτσια εφηβι-
κής ηλικίας λαμβάνεται ιστορικό 
εμμηναρχής ενώ σε σεξουαλικά 
ενεργούς εφήβους αναζητείται 
ιστορικό πρόσφατης σεξουαλι-
κής δραστηριότητας και τυχόν 
έκθεσης σε σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενα νοσήματα για την ύπαρξη 
κυστίτιδας ή ουρηθρίτιδας. 

Από το οικογενειακό ιστορι-
κό θα ζητηθούν πληροφορίες 
για διαπιστωμένη αιματουρία 
σε άλλα μέλη της οικογένειας, 

Βασιλεία Χριστοδουλάκη
Παιδίατρος με εξειδίκευση  
στην παιδονεφρολογία, 
Ευρωκλινική Παίδων

Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Αιματουρία στα παιδιά
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Το πρώτο 
πράγμα που 
θα ρωτήσει  

ο γιατρός σας 
είναι  

τι χρώμα  
είχαν τα ούρα 
του παιδιού 
και γι’ αυτό 

είναι χρήσιμο 
να έχετε  

μαζί σας ένα  
δείγμα ή μια 
φωτογραφία 

στο κινητό 
σας

A ιματουρία ονομάζουμε 
την παρουσία ερυθρών 
αιμοσφαιρίων στα ούρα. 

Mόνο ένας μικρός αριθμός ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων είναι ικανός 
για να μεταβάλει το χρώμα των 
ούρων και για το λόγο αυτό η 
αιματουρία του μικρού παιδιού 
προβάλλει πολύ εντυπωσιακά 
και προκαλεί σημαντική ανησυ-
χία στους γονείς.  Σε κάθε περί-
πτωση πρέπει να διατηρούμε την 
ψυχραιμία μας και να ζητούμε την 
εξέταση του παιδιού από τον ια-
τρό του, αφού η αιματουρία δεν 
αποτελεί νόσο αλλά σύμπτωμα 
μιας υποκείμενης κατάστασης 
που θα πρέπει να αναζητηθεί και 
να διερευνηθεί. 

Η αιματουρία μπορεί να είναι 
μακροσκοπική όταν διακρίνεται 
με γυμνό μάτι και είναι εμφανής 
ως αλλαγή του χρώματος των 
ούρων και μικροσκοπική όταν τα 
ούρα έχουν φυσιολογικό χρώμα 
αλλά η εξέτασή τους με μικρο-
σκόπιο αναδεικνύει περισσότε-
ρα από 3 με  5 αιμοσφαίρια κατά 
οπτικό πεδίο. 

Προσέγγιση του παιδιού  
με αιματουρία 
Το πρώτο πράγμα που θα ρωτή-
σει ο γιατρός σας είναι τι χρώμα 
είχαν τα ούρα του παιδιού και γι’ 
αυτό είναι χρήσιμο να έχετε μαζί 
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κού ελέγχου για τον αποκλει-
σμό υδρονέφρωσης, πολυκυ-
στικής νεφρικής  νόσου ή όγκου 
του νεφρού. 

Εργαστηριακή διερεύνηση 
Οι εξετάσεις που θα ζητηθούν 
από το γιατρό σας θα προκύψουν 
από το ιστορικό και την κλινική 
εξέταση, όπως αναφέρεται και 
παραπάνω. Συνήθως περιλαμ-
βάνουν:

  Γενική εξέταση αίματος όπου 
εκτός των άλλων ελέγχεται ο 
αριθμός των αιμοπεταλίων
  Βιοχημικός έλεγχος νεφρικής 
λειτουργίας και ηλεκτρολυτών
  Εξετάσεις ούρων για την ανα-
ζήτηση πρωτεΐνης, και καλλιέρ-
γεια ούρων προς αποκλεισμό 
ουρολοίμωξης 
  Εξέταση ούρων για μικροσκό-
πηση αντίθετης φάσης. Πρόκει-
ται για μια ειδική εξέταση που 
μπορεί να προσδιορίσει  αν τα 
ερυθρά αιμοσφαίρια προέρχο-
νται από το ανώτερο ή το κατώ-
τερο ουροποιητικό σύστημα
  Υπερηχογράφημα νεφρών. 
Περισσότερο εξειδικευμένες 

εξετάσεις αίματος και ούρων γί-
νονται για τη διερεύνηση ανοσο-

λογικών νοσημάτων, νεφρολι-
θίασης κ.λπ. και καθοδηγούνται 
από το σχετικό ιστορικό και τα 
ευρήματα της κλινικής εξέτασης. 

Περισσότερο εξειδικευμένες 
απεικονιστικές εξετάσεις όπως 
αξονική τομογραφία, Doppler 
νεφρικών αγγείων και μαγνητι-
κή αγγειογραφία  γίνονται για τη 
διερεύνηση συγκεκριμένων και 
λιγότερο συχνών  νοσημάτων. 

Κυστεοσκόπηση μπορεί να ζη-
τηθεί επί υποψίας αιματουρίας 
από το κατώτερο ουροποιητικό 
όταν ο παραπάνω έλεγχος δεν 
έχει θέσει τη διάγνωση της υπο-
κείμενης κατάστασης. 

Η νεφρική βιοψία γίνεται σε 
επιλεγμένες περιπτώσεις, όπως 
όταν η αιματουρία συνδυάζεται 
με πρωτεϊνουρία ή/ και διατα-
ραχές της νεφρικής λειτουργίας, 
όταν υπάρχουν ενδείξεις συστη-
ματικού νοσήματος ή ευρήματα 
από τον ανοσολογικό έλεγχο. 

Θεραπεία 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θε-
ραπεία για την αιματουρία, παρά 
αυτή κατευθύνεται προς την 
αντιμετώπιση της υποκείμενης 
πάθησης . 
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Οι εξετάσεις 
που θα ζητη-
θούν από το 

γιατρό σας θα 
προκύψουν 

από  
το ιστορικό 

και την κλινι-
κή εξέταση

 
 

Δεν υπάρχει 
συγκεκριμένη 

θεραπεία  
για την αιμα-

τουρία,  
παρά αυτή 

κατευθύνεται 
προς την  

αντιμετώπιση 
της υποκείμε-
νης πάθησης

υπέρταση, λιθίαση, νεφρική 
ανεπάρκεια, διαταραχές ακοής 
και πηκτικότητας. 

Φυσική εξέταση 
Ανάλογα με το ιστορικό και την 
κλινική εξέταση θα προγραμμα-
τιστεί ο εργαστηριακός έλεγχος 
που αν δεν είναι στοχευμένος 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά 
εκτενής και επίπονος. Πιο συγκε-
κριμένα:

  Η ύπαρξη υπέρτασης ή/και οι-
δήματος βλεφάρων και κάτω 
άκρων  σημαίνουν την ύπαρξη 
οξέος νεφριτικού συνδρόμου 
που καθιστά την κατάσταση 
περισσότερο επείγουσα και 
προσδιορίζει άμεσα τον εργα-
στηριακό έλεγχο
  Το εξάνθημα ή/και η αρθρίτι-
δα μας κατευθύνουν προς την 
πορφύρα Henoch-Schonlein ή 
τον Συστηματικό Ερυθηματώ-
δη Λύκο
  Ο πυρετός ή/και το άλγος στην 
οσφύ μπορεί να είναι συμπτώ-
ματα πυελονεφρίτιδας
  Μια ψηλαφητή κοιλιακή μάζα 
θα μας κατευθύνει προς τον 
προγραμματισμό ακτινολογι-
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θος 5 mm μέσα στο χόριο, είναι 
υπεύθυνη για τη μελάγχρωση 
(μαύρισμα) και τη φωτογήραν-
ση λόγω της καταστροφής των 
ελαστικών ινών του δέρματος.

Η ακτινοβολία UV-B (280-320 
nm), που αποτελεί περίπου το 
0,4% ηλιακού φωτός, φτάνει 
σ την επιδερμίδα/ανώτερο 
χόριο σε βάθος (<100 μm) και 
είναι υπεύθυνη για το άμεσο 
ερύθημα (έγκαυμα), την επι-
βραδυνόμενη μελάγχρωση και 
την καταστροφή του DNA της 
επιδερμίδας, με συνέπεια την 
εμφάνιση καρκίνου του δέρ-
ματος. 

Καλό είναι να έχουμε υπόψιν 
μας για την υπεριώδη ακτινοβο-
λία ότι: 

  90% UV διαπερνάει  
τα σύννεφα
  Έως 50% UV φτάνει στη σκιά
  Αυξάνει κατα 15% σε 100 m 
υψόμετρου
  Το χιόνι αντανακλά  
80%-90% της UV
  Η άμμος αντανακλά  
30%-50% της UV
  50% UVB και 75% UVA 
φτάνουν σε βάθος 1 μ. 
νερού
  Εργασία σε κλειστούς 
χώρους μειώνει το φορτίο 
UV κατα 20%
  50% UV ακτινοβολίας μεταξύ 
11.00-13.00 μμ
Επίσης, στο βρεφικό/παιδικό 

δέρμα η σύνδεση των κερατι-
νοκυττάρων της επιδερμίδας 

Αλέξης Αλεξόπουλος
Παιδοδερματολόγος, 
Ευρωκλινική Παίδων
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Οι γονείς  
πρέπει να 

γνωρίζουν  
τις διαφορές 
και τα χαρα-
κτηριστικά 
των διαφό-
ρων τύπων 
αντηλιακών 

για να κάνουν 
την καλύτερη  

δυνατή  
επιλογή για 

τα παιδιά 
τους

Η ηλιοφάνεια έχει αυ-
ξηθεί σημαντικά τα 
τελευταία χρόνια στη 

χώρα μας και οι βλαπτικές συ-
νέπειες της υπερβολικής έκθε-
σης στον ήλιο έχουν πλέον γίνει 
ορατές στο ευαίσθητο δέρμα 
των παιδιών αλλά και στους 
ενήλικες.

Η υπεριώδης ακτινοβολία 
φτάνει αυξημένη στην επιφά-
νεια της γης με αποτέλεσμα 
την αύξηση της επίπτωσης των 
βραχυπρόθεσμων αλλά και 
των μακροπρόθεσμων βλαβών 
του δέρματος των παιδιών.

Πιο συγκεκριμένα, η ακτινο-
βολία UV-A (320-400 nm), που 
αποτελεί περίπου το 4% του ηλι-
ακού φωτός και φτάνει  σε βά-

και συμβουλές για  
την ορθή χρήση αντηλιακών  
στα παιδιά

Ηλιοπροστασία 
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μεταξύ τους είναι πιο χαλαρή 
συγκριτικά με το δέρμα των 
ενηλίκων, οι στιβάδες του δέρ-
ματος είναι λεπτότερες και η 
περιεκτικότητα νερού είναι 
υψηλότερη σε σχέση με το δέρ-
μα των ενηλίκων καθώς και η 
ποσότητα της μελανίνης είναι 
μικρότερη ανά επιφάνεια δέρ-
ματος, επομένως η ευαισθη-
σία του δέρματος στην ηλιακή 
ακτινοβολία είναι αυξημένη 
στα παιδιά.

Οι συστάσεις για ηλιοπρο-
στασία στα παιδιά πρέπει να 
είναι αυστηρότερες από ό,τι 
στα προηγούμενα χρόνια και 
κατανέμονται σε τρία επίπεδα:

1 Αποφυγή της έντονης 
ηλιακής ακτινοβολίας 

  Αναζήτηση σκιάς  
μεταξύ 10.00-16.00 μμ
  Αποφυγή έκθεσης  
των βρεφών στον ήλιο 
(<6μηνών)
  Το νερό, το χιόνι και η άμμος 
αντανακλούν την υπεριώδη 
ακτινοβολία, επομένως δεν 
πρέπει να χαλαρώνουν τα 
μέτρα ηλιοπροστασίας σε 
αυτές τις συνθήκες
  Έλεγχος του δείκτη UV 
πριν τις καθημερινές 
δραστηριότητες

2 Χρήση προστατευτικής  
ένδυσης

  Γυαλιά ηλίου
  Πλατύγυρα καπέλα
  Ρούχα μακριά (πυκνή 
ύφανση,σκούρο 
χρώμα,αντίσταση στην 
έκταση των ινών, αντίσταση 
στην απορρόφηση νερού)

  Χρήση ρούχων με υψηλό 
δείκτη UPF  (π.χ blue jeans / 50)

3 Χρήση αντηλιακού  
με προστασία σε όλο  
το φάσμα UVA-UVB

Οι γονείς πρέπει να γνωρί-
ζουν τις διαφορές και τα χαρα-
κτηριστικά των διαφόρων τύ-
πων αντηλιακών για να κάνουν 
την καλύτερη δυνατή επιλογή 
για τα παιδιά τους. 

Τα αντηλιακά με φυσικά φίλ-
τρα αντανακλούν τις UV, έχουν 
ευρύ φάσμα προστασίας κατά 
των UVA,B  και παρουσιάζουν 
λιγότερες δερματικές αντιδρά-
σεις. Η έγκρισή τους είναι για 
χρήση >6 μηνών. Το μεγαλύ-
τερο μειονέκτημά τους είναι  
ότι συνήθως σχηματίζουν ενα 
παχύ φιλμ πάνω στο δέρμα 
μετά την εφαρμογή τους με 
αποτέλεσμα να μην είναι καλά 
ανεκτά κοσμητικά. 

Αντίθετα, τα αντηλιακά με ορ-
γανικά φίλτρα απορροφούν τις 
UV και εκλύουν θερμότητα, εί-
ναι περισσότερο ανεκτά κοσμη-
τικά, είναι ασφαλή για τον οργα-
νισμό, στα μειονεκτήματά τους 
όμως ανήκουν το περιορισμένο 
φάσμα απορρόφησης ακτινο-
βολίας UV, οι περισσότερες το-
πικές δερματικές αντιδράσεις 
κατόπιν εφαρμογής τους και ο 
περιορισμός στην χρήση τους 
κατά τη βρεφική ηλικία.

Έχοντας υπόψιν τους παρα-
πάνω κανόνες μπορούμε με 
ασφάλεια να χαρούμε τον ήλιο, 
να διασκεδάσουμε στη θάλασ-
σα και να πραγματοποιήσουμε 
εκτός σπιτιού δραστηριότητες 
με τα παιδιά μας αλλά παράλλη-
λα να θέσουμε τις βάσεις και να 
εξασφαλίσουμε τη μέγιστη προ-
στασία που χρειάζονται για ένα 
ασφαλές και υγιές μέλλον. 
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Η ορθή χρήση  
αντηλιακού στα παιδιά 
περιλαμβάνει τους  
παρακάτω κανόνες:

  Επιλογή αντηλιακού ευρέος 
φάσματος προστασίας

  Επάλλειψη 20-30 λεπτά 
 πριν την έκθεση στον ήλιο

  Επανάληψη κάθε 2 ώρες (SPF 30+),  
μετά την κολύμβηση, έντονο 
σκούπισμα, έντονη εφίδρωση

  Ιδιαίτερη προσοχή στα ακάλυπτα 
μέρη του σώματος (αυτιά, αυχένας, 
χέρια,πόδια)

    Άφθονη ποσότητα (2mg/cm2) 
/ 8-10 ml για την επιφάνεια 
σώματος παιδιού ηλικίας 5 χρ.  
τη φορά



Ελένη Αγγέλη
Επιμελήτρια Παιδίατρος, 
Ευρωκλινική Παίδων

Παιδιά & 
ψηφιακός  
κόσμος

 παιδί

Συμβουλές 
προς  

τους γονείς

Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife86



Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2020             Medilife

Τα ψηφιακά 
μέσα είναι 
αναπόσπα-

στο κομμάτι 
της κοινωνί-
ας μας και τα 

οφέλη από 
την ορθολο-
γική χρήση 
τους μπορεί 

να είναι 
σπουδαία. 
Ωστόσο η 
«ενώπιος 
ενωπίω» 
αλληλεπί-
δραση των 
παιδιών με 
τα μέλη της 

οικογένειας, 
τους φίλους 

και τους  
δασκάλους 
διαδραμα-

τίζει τον πιο 
σημαντικό 
ρόλο στην 
προαγωγή 

της μάθησης 
και της 
 υγιούς  

ανάπτυξής 
τους

χνίδι, δείτε μαζί μία εκπομπή ή 
μια ταινία. Αξιοποιήστε και στις 
περιστάσεις αυτές τις ευκαιρί-
ες για ουσιαστική συζήτηση. 

5 Γίνετε πρότυπο. Περιορί-
στε εσείς πρώτοι τη χρήση 

ψηφιακών μέσων και θα γίνετε 
έτσι πιο διαθέσιμοι για αλληλε-
πίδραση με τα παιδιά σας.

6 Επενδύστε στην επικοινω-
νία πρόσωπο με πρόσωπο 

και καλλιεργήστε τον διάλογο 
μεταξύ των μελών της οικογέ-
νειας. Τα μικρά παιδιά βελτιώ-
νουν τις γλωσσικές τους δεξιό-
τητες πολύ περισσότερο όταν 
συμμετέχουν σε μια πραγματι-
κά αμφίδρομη συζήτηση παρά 
όταν ακούνε κάποιον παθητικά 
ή παρακολουθούν μια οθόνη. 

7 Περιορίστε το χρόνο χρή-
σης ψηφιακών μέσων για 

τα μικρότερα μέλη της οικο-
γένειας. Τα παιδιά κάτω των 2 
ετών δεν πρέπει να εκτίθενται 
σε οθόνες (με μοναδική εξαί-
ρεση το video chatting με μέλη 
της οικογένειας), ενώ παιδιά 
2 έως 5 ετών μπορούν να πα-
ρακολουθούν έως 1 ώρα την 
ημέρα, κάποιο υψηλής ποιό-
τητας πρόγραμμα. Σε κάθε 
περίπτωση να προσπαθείτε 
να συμμετέχετε κι εσείς σε ό,τι 
παρακολουθούν τα παιδιά σας.

8 Δημιουργήστε στο σπί-
τι σας ζώνες «ελεύθερες 

τεχνολογίας». Κρατήστε τις 
οθόνες μακριά από τα οικογε-
νειακά γεύματα, τις κοινωνικές 
συναντήσεις και τα υπνοδω-
μάτια των παιδιών. Κλείστε 
την τηλεόραση αν δεν παρα-
κολουθείτε κάποιο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα. Φορτίζετε 
τις ηλεκτρονικές συσκευές 
κατά την διάρκεια της νύχτας, 
έξω από το υπνοδωμάτιο των 
παιδιών ώστε να βοηθήσετε 
να αποφύγουν να μπουν στον 
πειρασμό να τις χρησιμοποιή-

σουν σε ώρες που θα έπρεπε 
να κοιμούνται. 

9 Μη χρησιμοποιείτε την τε-
χνολογία σαν «ηρεμιστικό». 

Τα ψηφιακά μέσα μπορεί να εί-
ναι πολύ αποτελεσματικά στο 
να κρατούν τα παιδιά ήρεμα 
και ήσυχα αλλά αυτό που έχουν 
πραγματική ανάγκη τα παιδιά εί-
ναι να μάθουν να αναγνωρίζουν 
και να διαχειρίζονται τα συναι-
σθήματά τους και να έχουν άλ-
λες δραστηριότητες για να κα-
ταπολεμούν την ανία τους

10 Δ ε ν  α π α γ ο ρ ε ύ ο υ μ ε 
στους εφήβους να χρη-

σιμοποιούν το  διαδίκτυο. 
Ωστόσο πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι ο έφηβος γιος ή 
η έφηβη κόρη μας δεν παρε-
κτρέπεται, ούτε στον πραγμα-
τικό ούτε στον ψηφιακό κόσμο. 
Χρειάζεται να υπενθυμίζουμε 
στους εφήβους ότι  οι εικόνες, 
οι σκέψεις και οι πράξεις που 
«ανεβάζουν», δεν παραμένουν 
ιδιωτικές αλλά γίνονται αυτό-
ματα κομμάτι του ψηφιακού 
τους αποτυπώματος, επ’ αό-
ριστον. Είναι απαραίτητο να 
κρατάμε γέφυρες επικοινωνί-
ας μαζί τους και να είμαστε στη 
διάθεσή τους αν έχουν απορίες 
ή προβληματισμούς. 

11 Να θυμάστε ότι τα παιδιά 
σίγουρα θα κάνουν λάθη 

στη χρήση των ψηφιακών μέ-
σων. Προσπαθήστε να διαχει-
ριστείτε τα λάθη τους με κατα-
νόηση και να τα βοηθήσετε να 
μάθουν απ’ αυτά. Αν ωστόσο 
διαπιστώνετε ανησυχητικά 
σημεία (π.χ διαδικτυακό εκφο-
βισμό, αναρτήσεις με συμπε-
ριφορές αυτοτραυματισμού, 
σεξουαλική παρενόχληση), μην 
διστάσετε να ζητήσετε υποστή-
ριξη και βοήθεια από τους αρ-
μόδιους επαγγελματίες, ένας 
από τους οποίους είναι και ο 
παιδίατρός σας.  
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Σ ε μια εποχή όπου τα 
παιδιά έρχον ται  σε 
επαφή με το διαδίκτυο 

πριν συμπληρώσουν τον πρώ-
το χρόνο ζωής, είναι σημαντικό 
να τα βοηθήσουμε να αποκτή-
σουν υγιείς αντιλήψεις σχετικά 
με τη χρήση ψηφιακών μέσων.  

Οι παρακάτω συμβουλές 
προς τους γονείς έχουν εκδο-
θεί από την Αμερικανική Ακα-
δημία Παιδιατρικής κι έχουν 
ως στόχο να βοηθήσουν τις 
οικογένειες να διαχειριστούν 
το συνεχώς μεταβαλλόμενο 
ψηφιακό τοπίο. 

1 Καταστρώστε ένα οικογε-
νειακό πρόγραμμα χρήσης 

των ψηφιακών μέσων, έτσι 
ώστε να διευκολύνεται η κα-
θημερινή ζωή, χωρίς όμως να 
παραγκωνίζονται σημαντικές 
δραστηριότητες όπως η αλλη-
λεπίδραση μεταξύ των μελών 
της οικογένειας, το παιχνίδι σε 
εξωτερικούς χώρους, η άσκη-
ση, η ανάπαυση και ο ύπνος.

2 Θεωρήσ τε τα ψηφιακά 
μέσα ως ένα ακόμη κοινω-

νικό πλαίσιο στη ζωή των παι-
διών σας. Αυτό σημαίνει ότι 
θα πρέπει να εφαρμόζονται 
οι ίδιες αρχές τόσο στο πραγ-
ματικό όσο και στο εικονικό 
περιβάλλον. Δηλαδή: α. Βάλ-
τε όρια: Τα παιδιά  τα έχουν 
ανάγκη και αναμένουν να τα 
θέσετε. β. Γνωρίστε τους φί-
λους τους online και offline.  
γ. Μάθετε ποιο λογισμικό και 
ποιες εφαρμογές χρησιμοποιούν 
και σε τι σελίδες πλοηγούνται.

3 Κάντε καθημερινή προτε-
ραιότητα  το εκτός σύνδε-

σης, μη δομημένο παιχνίδι, ιδί-
ως για τα παιδιά μικρής ηλικίας. 

4 Μην επιτρέπετε την απομό-
νωση μπροστά στην οθό-

νη. Γίνετε μέρος της ψηφιακής 
ζωής των παιδιών σας. Παίξτε 
μαζί τους ένα ηλεκτρονικό παι-



Εμπειρία υγείας  
για το παιδί στο κέντρο της πόλης

Εμπειρία υγείας  
για το παιδί στο κέντρο της πόλης

GRADIENT: 89,84 - 41,8 - 55,08 - 21,48  &  63,67 - 0 - 25,78 - 0

Όλες οι 
παιδιατρικές 
ειδικότητες  

& υποειδικότητες1η κλινική 
πιστοποιημένη 
«φιλική προς  

τους ασθενείς»  
στην Ευρώπη

400.000 παιδιά  
έκαναν εξετάσεις  
ή νοσηλεύτηκαν

Στο κέντρο  
της Αθήνας, με 

εύκολη πρόσβαση

Περισσότερα 
από 24 
παιδιατρικά 
τμήματα & 
εξειδικευμένα 
κέντρα

Τμήμα επειγόντων 
περιστατικών  
όλο το 24ωρο

Συνεργασία με όλες τις 
ασφαλιστικές εταιρείες

Υπηρεσία valet 
parking

17 χρόνια 
πορείας
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