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υγεία για όλους         |         παιδί  

Η εμπιστοσύνη σας,  
μας κάνει καλύτερους!

9 στους 10 δηλώνουν απόλυτα  
ικανοποιημένοι από την Ευρωκλινική

ΔΩΡΕΑΝ
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Ζούμε σε ένα περιβάλλον  με συνεχείς αλλαγές και εκπλή-
ξεις, που απαιτεί  γερά αντανακλαστικά. Αναμφισβήτητα η 
πανδημία του COVID-19 ήταν ένα πολύ δυνατό crash test 
για τον κλάδο μας. Όμως και σε αυτήν την δύσκολη συγκυ-
ρία, η Ευρωκλινική στάθηκε και με το παραπάνω στο ύψος 
των περιστάσεων. Όπως και το 2021, έτσι και το 2022 νο-
σηλεύσαμε COVID περιστατικά με απόλυτη επιτυχία.

Μέσα από αυτή τη δοκιμασία μετρήσαμε τις δυνάμεις μας, 
αναμετρηθήκαμε με τον εαυτό μας, βρήκαμε λύσεις, πήρα-
με γρήγορες αποφάσεις και βγήκαμε πιο δυνατοί. Όλο αυτό 
το διάστημα, παρά τις όποιες δυσκολίες, το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός μας δεν έπαψε ούτε στιγμή να είναι η φρο-
ντίδα και η άριστη εξυπηρέτηση του ασθενή. Και τα αποτε-
λέσματα μας δικαιώνουν, καθώς με βάση τις τελευταίες μας 
έρευνες ικανοποίησης των ασθενών μας, αποδεικνύεται ότι 
ο κόσμος μας εμπιστεύεται και μας προτιμά. 

Νιώθουμε πολύ περήφανοι γιατι 9 στους 10 ασθενείς μας 
είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτηση και τη 
φροντίδα του Ομίλου Ευρωκλινικής. Η έρευνα ικανοποίη-
σης που πραγματοποιήθηκε από εξωτερική, ανεξάρτητη, 
αξιόπιστη και αξιολογημένη εταιρεία έρευνας στο χρονικό 
διαστημα 1/1/2021-31/12/2021 σε ασθενείς της Ευρωκλι-
νικής  είχε σαν  στόχο να μετρήσει όλες τις βασικές παρα-
μέτρους εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των ασθενών 
μας διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αμεροληψία και την 
αντικειμενικότητα των απαντήσεών τους. 

Αυτά τα αποτελέσματα τα χρωστάμε στους ανθρώπους 
μας, οι οποίοι για άλλη μια φορά κάνουν τη διαφορά. 
Μόνο αν κάποιος βιώσει το κλίμα και τη νοοτροπία της 
Ευρωκλινικής, θα καταλάβει ότι αυτή η έννοια της οικογέ-

νειας και της επένδυσης στον άνθρωπο δεν αποτελεί ένα 
ακόμα σύνθημα ή καμπάνια του μάρκετινγκ, αλλά είναι μία 
λέξη βαθιά ριζωμένη στην νοοτροπία και στην κουλτούρα 
του οργανισμού η οποία χαρακτηρίζει όλες τις λειτουργίες 
του. Διαθέτουμε ιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προ-
σωπικό  που λειτουργούν ομαδικά, υπερβαίνοντας πολλές 
φορές τον εαυτό τους για να προσφέρουν άριστες υπηρε-
σίες υγείας και να φροντίσουν τον κάθε ασθενή και το υπο-
στηρικτικό του περιβάλλον με το ίδιο μεράκι και ανθρωπιά 
που θα έκαναν σε ένα δικό τους πρόσωπο. Αυτό είναι κάτι 
που το εισπράττουν καθημερινά οι ασθενείς μας και έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών μας. 

Έχοντας αυτή την πολύτιμη προίκα κοιτάμε το μέλλον μας με 
σιγουριά, αισιοδοξία και πίστη ότι τα καλύτερα έρχονται...

Editorial
Μετά την κρίση, συνεχίζουμε πιο δυνατοί 
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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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Το περιοδικό διανέμεται δωρεάν

Οι νεότερες εξελίξεις  
στην ογκολογία με πρόεδρο 
της οργανωτικής επιτροπής 
τον κο Χρήστο Πανόπουλο!

Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο με τίτλο “ΚΑΡΚΙΝΟΣ 2022: 
Τα νέα όπλα που προστίθενται στη διάγνωση και θεραπεία 
εκτοπίζουν το παλιό οπλοστάσιο;›› διεξήχθη με μεγάλη 
επιτυχία στις 11-12 Μαρτίου 2022 στο Ξενοδοχείο Divani 
Caravel, με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τον κο 
Χρήστο Πανόπουλο, Δ/ντη Παθολόγο-Ογκολόγο, Ευρω-
κλινική Αθηνών.
Στο συνέδριο συμμετείχαν διακεκριμένοι ιατροί της Ευρω-
κλινικής, συμβάλλοντας με τη γνώση και την εμπειρία τους 
στην καλύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
καρκίνου.
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Ο κος Αθανάσιος Ρήγας, Διευθυντής Ουρο-
λόγος, Πρόεδρος Επιτροπής Χειρουργείου 
– Χειρουργικού Τομέα, Ευρωκλινική Αθηνών 
συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο 3ο Επι-
στημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπα-
ραγωγής “Υπογονιμότητα γένους... αρσενικού”, 
το οποίο διεξήχθη στις 18-19 Μαρτίου 2022 στο 
Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών στο Μέγα-
ρο Μουσικής Αθηνών.  Ο κος Ρήγας παρουσίασε 

την ομιλία του με τίτλο «Ή επίδραση των παθο-
λογιών του προστάτη και των αντίστοιχων 
θεραπευτικών πρωτοκόλλων στη στυτική δυ-
σλειτουργία» παρουσία διακεκριμένων επιστη-
μόνων από όλη την Ελλάδα. Σκοπός του Συνεδρί-
ου ήταν να εστιάσει αποκλειστικά στον ανδρικό 
παράγοντα, να διερευνήσει τους λόγους της 
Ανδρικής Υπογονιμότητας και να εφαρμόσει τις 
πλέον σύγχρονες μεθόδους αντιμετώπισής της. 

Ο κος Ρήγας, Κεντρικός Ομιλητής  
στο 3ο Επιστημονικό Συμπόσιο 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
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Η Καρδιοχειρουργική Κλινική της Ευ-
ρωκλινικής Αθηνών με Διευθυντή 
τον κύριο Ιωάννη Χλωρογιάννη, 

MD, PhD, αποδεικνύει για ακόμη μια 
φορά το πολύ υψηλό επιστημονικό της 
επίπεδο με τη διαρκή έρευνα της παθο-
φυσιολογίας της στεφανιαίας νόσου. Η 
κλινική συμμετείχε σε ερευνητική κλινι-
κή εργασία Διδακτορικής Διατριβής σε 
συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών και το Μετσόβειο Πολυτε-
χνείο, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
δείγμα 32 ασθενών με αθηρωσκληρω-
τική καρδιοπάθεια, που αντιμετωπίστη-
καν επιτυχημένα στην Ευρωκλινική Αθη-

νών με εγχείρηση  ολικής 
αρτηριακής επαναιμάτω-
σης μυοκαρδίου (bypass).

Η συγκεκριμένη επι-
στημονική έρευνα με 
τίτλο "Epicardial Adi-
pocyte-derived TNF-α 
Modulates Local Inflam-
mation in Patients with 
Advanced Coronary Ar-
tery Disease, Karampet-
sou N, Tzani A, Doulamis 
IP, Bletsa E, Minia A, Pliaka V, Tsolakos N, 
Oikonomou E, Tousoulis D, Kontzoglou 
K, Alexopoulos LG, Perrea DN, Patapis 
P, Chloroyiannis IA."  δημοσιεύτηκε 

στο διεθνές  ιατρικό περιοδικό Curr 
Vasc Pharmacol. 2022;20(1):87-93 και 
στην Αμερικανική Εθνική Ιατρική Βιβλι-
οθήκη (National Library of Medicine), 
Pubmed.gov. 

 Σκοπός της κλινικής μελέτης ήταν να 
συνεισφέρει στην έρευνα για τη δημι-
ουργία της αθηρωματικής πλάκας  η 
οποία  αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία 
των εμφραγμάτων του μυοκαρδίου 
μέσα στα στεφανιαία αγγεία και της 
καρδιακής ανεπάρκειας. Ο απώτερος 
στόχος της μελέτης ήταν να συμβάλει 
στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας 
και την αντιμετώπιση της αθηρωματικής 
νόσου της καρδιάς.

Καρδιοχειρουργική Κλινική της Ευρωκλινικής:

Συμβολή στην έρευνα της στεφανιαίας νόσου 
σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή  
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το Μετσόβειο Πολυτεχνείο

τα νέα μας
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Πρωτοποριακή αντιμετώπιση της 
παχυσαρκίας στην Ευρωκλινική Αθηνών

To Δ' Χειρουργικό Τμήμα στο «Allurion Academy 2022»

Ο κος Αναστάσιος Τσεχπενάκης, 
Δ/ντης Χειρουργός, η κα Αλεξία 
Σαριδάκη, Αναπληρώτρια Δ/

ντρια Χειρουργός και ο κος Ίωάννης 
Στρίφτης, Παθολόγος Ευρωκλινική 
Αθηνών συμμετείχαν στο "Allurion 
Academy 2022" για την αντιμετώπιση 
της παχυσαρκίας με γαστρικό μπαλόνι, 
που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδο-
χείο Intercontinental στη Λισαβόνα, 
11-12 Μαΐου 2022. 

Το Πρόγραμμα Απώλειας Βάρους 
συνδυαζόμενο με το Allurion Γαστρι-
κό μπαλόνι, είναι μία καινοτόμος και 
αποτελεσματική μέθοδος απώλειας 
βάρους, η οποία προσφέρεται κατά 
αποκλειστικότητα μόνο στην Ευρω-
κλινική και αποτελεί το πρώτο βήμα 
και ένα εργαλείο με στόχο τη μακρο-
πρόθεσμη στροφή προς έναν πιο υγι-
εινό, θετικό τρόπο ζωής με εντυπωσι-
ακά αποτελέσματα για τον ασθενή. 
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Η Ευρωκλινική Αθηνών στο Ελληνικό Συνέδριο 
Ογκολογίας (6ο ΕΣΟ)

Μ ε παρουσία του συνόλου της Ογκολογικής Παθολο-
γικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών ολοκληρώ-
θηκε το 6ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας (6ο ΕΣΟ) 

που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολό-
γων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) και την Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθε-
ραπευτικής Ογκολογίας (ΕΕΑΟ) με σύνθημα «Πιο Γρήγορα, 
Πιο Ψηλά, Πιο Δυνατά» αναφερόμενο στη σπουδαιότητα 
της παρουσίασης όλων των καταιγιστικών νέων εξελίξεων 
στην μοντέρνα Ογκολογία. 

Όλοι οι Ογκολόγοι Παθολόγοι, συνεργάτες της Ευρωκλι-
νικής Αθηνών συμμετείχαν στο συνέδριο είτε με φυσική 
είτε με διαδικτυακή παρουσία.

Αναλυτικά και με αλφαβητική σειρά:
• Η κυρία Δ. Δαλιάνη συμμετείχε ως συν-πρόεδρος με 

τους κκ Μπάμια και Κοντοβίνη, στο Στρογγυλό Τραπέζι 
με θέμα: «Ουρολογικός Καρκίνος».

• Ο κύριος Ν. Κατιρτζόγλου συμμετείχε ως μέλος της 
Επιστημονικής Επιτροπής και ως συν-πρόεδρος με τον 
κ. Χαλικιά, στη διάλεξη της κυρίας Καλαϊτζή με θέμα: «Η 
Ιατρική του Τρόπου Ζωής και ο Ρόλος της στην Πρόληψη, 
Θεραπεία και Αποκατάσταση του Καρκίνου».                            

• Η κυρία Ο. Κατωπόδη συμμετείχε ως συν-πρόεδρος με 
τους κκ Παπακώστα και Αποστολόπουλο στο Στρογγυλό 
Τραπέζι με θέμα: «Καρκίνος Ανώτερου Πεπτικού»

• Ο κύριος Χ. Πανόπουλος συμμετείχε ως μέλος της Επι-
στημονικής Επιτροπής και ως συν-πρόεδρος με τους κκ 
Σαλούστρο και Δημητριάδη, στο Στρογγυλό Τραπέζι με 
θέμα: «Κληρονομικότητα και Καρκίνος».
Σημαντική ήταν η παρουσία του κυρίου Δ. Παπαγεωργί-

ου, Επίκουρου καθηγητή Παθολογικής Νοσηλευτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Προϊστάμενου του τμήμα-
τος Ημερήσιας Νοσηλείας της Ευρωκλινικής Αθηνών και 
Προέδρου του Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (ΕΣΝΕ), 
ως συν-προέδρου με τους κκ Κωνσταντινίδη και Ράλλη, 
στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: «Πρωτοποριακές Προ-
σεγγίσεις στην Υποστήριξη Ασθενών με Καρκίνο μετά την 
Ολοκλήρωση της Θεραπείας».

τα νέα μας

Η κα. Ζησιμοπούλου παρουσίασε 
τις τελευταίες εξελίξεις 
σχετικά με την επιληψία 

Η κα. Βάσω Ζησιμοπούλου, Δ/ντρια Νευρολόγος, Επικεφαλής Μονά-
δας Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών, Ευρωκλινική Αθηνών, συμμετείχε στο 
Workshop με θέμα «Διαχείριση ασθενών με επιληψία και συννοσηρό-
τητες στην κλινική πράξη» που πραγματοποιήθηκε στο Electra Palace 
στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2022. Η κα. Ζησιμοπούλου μίλησε για τις «Νευ-
ροψυχιατρικές Διαταραχές και επιληψία - Παρουσίαση πραγματικών 
περιστατικών» παρουσία αξιόλογων επιστημόνων από όλη την Ελλάδα. 
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Η Ευρωκλινική Παίδων  
στο 60ο Πανελλήνιο 
Παιδιατρικό Συνέδριο

Οι ιατροί της Ευρωκλινικής 
Παίδων συμμετείχαν στο 60ο 
Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέ-
δριο, το οποίο πραγματοποιήθη-
κε στο Ξενοδοχείο Porto Palace 
στη Θεσσαλονίκη, 3-5 Ίουνίου 
2022. Κατά τη διάρκεια του συ-
νεδρίου οι ιατροί της Ευρωκλινι-
κής Παίδων παρουσίασαν τρεις 
καινοτόμες και πολύ ενδιαφέ-
ρουσες ομιλίες. 

Συγκεκριμένα, στο συνέδριο 
έλαβαν μέρος  η κα Ελένη Τσά-
πρα, Διευθύντρια Παιδιατρικού 
Τμήματος, ο κος Βασίλειος Πα-
ϊλόπουλος, Διευθυντής Καρδι-
ολόγος, η κα Ευσταθία Κατσα-
ρού, Διευθύντρια Νευρολόγος, η 
κα Αναστασία Στασινοπούλου, 

Διευθύντρια Αιματολόγος, η κα 
Χριστίνα Κάσσου, Αναπληρώ-
τρια Διευθύντρια Παιδιατρικού 
Τμήματος, και οι κυρίες Λήδα 
Ίατρίδου, Άννα Ήλιοπούλου και 
Αναστασία Καραμούζα, Παιδία-
τροι, Ευρωκλινική Παίδων. 

Τα θέματα που παρουσιάστη-
καν ήταν η «Επιμένουσα Θρομ-
βοπενία και Οξεία λοίμωξη από 
τοξόπλασμα», «Βρέφος με απώ-
λεια συνείδησης επί εδάφους 
Συνδρόμου wolff parkinson 
white (wpw)» και «Σηραγγώδες 
αγγείωμα μυελικού κώνου σε 
κορίτσι 22 μηνών με αιφνίδια 
μυϊκή αδυναμία», παρουσία εξει-
δικευμένων παιδιάτρων απ' όλη 
την Ελλάδα. 
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Η κα Τσιρώνα προήδρευσε 
στο 49ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, 
Μεταβολισμού
και Σακχαρώδη Διαβήτη!
Η κα Σοφία Τσιρώνα, Διευθύντρια 
Ενδοκρινολόγος, Ευρωκλινική Αθη-
νών προήδρευσε στον πρώτο κύκλο 
ομιλιών αναφορικά με τα νεότερα 
δεδομένα γύρω από τον Σακχαρώ-
δη Διαβήτη στο 49ο Πανελλήνιο Συ-
νέδριο Ενδοκρινολογίας, Μεταβο-
λισμού και Σακχαρώδη Διαβήτη, 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 
28-30 Απριλίου 2022, στο Ξενοδο-

χείο Divani Caravel στην Αθήνα. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

συζητήθηκαν τα νεότερα δεδομέ-
να και οι σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις γύρω από τον Σακχα-
ρώδη Διαβήτη, την Παχυσαρκία, τις 
παθήσεις του Θυρεοειδούς, καθώς 
και τον ρόλο που διαδραμάτισε η 
πανδημία του COVID-19 στις ζωές 
των ασθενών. 

τα νέα μας
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Όμιλος Ευρωκλινικής - Πανελλήνια Ομοσπονδία 
ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας
Εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τους ασθενείς  
με Σκλήρυνση κατά Πλάκας

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής στο πλαίσιο του εορτασμού της Πα-
γκόσμιας Ημέρας Πολλαπλής Σκλήρυνσης και με αφορ-
μή τη λειτουργία του νέου, εξειδικευμένου ιατρείου ΣΚΠ, 

διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με την 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας  
στις 11 Απριλίου 2021, 18:00-20:00, στο αμφιθέατρο του Ιν-
στιτούτου Παστέρ, με θέμα «Οι επιπτώσεις της ΣΚΠ στη ζωή 
των ασθενών και των οικείων τους».

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση γύρω 
από τη συγκεκριμένη νόσο, καθώς και η έγκυρη ενημέρωση 
τόσο των ασθενών όσο και των οικείων τους. Καταξιωμένοι 
επιστήμονες της Ευρωκλινικής και του «ΓΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»  
παρουσίασαν τα τελευταία ελληνικά και διεθνή δεδομένα για 
το στίγμα των ασθενών με ΣΚΠ και τους παράγοντες επιβά-
ρυνσης των φροντιστών τους, καθώς και για τις δυνατότητες 
βελτίωσης της ποιότητας της ζωής τους. Τις ομιλίες σχολίασε 
η κα Αναγνωστούλη Μαρία, Eπίκουρη Kαθηγήτρια Nευρολο-
γίας, ΕΚΠΑ A΄ Nευρολογική Kλινική, Aιγινήτειο Nοσοκομείο.

Η Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής Ευρωκλινική Αθη-
νών, Βάσω Ζησιμοπούλου, δήλωσε: «Στην Ευρωκλινική Αθη-
νών λειτουργεί πλέον Ειδικό Ιατρείο Σκλήρυνσης κατά Πλά-
κας, το οποίο προσφέρει εξειδικευμένη φροντίδα σε όλους 
αυτούς τους ασθενείς. Με αυτή την αφορμή θα  παρέχουμε 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα, σε όλα τα άτομα με ΠΣ , 
μέλη των συλλόγων της ΠΟΑμΣΚΠ,ειδική προσφορά για τον 
έλεγχό τους ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εξε-
τάσεις, και μία  πλήρη ιατρική εξέταση και εκτίμηση  από τον 
εξειδικευμένο νευρολόγο υπεύθυνο του ιατρείου». 

H κ. Βάσω Μαράκα, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, ανέφερε στον 

Χαιρετισμό της: «Τα δύο προηγούμενα χρόνια όλη η ανθρω-
πότητα ταλαιπωρήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού. 
Τα άτομα με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας επιβαρύνθηκαν τόσο 
σωματικά όσο και ψυχικά καθώς έμειναν μέσα στα σπίτια 
τους φοβούμενοι τη λοίμωξη. Έχασαν τα ιατρικά ραντεβού 
τους και τις συνεδρίες αποκατάστασης και γέμισαν φόβο 
και ανασφάλεια. Με την επανεκκίνηση ο Όμιλος Ευρωκλι-
νικής επέδειξε πρώτος ευαισθησία και ανταποκρίθηκε στις 
ανάγκες των Ατόμων με ΣΚΠ.  Μια όαση μέσα στην έρημο. 
Τα μέλη ενημερώθηκαν για την λειτουργία του νέου εξειδι-
κευμένου στην ΣΚΠ ιατρείου και την προνομιακή οικονομική 
προσφορά. Σας ευχαριστούμε για την στήριξή σας.»

Η εκδήλωση ήταν ανοικτή για το κοινό, για περιορισμένο 
αριθμό ατόμων, τηρώντας όλα τα απαραίτητα υγειονομικά 
μέτρα για τον COVID-19.
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Η νοσηλευτική ομάδα της Ευρωκλινικής συμμετείχε 
στο 49ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού Συνδέσμου 
Νοσηλευτών Ελλάδος, το οποίο έλαβε χώρα στη Χίο 

από 18 έως 21 Μαΐου 2022, αποδεκνύοντας για ακόμη 
μια φορά ότι η δια βίου εκπαίδευση στην Ευρωκλινική 
δε σταματά ποτέ.

Πιο συγκεκριμένα, ο κος Νικόλαος Γκούμας, Διευθυ-
ντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ευρωκλινική Αθηνών και 
ο κος Δημήτριος Παπαγεωργίου, Προϊστάμενος Ογκο-
λογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών, Επίκουρος Καθη-
γητής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννή-
σου και Πρόεδρος Τ.Ν.Ο. ΕΣΝΕ, συντόνισαν το Κλινικό 
Φροντιστήριο με τίτλο «Λειτουργία Κλινικής Covid-19. Η 

εμπειρία μιας ιδιωτικής Κλινικής», μοιράζοντας την εμπει-
ρία τους με τους υπόλοιπους σύνεδρους. Η κα Αργυρώ 
Ριτσογιάννη, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη 5ου Ορό-

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία Ομίλου Ευρωκλινικής 
στο 49ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εθνικού 
Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος 

τα νέα μας
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φου, Ευρωκλινική Αθηνών παρουσίασε την ομιλία της 
με τίτλο «Φροντίδα Ασθενών στην COVID Κλινική», η κα 
Παρασκευή Μωραΐτου, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη 
ΤΕΠ, Ευρωκλινική Αθηνών, μίλησε για την «Διαχείριση 
Ασθενών στα ΤΕΠ»,  η κα Καφάζη Αλκμένα, Νοσηλεύ-
τρια ΠΕ, Υπεύθυνη Γραφείου Λοιμώξεων, Ευρωκλινική 
Αθηνών για την «Εφαρμογή Πρωτοκόλλων», ενώ η κα 
Ευδοξία Τσοπάνογλου, Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη 
5ου Ορόφου, Ευρωκλινική Αθηνών μίλησε για την «Πα-
ράλληλη Λειτουργία NON-COVID Κλινικών». Μάλιστα  η  
ανακοίνωση της κ. Καφάζη βραβεύτηκε ως μία από τις 
καλύτερες εργασίες (4 βραβεία σε σύνολο 80 υποψηφι-
οτήτων)!

Επίσης, ο κος Παπαγεωργίου παρουσίασε τη  «Διαχεί-
ριση Ογκολογικών Περιστατικών» στην Ευρωκλινική 
Αθηνών, ενώ ο κος Γκούμας, προήδρευσε μαζί με τη κα 
Κυρίτση-Κουκουλάρη Ελένη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμή-
μα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στη Δι-
άλεξη: «Νέοι νοσηλευτές στην αγορά εργασίας. Από την 
θεωρία στην πράξη», με ομιλητή τον κ. Παπαγεωργίου. 

τα νέα μας
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Ο Όμιλος Ευρωκλινικής στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που υλοποιεί, με μήνυμα #agkaliafrontidas 

και σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρ-
κινική Εταιρεία, ολοκλήρωσε με επιτυχία το 
Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης και Έγκαιρης 
Διάγνωσης του Καρκίνου του Μαστού, το οποίο 
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021 και ολοκλη-
ρώθηκε τον Μάρτιο του 2022, προσφέροντας 
δωρεάν προληπτικούς μαστολογικούς ελέγ-
χους στις τρόφιμες του Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας. 

Οι εξειδικευμένοι ακτινοδιαγνώστες και χει-
ρουργοί μαστού, ακτινοτεχνικοί και νοσηλευτές 
της Ευρωκλινικής, καθώς και το ιατρικό προσω-
πικό από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία 
βρέθηκαν, για τέταρτη φορά, την Παρασκευή 
18 Μαρτίου 2022, στο Κ.Κ. Γυναικών Ελεώνα 
Θήβας για να πραγματοποιήσουν ψηφιακές 
μαστογραφίες, υπερήχους μαστών και κλινική 
εξέταση στις γυναίκες του σωφρονιστικού κα-
ταστήματος. 

Συνολικά, μέσω του προγράμματος πραγματο-
ποιήθηκαν περισσότερες από 150 ψηφιακές μα-
στογραφίες, 210 υπέρηχοι μαστών και κλινικοί 
έλεγχοι μαστού σε περισσότερες από 200 γυναί-
κες του Κέντρου Κράτησης, οι οποίες στερούνται 
πρόσβασης σε μαστολογικούς ελέγχους, λόγω 
έλλειψης πόρων και δυσκολιών μεταγωγής 
τους σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής ή 
της Αθήνας, δίνοντάς τους έτσι την ευκαιρία να 
εξεταστούν και να λάβουν την ιατρική φροντίδα 
που τους αξίζει. 

Η όλη διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη 
συνεισφορά του Κινητού Μαστογράφου της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ακολουθώ-
ντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και τηρώντας 
στο ακέραιο όλα τα μέτρα πρόληψης για τον 
COVID-19.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Ευρωκλινι-
κής, Αντώνης Βουκλαρής, δήλωσε: «O Όμιλος 
Ευρωκλινικής ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ακό-
μα σημαντική κοινωνική δράση, υποστηρίζοντας 
έμπρακτα συνανθρώπους μας που το έχουν ανά-
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Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι δωρεάν 
προληπτικές εξετάσεις μαστού στο Κέντρο 

Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας

Όμιλος Ευρωκλινικής  
- Ελληνική 

Αντικαρκινική Εταιρεία 
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γκη. Ευχαριστούμε την Ελληνική Αντικαρκινική 
Εταιρεία για την άμεση ανταπόκριση στην πρω-
τοβουλία μας και δεσμευόμαστε ότι αυτή είναι 
μόνο η αρχή σε μια σειρά ενεργειών με κέντρο 
τον άνθρωπο και την υγεία του». 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής 
Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος, ανέφερε: 
«Αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση που η 
κινητή μονάδα μαστογράφου μέσω των χο-

ρηγών μας μπορεί να επισκέπτεται απομακρυ-
σμένες περιοχές της Ελλάδας. Μέχρι τώρα με 
την πράσινη κινητή μονάδα μαστογράφου της 
Ε.Α.Ε. έχουμε πραγματοποιήσει περισσότερες 
από 8.000 μαστογραφίες και στόχος μας είναι να 
εξεταστούν όσο δυνατόν περισσότερες γυναί-
κες, που δεν έχουν πρόσβαση σε διαγνωστικές 
μονάδες. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τον καρκί-
νο του μαστού παρελθόν!»
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Ο κ. Ίωάννης Ζελενίτσας, 
Διευθυντής Παθολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών, 

ο κ. Πέτρος Μαλακάσης, 
Ειδικός Ακτινοδιαγνώστης 
Μαστού, Διευθυντής Απει-
κονιστικού τμήματος Μα-
στού και Οστεοπόρωσης, 
Ευρωκλινική Αθηνών, ο κ. 
Μιχάλης Μαυρουδής, Δι-
ευθυντής Χειρουργικής Κλι-
νικής Μαστού, Ευρωκλινική 
Αθηνών και η κα Λαμπρινή 
Κορδάτου, νοσηλεύτρια, 
Προϊσταμένη Πολυιατρεί-
ου Ομίλου Ευρωκλινικής 

προσέφεραν εθελοντικά 
τις ιατρικές τους υπηρεσίες 
στην 11η δράση της Axion 
Hellas σε ακριτικά νησιά της 
Ελλάδας. 

O διάπλους πραγματοποι-
ήθηκε  4-14 Μαΐου 2022, στα 
νησιά Φολέγανδρο, Σύμη, 
Χάλκη, Αστυπάλαια και Κί-
μωλο. Σκοπός της αποστολής 
ήταν να προσφέρει υπηρεσί-
ες στην κοινωνία μας, ειδικά 
στις ευάλωτες ομάδες που 
ζουν σε απομακρυσμένες και 
δυσπρόσιτες περιοχές των 
Ελληνικών νησιών. 

τα νέα μας

Η ομάδα της Ευρωκλινικής  
στον 11ο Διάπλου  
της  Axion Hellas!

Συνολικά  
εξετάστηκαν  

964 ασθενείς, ενώ  
διενεργήθηκαν  
2.471 εξετάσεις   

(αιμοληψίες, Υπέ-
ρηχοι  Θυρεοειδούς 
- Σώματος, Triplex 

Καρωτίδων - Αγγεί-
ων - Κάτω Άκρων, 

Triplex Καρδιάς, Υπέ-
ρηχοι Μαστού και
Υπέρηχοι Κύστης - 

Νεφρών)
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τα νέα μας
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T o ΗR TEAM του Ομίλου Ευρωκλινικής 
έδωσε για ακόμα μια φορά ηχηρό  πα-
ρών στο #JobDay 45+ που διοργάνω-

σε το Skywalker, μία από τις μεγαλύτερες 
πλατφόρμες αναζήτησης εργασίας στην Ελ-
λάδα, στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων. 
Οι Career Experts μας έδωσαν την ευκαιρία 
έρευσης εργασίας σε επαγγελματίες άνω 
των 45 ετών, παρέχοντας επαγγελματική 
συμβουλευτική, καθώς και πλήρη ενημέρω-
ση για τις θέσεις εργασίας στον Όμιλο Ευ-
ρωκλινικής.  

Γι' αυτόν τον λόγο, η Δ/νση ανθρώπινου 
δυναμικού μας βραβεύτηκε και στο HR 
Community Conference & Awards 2022, 
λαμβάνοντας  την «Τιμητική Διάκριση 
HeRa» στην κατηγορία «Κοινωνική Ευαι-
σθησία HRM», αποδεικνύοντας στην πράξη 

ότι  η  Ευρωκλινική αποτελεί ένα εργασιακό 
περιβάλλον χωρίς διακρίσεις!

Tο Ανθρώπινο Δυναμικό μας 
ξεχωρίζει για το κοινωνικό του 
πρόσωπο!

τα
 ν

έα
 μ

α
ς



• Βρες εύκολα και γρήγορα τον ιατρό ή την ειδικότητα που χρειάζεσαι

• Ενημερώσου για τα τελευταία νέα και δράσεις μας

• Διάβασε ενδιαφέροντα άρθρα υγείας και συμβουλές ευεξίας για ενήλικες  
και παιδιά από τους ειδικούς της Ευρωκλινικής

• Ανακάλυψε τα πιο ολοκληρωμένα check up και τις πιο «hot» προσφορές υγείας 
και ομορφιάς και κλείσε εύκολα το ραντεβού σου

Το νέο, υπερσύγχρονο  
website μας είναι on air!

Η πιο σύγχρονη κα μοντέρνα ιστοσελίδα είναι γεγονός! 

www.euroclinic.gr

http://www.euroclinic.gr
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Γίναμε μια αγκαλιά αγάπης  
για να στηρίξουμε  

το Χαμόγελο του Παιδιού

Τ ον Δεκέμβριο του 2021, ο Όμι-
λος Ευρωκλινικής συγκέντρω-
σε περισσότερο από μισό τόνο 

ειδών πρώτης ανάγκης για τα χιλιά-
δες σπίτια που υποστηρίζει ο οργα-
νισμός το «Χαμόγελο του παιδιού».  
Η δράση διήρκησε από την 1η μέχρι 
και τις 20 Δεκεμβρίου του 2021 με 
τη συμμετοχή όλων των εργαζομέ-
νων του Ομίλου Ευρωκλινικής, ανα-
δεικνύοντας για ακόμη μια φορά 
την αξία του εθελοντισμού και της 
προσφοράς στον συνάνθρωπο. Με-
ρικά από τα είδη που συγκεντρώθη-
καν ήταν Είδη βρεφικής φροντίδας, 
Προϊόντα καθαρισμού, Είδη προ-
σωπικής φροντίδας, Είδη οικιακής 

χρήσης κ.ά. Με την πράξη αυτή η Ευ-
ρωκλινική αποδεικνύει έμπρακτα τη 
δέσμευσή της για υποστήριξη των 
παιδιών και των οικογενειών   που 
έχουν ανάγκη. 

τα νέα μας



Μια #agkaliafrontidas  
σε όσους μας έχουν ανάγκη

www.euroclinic.gr

http://www.euroclinic.gr
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«Μαζί» με την γυναικεία  
ομάδα Χαντμπολ ΑΕΚ  
στην Α' Εθνική
Είμαστε υπερήφανοι υποστηρικτές της γυναι-
κείας ομάδας χάντμπολ της AEK Athletic Club, 
η οποία εξασφάλισε την άνοδο στην Α1 κατη-
γορία, ολοκληρώνοντας αήττητη την φετινή 
αγωνιστική σεζόν. 
Τις πρωταγωνίστριες αυτής της επιτυχίας "συ-
ντρόφεψε" από την αρχή της αγωνιστικής πε-
ριόδου το ιατρικό team της Ευρωκλινικής και 
ο ιατρός της ομάδας Γ. Κελάλης, Διευθυντής 
Ορθοπαιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών. Η Ευρω-
κλινική Αθηνών μάλιστα ανανέωσε τη συνερ-
γασία της με την ΑΕΚ για τρίτη συνεχόμενη

χρονιά ως επίσημος χορηγός και ιατρικός υπο-
στηρικτής όλων των τμημάτων του Συλλόγου.

Στηρίζουμε τον Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου
Ο Όμιλος Ευρωκλινικής εγκαινίασε  
τη νέα του συνεργασία με τον 
Αθλητικό Όμιλο Αγρινίου για την 
αγωνιστική σεζόν 2021-2022 
προσφέροντας τις ιατρικές του 
υπηρεσίες στους παίκτες της ομάδας 
μπάσκετ του Ομίλου. Υπεύθυνος 
ιατρός της ομάδας θα είναι ο κ. 
Φώτης Τσούκας, Διευθυντής 
Ορθοπαιδικός, Ευρωκλινική Αθηνών. 
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Υπερήφανοι υπιστηρικτές της ομάδας 
Volley Γυναικών Αιγάλεω
Είμαστε υπερήφανοι ιατρικοί υπο-
στηρικτές της ομάδας γυναικών 
Volley Αιγάλεω, οι οποίες στην αγω-
νιστική σεζόν 2021-2022 τερμάτι-
σαν στην 2η θέση του πρωταθλήμα-
τος της Pre League, πετυχαίνοντας 
την άνοδό τους στην Α1 εθνική κα-

τηγορία! Στη φιέστα που πραγματο-
ποιήθηκε για την άνοδο της ομάδας 
παρευρέθηκε και ο Δ/ντης Ορθοπαι-
δικός της Ευρωκλινικής Αθηνών, κος 
Γεώργιος Κελάλης, ο οποίος ήταν 
στο πλευρό των αθλητριών καθόλη 
τη διάρκεια της χρονιάς. 

τα νέα μας



Η πιο 
ΑΞΙΌΠΙΣΤΗ 
επιλογή 
ΥΓΕΙΑΣ

Καινοτομία

Ποιότητα

Εξειδίκευση 

Με κέντρο τον άνθρωπο

http://www.euroclinic.gr
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 Συνήθεις παθήσεις που οδηγούν τον άνδρα  
στον Ουρολόγο

  Θυρεοειδεκτομή & Καλοκαίρι: Κανένα πρόβλημα!
 Cyber-hondria & Ιατρική διαφήμιση

 Τραυματισμοί στην παραλία.  
Τι πρέπει να προσέξουμε!

  Διάγνωση & θεραπεία των θηλωμάτων  
της ουροδόχου κύστης

 Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση  
του καρκίνου του Στομάχου

 Αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

 10+1 συμβουλές:  Όσα πρέπει να γνωρίζετε  
πριν την ολική αρθροπλαστική γόνατος

 Καρκίνος Μαστού: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν 
περισσότερο; η πρόληψη που σώζει
 Λαπαροσκόπηση & Υστεροσκόπηση:  

Ποιος ο ρόλος τους στη γυναικεία υπογονιμότητα;

 Τι είναι το Long COVID ή  οι επιπτώσεις  
μετά τον COVID-19;

 Ο αργός καρδιακός ρυθμός 
 είναι καλός ή κακός για εμάς;

 Eγκεφαλικό επεισόδιο: Είναι γένους θηλυκού;
 Ανεύρυσμα εγκεφάλου: Σιωπηλός κίνδυνος

 Tο σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα
 Κότσι

 Ογκοπλαστική Χειρουργική Μαστού
 Αιμορραγία Ανωτέρου Πεπτικού
 State of the Art Μονοκλωνικών 

 & Νεότερων Αντισωμάτων στη Θεραπεία  
των Συμπαγών Όγκων 

 Αντικατάσταση ενδοφακού  
για την αντιμετώπιση μυωπίας, υπερμετρωπίας 

αλλά και πρεσβυωπίας
 Οι δερματοπάθειες του καλοκαιριού

 Αβοκάντο: 9 οφέλη για την Υγεία μας!
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Η πεποίθηση ότι οι ου-
ρολογικές παθήσεις 
συνδέονται με τους 

άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και 
περιστρέφονται γύρω από τα 
προβλήματα προστάτη παύει 
να υφίσταται τα τελευταία χρό-
νια. Τα ουρολογικά προβλήματα 
μπορεί να ξεκινήσουν ακόμα και 
από την εφηβική ηλικία, ενώ όλο 
και περισσότερο αφορούν νεό-
τερους άνδρες.

Η άμεση επίπτωση  στην κα-
θημερινότητα ενός άνδρα καθι-
στά επιτακτική την αντιμετώπισή 
τους και επιβεβλημένη την εκτί-
μηση του ουρολόγου, όταν πα-
ρουσιαστούν. Ποιες είναι όμως 
οι συνηθέστερες ουρολογικές 
παθήσεις που οδηγούν τους άν-
δρες στον ουρολόγο;

Δυσκολία στην ούρηση
Η καλοήθης υπερπλασία του 
προστάτη είναι μια πάθηση που, 
αν και δεν είναι απειλητική για τη 
ζωή του ασθενούς, μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά την ποιό-
τητά της. Είναι από τις πλέον συ-
χνές μεταξύ των ανδρικών ουρο-
λογικών παθήσεων και κάνει την 
εμφάνισή της από την ηλικία των 
40 και άνω. 

Πρόκειται για την αύξηση του 
μεγέθους του προστάτη, που 

πιέζει το τοίχωμα της ουρήθρας, 
αλλά και της κύστης, προκαλώ-
ντας διαταραχές του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήματος.

Στα συμπτώματά της περιλαμ-
βάνονται η καθυστέρηση στην 
έναρξη της ούρησης, η επιμήκυν-
ση του χρόνου ούρησης, η διακε-
κομμένη ούρηση και ελάττωση 
της ακτίνας των ούρων, η συχνου-
ρία, η νυκτουρία, η καύσος κατά 
την ούρηση και η επιτακτική ούρη-
ση. Στις ηλικίες μεταξύ 60 και 80 
ετών η καλοήθης υπερπλασία του 
προστάτη αφορά οκτώ στους 
δέκα άνδρες.

Κολικός νεφρού και ουρητήρα
Η λιθίαση του ουροποιητικού 
είναι μια από τις συχνότερες ου-
ρολογικές παθήσεις μεταξύ των 
ανδρών και αυτή που συνοδεύε-
ται από τα πιο επώδυνα συμπτώ-
ματα, με πιο συχνό τον κολικό του 
νεφρού. Πρόκειται ουσιαστικά 
για τη δημιουργία λίθου ή λίθων 
στο ουροποιητικό σύστημα, από 
τους νεφρούς και τους ουρητήρες 
μέχρι την ουροδόχο κύστη. 

Δημιουργείται όταν τα ούρα 
κορεσθούν από ουσίες που 
δημιουργούν κρυστάλλους, οι 
οποίοι δεσμεύονται σε σκληρά 
ιζήματα, τις κοινές μας «πέτρες». 
Ανάλογα με τη θέση του λίθου, 

Ο καρκίνος 
του προστάτη 
εμφανίζεται 
κατά κύριο 
λόγο στις 

μεγαλύτερες 
ηλικίες και εί-
ναι ο πρώτος 
σε συχνότητα 

καρκίνος 
στον ανδρικό 
πληθυσμό, με 
1 στους 7 άν-
δρες να γίνετε 

διάγνωση  
καρκίνο του 

προστάτη. Αν 
διαγνωσθεί 

εγκαίρως και 
ακολουθηθεί 

η ορθή θε-
ραπεία, είναι 

ιάσιμος

μιλάμε για λιθίαση των νεφρών, 
λιθίαση των ουρητήρων, λιθί-
αση της ουροδόχου κύστης και 
λιθίαση της ουρήθρας. Η λιθί-
αση δεν έχει ηλικία και εμφα-
νίζεται περίπου στο 10% του 
πληθυσμού. Η αντιμετώπιση 
για λίθους που δεν μπορούν να 
αποβληθούν αυτόματα είναι η 
ενδοσκοπική αφαίρεση τους. 

Ουρολοίμωξεις
Η ουρολοίμωξη είναι μια από 
τις συχνότερες ουρολογικές πα-
θήσεις στις ηλικίες κάτω των 50 
ετών. Πρόκειται για βακτηριακή 
λοίμωξη, κατά την οποία παθογό-
νοι μικροοργανισμοί αναπτύσσο-
νται στο ουροποιητικό σύστημα. 

Μπορεί να εμφανιστεί σε 
οποιοδήποτε τμήμα του, αν και 
συνηθέστερες στους άνδρες είναι 
οι ουρολοιμώξεις στο κατώτε-
ρο ουροποιητικό, δηλαδή η προ-
στατίτιδα, η επιδιδυμίτιδα και η 
ουρηθρίτιδα,  που εκδηλώνονται 
με συμπτώματα όπως οι ενοχλή-
σεις στην ουρήθρα, η συχνουρία, 
η πίεση στην κοιλιακή χώρα ή στο 
περίνεο, ο πόνος στο όσχεο, ο πό-
νος στην ούρηση ή την εκσπερμά-
τιση και η αιματουρία. 

Οι ουρολοιμώξεις όμως δεν 
περιορίζονται μόνο στο κατώτε-
ρο ουροποιητικό, αλλά μπορούν 

Αριστείδης  
Καραγιάννης 
Διευθυντής  
Ουρολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 

Ανδρέας  
Καραγιάννης  
Επιμελητής  
Ουρολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών

υγεία για όλους

Συνήθεις παθήσεις  
που οδηγούν τον άνδρα στον Ουρολόγο

ageorga
Highlight
αφαίρεσή

ageorga
Highlight
να διαγιγνώσκεται με 



υγεία για όλους
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Υψηλό PSA
Ο καρκίνος του προστάτη εμ-
φανίζεται κατά κύριο λόγο στις 
μεγαλύτερες ηλικίες και είναι 
ο πρώτος σε συχνότητα καρ-
κίνος στον ανδρικό πληθυσμό, 
με 1 στους 7 άνδρες να γίνετε 
διάγνωση  καρκίνο του προστά-
τη. Αν διαγνωσθεί εγκαίρως και 
ακολουθηθεί η ορθή θεραπεία, 
είναι ιάσιμος. Η μέση ηλικία εμ-
φάνισης του καρκίνου του προ-
στάτη είναι τα 66 χρόνια, ενώ η 
ασθένεια εμφανίζεται σπάνια σε 
άνδρες κάτω των 40 ετών. Επει-
δή στα πρώτα της στάδια είναι 
ασυμπτωματική, είναι κρίσιμης 
σημασίας ο συστηματικός έλεγ-
χος από την ηλικία των 50, ο οποί-
ος πρέπει να περιλαμβάνει, μία 
φορά τον χρόνο, τη δακτυλική 
εξέταση και τη μέτρηση στο αίμα 
του ειδικού προστατικού αντι-
γόνου PSA. Εάν υπάρχει υποψία 
τότε ο ασθενής υποβάλετε σε πε-
ραιτέρω  διαγνωστικές εξετάσεις 
που περιλαμβάνουν την πολυπα-
ραμετρική μαγνητική προστά-
του και την βιοψία προστάτη. 
Όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση, και 
έχουμε κλινικά εντοπισμένο καρ-
κίνο μέσα στον προστάτη, τοτε ο 
ασθενής δύναται να υποβληθεί 
σε ρομποτική ριζική προστατε-
κτομή με το σύστημα DaVinci.

Στυτική δυσλειτουργία
Στυτική δυσλειτουργία ορίζεται 
η μόνιμη ή περιοδική αδυναμία 
του άνδρα να πετύχει και να δι-
ατηρήσει την αναγκαία στύση 
για μια ικανοποιητική επαφή. Ο 
αντίκτυπός της στην ποιότητα της 
ζωής του άνδρα είναι σημαντικός 
και έχει, πέραν των λειτουργικών, 
έχει και ψυχολογικές προεκτά-
σεις. Ένας στους δύο άνδρες 
στις ηλικίες μεταξύ 40 και 70 ετών 
ενδέχεται να εκδηλώσει κάποια 
στιγμή στυτική δυσλειτουργία, 
που μπορεί να είναι απόρροια 

τόσο παθολογικών καταστάσεων 
όσο και ψυχολογικών. 

Η στύση είναι ένα αγγειακό φαι-
νόμενο οπότε κάθε παράγοντας 
ή πάθηση που είναι επιβλαβής 
για τα αγγεία και τα αποφράσσει 
κάνει κακό και στην στύση, όπως 
η υπέρταση, ο διαβήτης, η υψηλή 
χοληστερίνη και το κάπνισμα. Η 
στύση αποτελεί βαρόμετρο της 
καρδιακής λειτουργίας και η στυ-
τική δυσλειτουργία προηγείται 
3 χρόνια των καρδιαγγειακών 
επεισοδίων, προειδοποιώντας 
για το πρόβλημα της καρδιάς που 
έρχεται.

Παράλληλα άλλοι λόγοι μπο-
ρεί να είναι ανατομικοί, όπως η  
φίμωση, ενώ πιο σπάνιες είναι οι 
βλάβες στα στυτικά νεύρα από 
ατυχήματα ή επεμβάσεις. Άλλες 
αιτίες μπορεί να είναι ορμονικές 
διαταραχές όπως η έλλειψη τε-
στοστερόνης ή αλλών ορμονών 
ή λήψη διαφόρων φαρμάκων 
όπως τα αντικαταθλιπτικά.

Μελέτες έχουν αποδείξει ότι 
υπέρβαροι άνδρες με μέτρια 
στυτική δυσλειτουργία εάν χά-
σουν 10% του σωματικού τους 
βάρους με άσκηση και μεσογει-
ακή διατροφή, επανέρχεται η 
στύση στα φυσιολογικά. Επίσης 
η διακοπή του καπνίσματος όχι 
μόνο σταματά την καταστροφή 
τον αγγείων αλλά τα επαναφέρει 
σιγά σιγά. Η φαρμακευτική αγω-
γή αλλά και πρόσφατα η τοπική 
χρήση κρουστικών κυμάτων απο-
τελούν τα όπλα για την καταπολέ-
μηση της στυτικής δυσλειτουργί-
ας. Συνοψίζοντας: ότι είναι καλό 
για την καρδιά είναι καλό και για 
την στύση. 

Οι άνδρες ασθενείς δεν πρέπει 
να αγνοούν τα συμπτώματα των 
ουρολογικών παθήσεων, ούτε να 
τα αφήνουν να χρονίζουν, ενώ 
οφείλουν να βάλουν την πρόλη-
ψη στη ζωή τους, ώστε να προλά-
βουν χειρότερες καταστάσεις.  

Η πεποί-
θηση ότι οι 

ουρολογικές 
παθήσεις 

συνδέονται 
με τους 

άνδρες με-
γαλύτερης 
ηλικίας και 
περιστρέ-

φονται 
γύρω από τα 
προβλήματα 

προστάτη 
παύει να 

υφίσταται 
τα τελευταία 

χρόνια

 

Οι άνδρες 
ασθενείς δεν 
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αγνοούν τα 
συμπτώμα-
τα των ου-
ρολογικών 
παθήσεων, 
ούτε να τα 
αφήνουν 
να χρονί-
ζουν, ενώ 
οφείλουν 
να βάλουν 
την πρό-

ληψη στη 
ζωή τους, 
ώστε να 

προλάβουν 
χειρότερες 

καταστάσεις

να εκδηλωθούν και στο ανώτερο, 
στους νεφρούς και τους ουρητή-
ρες, με βασικά συμπτώματα τον 
υψηλό πυρετό, τη ναυτία, την 
τάση προς έμετο και τον πόνο 
στην πλάτη.

Αιματουρία
Ο καρκίνος της ουροδόχου 
κύστης είναι ο πιο επιθετικός 
καρκίνος του ουροποιητικού 
συστήματος και θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί «σιωπηλή νό-
σος», αφού ενδέχεται για καιρό 
να μην εκδηλώνει συμπτώματα, 
εκτός από περιστασιακή αιμα-
τουρία. Μάλιστα, ακόμα και όταν 
εμφανιστεί η αιματουρία, μπορεί 
μετά τα ούρα να είναι εντελώς 
καθαρά. Αυτό καθησυχάζει τον 
ασθενή, που δεν γνωρίζει ότι έτσι 
αφήνει τον καρκίνο να εξελιχθεί. 
Πιο σπάνια συμπτώματα του καρ-
κίνου της ουροδόχου κύστης είναι 
ο πόνος στην κοιλιά, η αδυναμία, η 
επώδυνη ή επιτακτική ούρηση και 
η απώλεια βάρους. Η συγκεκριμέ-
νη πάθηση εμφανίζεται κυρίως σε 
ηλικίες άνω των 60 ετών. Η επι-
θετικότητα που την χαρακτηρίζει 
καθιστά επιτακτική την επίσκεψη 
στον ουρολόγο αμέσως μετά το 
πρώτο επεισόδιο αιματουρίας 
για κυστεοσκόπηση και περαιτέ-
ρω έλεγχο. 
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Ένα συχνό ερώτημα που 
δεχόμαστε στο Κέντρο 
Χειρουργικής Ενδοκρι-

νών Αδένων, είναι εάν ο ασθενής 
μπορεί να υποβληθεί σε εγχείρη-
ση θυρεοειδούς τους καλοκαιρι-
νούς μήνες.

Η απάντηση είναι ασφαλώς και 
μπορεί! Η θυρεοειδεκτομή είναι 
μία επέμβαση που πραγματοποι-
είται όλες τις εποχές του έτους! 
Τόσο η επέμβαση όσο και η με-
τεγχειρητική ανάρρωση παραμέ-
νει η ίδια, ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών και εποχής.

Συμβουλευτικά αναφέρονται 
κάποιες ιατρικές οδηγίες που μπο-
ρεί να φανούν χρήσιμες:

Πριν το χειρουργείο
 Εάν έχει τεθεί η ένδειξη χειρουρ-

γείου, είναι σημαντικό να μην το 
αναβάλετε για μετά τις διακοπές. 
Για τις μεν περιπτώσεις υπερθυ-
ρεοειδισμού (νόσος Graves) είναι 
απαραίτητο να εκμεταλλευτείτε 
τη χρονική φάση που οι ορμόνες 
είναι ρυθμισμένες, διότι μία νέα 
υποτροπή της νόσου θα σας οδη-

γήσει σε μεγάλη καθυστέρηση. 
Για τις δε περιπτώσεις θυρεοει-
δικών όζων με υποψία καρκίνου, 
είναι καθοριστικής σημασίας η 
σχετικά έγκαιρη αφαίρεση του 
αδένα, πριν η κακοήθης νόσος 
επεκταθεί περισσότερο.

 Ωστόσο, εάν χρειασθεί, μπο-
ρεί να περιμένετε για μετά τις 
διακοπές, διότι είναι εντελώς ου-
σιώδες, μία επέμβαση θυρεοειδε-
κτομής, να πραγματοποιηθεί από 
έμπειρο εξειδικευμένο Χειρουργό 
Ενδοκρινών Αδένων. Ένα πιθανό 
θηλώδες νεόπλασμα θυρεοει-
δούς, έχει συνήθως αργή εξέλιξη 
και δεν δίνει απομακρυσμένες με-
ταστάσεις, οπότε χωρίς βιασύνη, 
πρέπει ιδανικά να αφαιρεθεί σε 
εξειδικευμένο Κέντρο.  

Μετά το χειρουργείο
 Φροντίστε να έχετε μαζί σας 

επαρκείς δόσεις χαπιού θυροξί-
νης, ώστε να μην υπάρχει ανά-
γκη αναζήτησης φαρμακείου, 
συχνά σε άγονες νησιωτικές ή 
ορεινές περιοχές.

 Διατηρήστε τα φάρμακά σας 

Η θυρεοειδε-
κτομή είναι 

μία επέμβαση 
που πραγμα-

τοποιείται 
όλες τις 

εποχές του 
έτους! Τόσο 
η επέμβαση 
όσο και η με-
τεγχειρητική 

ανάρρωση πα-
ραμένει η ίδια, 
ανεξαρτήτως 

καιρικών 
συνθηκών και 

εποχής

σε δροσερό και ξηρό μέρος, δι-
ότι οι υψηλές καλοκαιρινές θερ-
μοκρασίες, σε συνδυασμό με 
υγρασία, τόσο κατά τη μεταφο-
ρά, όσο και στην αποθήκευση 
αυτών,  επηρεάζουν τη δραστι-
κότητά τους.

 Παράλληλα με τις ανέμελες 
καλοκαιρινές δραστηριότητες, 
θυμηθείτε να λαμβάνετε τη θυ-
ροξίνη σας ανελλιπώς. Εντού-
τοις, η μη λήψη χαπιού για λίγα 
24ωρα δεν αποτελεί ιδιαίτερο 
πρόβλημα.

 Συνήθως δεν απαιτείται 
μεταβολή στη δόση θυροξίνης 
το καλοκαίρι. Αν όμως νιώθετε 
συμπτώματα, επικοινωνήστε με 
τον ιατρό για έλεγχο και επανα-
προσδιορισμό της δόσης.

 Εφόσον μετεγχειρητικά έχει 
συστηθεί από τον ιατρό η λήψη 
συμπληρωμάτων διατροφής, 
όπως βιταμίνης D και σκευασμά-
των ασβεστίου, καλό είναι να τα 
έχετε στις αποσκευές σας.

 Να ενυδατώνεστε αρκετά, 
ειδικά τις πρώτες μετεγχειρητι-

Ευάγγελος Καρβούνης 
MD, PhD, FACS
Διευθυντής
Center of Excellence  
Χειρουργικής Θυρεοειδούς 
& Παραθυρεοειδών Αδένων, 
Ευρωκλινική Αθηνών
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Ιατρικές συμβουλές για πριν και μετά

Θυρεοειδεκτομή & Καλοκαίρι: 
Κανένα πρόβλημα!
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έχει θέσει ο Ενδοκρινολόγος σας 
σχετικά με το βαθμιαίο «χτίσιμο» 
της δόσης χαπιού, σε συνδυα-
σμό με τον τακτικό ορμονολογι-
κό έλεγχο.

 Μην αμελείτε το κλείσιμο 
ραντεβού για υπερηχογραφικό 
επανέλεγχο, όπως αυτό έχει κα-
θορισθεί.

 Σε περιπτώσεις κακοήθειας 
που θα χρειασθεί θεραπευτική 
λήψη ραδιενεργού Ιωδίου, ορ-
γανώστε έγκαιρα τη θεραπεία, 
ώστε να γίνει σωστά η προετοι-
μασία και να αποφύγετε τα γεύ-
ματα με θαλασσινά ή sushi και 
την έκθεση στο ιώδιο, για λίγες 
ημέρες.

Το καλοκαίρι είναι μια επο-
χή ευχαρίστησης και χαλάρω-
σης, ωστόσο θέματα υγείας 
που απαιτούν τη λύση τους δεν 
πρέπει να αναβάλλονται. Η κα-
λοκαιρινή ευεξία θα πρέπει να 
συνδυάζεται με την υγεία του 
οργανισμού.

Η μικροεπεμβατική τεχνική 
με την οποία, στις μέρες μας, 
πραγματοποιούμε μία επέμ-

βαση θυρεοειδούς, με χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων, με προστα-
σία των φωνητικών χορδών 
με νευροδιεγέρτη και πλαστική 
δέρματος χωρίς ράμματα, δεν 
ταλαιπωρεί διόλου τον σύγχρο-
νο ασθενή.

Σε πολυάσχολες περιόδους 
της ζωής μας, καθώς και στην 
περίοδο του καλοκαιριού, μια 
θυρεοειδεκτομή μπορεί εύκολα 
να έχει θέση, όταν απαιτείται.

Στο Κέντρο Αριστείας Θυ-
ρεοειδούς, έχοντας πραγμα-
τοποιήσει με επιτυχία πάνω 
από 5.500 ενδοκρινολογικές 
επεμβάσεις, πιστεύουμε στην 
έγκαιρη και ολοκληρωμένη 
θεραπεία. Εφαρμόζουμε καθη-
μερινά τεχνολογίες αιχμής για 
ένα ασφαλές και ανεπίπλεκτο 
χειρουργείο, σεβόμαστε τον 
πολύτιμο χρόνο, τις αγωνίες και 
την ανάγκη των ασθενών για 
σύντομη επάνοδο στην καθημε-
ρινότητά τους και παρέχουμε τη 
δυνατότητα 24ωρης υποστή-
ριξής τους, όλο το έτος, για ό,τι 
τους απασχολήσει.    

Το καλοκαίρι 
είναι μια 

εποχή ευχα-
ρίστησης και 
χαλάρωσης, 

ωστόσο 
θέματα 

υγείας που 
απαιτούν τη 
λύση τους 
δεν πρέπει 
να αναβάλ-
λονται. Η 

καλοκαιρινή 
ευεξία θα 
πρέπει να 

συνδυάζεται 
με την υγεία 
του οργανι-

σμού

κές ημέρες για πρόληψη θρομ-
βώσεων, αλλά και γενικότερα 
λόγω αυξημένων αναγκών, για 
την εύρυθμη λειτουργία του ορ-
γανισμού.

 Το χειρουργικό τραύμα μετά 
το πέρας 5-6 ημερών από την 
επέμβαση, μπορεί ελεύθερα να 
βρέχεται. Κολυμπήστε άφοβα 
και μετά το μπάνιο μπορείτε να 
ξεπλένετε το τραύμα με νερό 
βρύσης. Τις πρώτες ημέρες, ιδα-
νικά μπορείτε να εφαρμόζετε το-
πικά οινόπνευμα μια δυο φορές 
την ημέρα.

 Μετά την πρώτη μετεγχει-
ρητική εβδομάδα, δεν απαιτεί-
ται να καλύπτετε το τραύμα με 
γάζα. Αποφυγή παρατεταμένης 
ηλιοθεραπείας, αντηλιακή κρέ-
μα υψηλού δείκτη προστασίας, 
ενυδατική αναπλαστική κρέμα 
μετά τη σύσταση του χειρουρ-
γού, καθώς και επιλεκτικά χρή-
ση φουλαριού, στοχεύουν στο 
να αποφευχθεί έγκαυμα στο 
δέρμα.

 Μην ξεχνάτε να ακολουθεί-
τε το χρονοδιάγραμμα που σας 

υγεία για όλους
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Ω ς «διαδικασία που μπο-
ρεί να αποβεί εξαιρε-
τικά επικίνδυνη» χα-

ρακτηρίζεται η αυτοδιάγνωση, 
όπως και η επιλογή και λήψη 
φαρμάκων κατά βούληση μέσω 
διαδικτύου, σε συνδυασμό με 
την ανταλλαγή ιατρικών συντα-
γών μεταξύ φίλων και σύσταση 
θεραπειών, με αφορμή στοιχεία 
που δείχνουν άνοδο στις…ηλε-
κτρονικές διαγνώσεις, ακόμα και 
στις θεραπευτικές προσεγγίσεις.

Η πληροφόρηση και η γνώ-
ση σαφώς δεν μπορούν και δεν 
πρέπει να περιοριστούν, αλλά το 
γεγονός ότι κάθε περίπτωση εί-
ναι ξεχωριστή, εξατομικευμένη 
και με τα δικά της ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά που δεν μπορούν 
να «ομογενοποιηθούν» στις δια-
δικτυακές αναζητήσεις, καθιστά 
το έργο των κλινικών ιατρών 
μοναδικό και απαραίτητο, με τα 
ποσοστά σύμφωνα με έρευνες 
που έχουν δημοσιοποιηθεί στο 

παρελθόν αλλά που εξακολου-
θούν να είναι επίκαιρες, να είναι 
σημαντικά για εκείνους που ανα-
ζητούν πληροφορίες για φάρμα-
κα ή κάνουν μόνοι τους αυτοδι-
άγνωση.

Το να αναζητά κάποιος ταύ-
τιση των συμπτωμάτων του με 
σοβαρές ασθένειες και αυτό να 
γίνεται υπό το κράτος μεγάλου 
άγχους, έχει χαρακτηριστεί με 
τον όρο cyberchondria, που έχει  
αναφερθεί από το 2001, σχολι-
άζοντας σκωπτικά τη  συνήθεια 
πολλών ασθενών να επισκέπτο-
νται τα ιατρεία με εκτυπώσεις 
σελίδων διάγνωσης από το δια-
δίκτυο, γεγονός που άρχισε  να 
γίνεται γνωστό μετά από μελέτη 
της Microsoft για τις αιτίες και τις 
συνέπειες αυτής της «διαδικτυα-
κής υποχονδρίας». 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακό-
μη και σήμερα πολλοί ασθενείς 
έρχονται πράγματι στα ιατρεία 
με τυπωμένες σελίδες με πλη-

Το να αναζητά 
κάποιος ταύ-
τιση των συ-
μπτωμάτων 
του με σοβα-
ρές ασθένειες 

και αυτό να 
γίνεται υπό 
το κράτος 
μεγάλου 

άγχους, έχει 
χαρακτηριστεί 

με τον όρο 
cyberchondria

ροφορίες για συμπτώματα που 
ενδεχόμενα έχουν, αλλά και που 
επιθυμούν η διάγνωση του κλινι-
κού ιατρού να ταυτίζεται με αυ-
τήν τη διαδικτυακή…διάγνωση.

Ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει  
52 ώρες ετησίως, αναζητώντας 
πληροφορίες υγείας , ενώ μέσα 
στη διάρκεια του χρόνου επισκέ-
πτεται το γιατρό του μόλις 3 φο-
ρές, ενώ σύμφωνα με την έρευνα 
της Microsoft που ανέλυσε εκατο-
ντάδες χιλιάδες αναζητήσεις από 
τις μηχανές αναζήτησης, περίπου 
το ένα τρίτο των ανθρώπων που 
ψάχνουν για να ταυτίσουν τα συ-
μπτώματά τους με περιγραφές 
ασθενειών στο διαδίκτυο,  οδηγεί-
ται  σε «κλιμάκωση» των αναζητή-
σεών του από αρχική αναζήτηση 
πληροφοριών  για τη λέξη «πο-
νοκέφαλος», για παράδειγμα, να 
μεταπηδά σε αναζήτηση «πονοκέ-
φαλος λόγω όγκου εγκεφάλου» 
και να καταλήγει σε «θεραπεία 
όγκων του εγκεφάλου».

Γιώργος Σάμπαλης
Διευθυντής  
Γενικός Χειρουργός,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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του ιατρικού κλάδου γενόμενη 
«κατάχρηση» πληροφορίας 
και η διακίνηση διαφήμισης με-
θόδων, με την έμφαση είτε της 
πανάκειας, είτε της μοναδικής και 
ολοκληρωτικής θεραπείας, στο-
χοποιώντας ασθενείς με «ευάλω-
τες ασθένειες»  και συμπτωματο-
λογία όπου ο πόνος, η αισθητική 
και η ολιγόχρονη παραμονή στο 
νοσοκομείο είναι τα σημεία «έλ-
ξης» και πειθούς!

Επίσης η χρήση και εκμετάλλευ-
ση σύγχρονων «θεραπειών» με 
στοιχεία «εντυπωσιασμού» που 
σχεδόν πάντα αφορούν και εμπε-
ριέχουν ξενόγλωσση ορολογία 
πχ. Laser, Robot κ.λπ. εκμεταλλεύ-
εται την υπερευαισθησία του ευ-
κολόπιστου κοινού, υπερθεματί-
ζοντας την μέθοδο εις βάρος των 
ενδείξεων της εφαρμογής της με 
στόχο προφανώς το κέρδος!

Για παράδειγμα, παθήσεις που 
αφορούν ευαίσθητες περιοχές 
όπως πρωκτός και αιμορροϊδο-
πάθεια, ανεξαρτήτως σταδίου 
και βαρύτητας, στοχεύονται 
με θεραπείες ως άνω αναφε-
ρόμενες, αναρτώντας στο δια-
δίκτυο απόψεις που αφορούν 
τα keywords αναίμακτα, χωρίς 
πόνο, χωρίς νοσηλεία κ.λπ. αδι-
αφορώντας για την ουσία αλλά 
και την εξατομίκευση της πάθη-
σης ανά ασθενή!

Η ιατρική πληροφόρηση οφεί-
λει πάντα να λαμβάνει υπ’ όψιν 
της επιστημονικά δεδομένα από 
διεθνή και εγχώρια επιστημο-
νικά περιοδικά, μελέτες, ανα-
κοινώσεις και διεθνή standards, 
guidelines και consensus τα οποία 
-ανάλογα με την ειδικότητα και 
εξειδίκευση- δημοσιεύονται από 
τις ανάλογες αναγνωρισμένες 
επιστημονικές εταιρείες.

Είναι μέγα σφάλμα επίσης για 
τον ασθενή να πείθεται για την 
πορεία και σωστή εξέλιξη της 
θεραπείας του (παθολογικής ή 

και χειρουργικής), βασιζόμενος 
σε αναφερόμενα  πλεονεκτήμα-
τα  αλλά και «επιγραφές» τύπου: 
«Λιγότερος πόνος», «νοσηλεία ολί-
γων ωρών», «χωρίς τομές» κ.λπ.!

Ο ιατρός, ανεξαρτήτως ει-
δικότητας, οφείλει να σέβεται 
πρωτίστως την επιστήμη του και 
άμεσα τον ασθενή του, αναφε-
ρόμενος σε αυτόν ως μοναδική 
περίπτωση, εξατομικεύοντας την 
θεραπεία αυτού, και εφαρμόζο-
ντας την μέθοδο που θα έχει τα 
καλύτερα αποτελέσματα για το 
πρόβλημά του.

Μέσα στην υπερπληθώρα 
παραγωγής και διάχυσης ενός 
τεράστιου όγκου καθημερινών 
πληροφοριών, η Ιπποκράτειος 
ρήση «Κάλλιο το προλαμβά-
νειν ή το θεραπεύειν» θέτει την 
βασικότερη αρχή και πράξη, στην 
προσπάθεια άσκησης του ιατρι-
κού λειτουργήματος.  

Η άσκηση της Ιατρικής όμως 
δεν μπορεί να είναι αποστασι-
οποιημένη από μια από τις ση-
μαντικότερες ρήσεις του Ιππο-
κράτειου Όρκου, το «Αγνώς και 
οσίως διατηρήσω βίον τον εμόν 
και τέχνην την εμήν» (θα διατη-
ρήσω τη ζωή και την επιστήμη 
μου αγνή και αμόλυντη), ρήση 
που σε όλη την επιστημονική δι-
αδρομή του ιατρού χαρακτηρί-
ζει τη ζωή, τις αντιλήψεις και τη 
γενικότερη φιλοσοφία του, ένας 
«φωτεινός φάρος» που κατευθύ-
νει τα προσωπικά και τα επαγγελ-
ματικά του βήματα!

Με τον συνδυασμό σωστής 
εφαρμογής της γνώσης και της 
συνέπειας, από μέρους της ια-
τρικής κοινότητας, οι ασθενείς 
οφείλουν να εμπιστεύονται τους 
ιατρούς στους οποίους απευθύ-
νονται και το σίγουρο θα είναι 
πως έτσι θα δοθεί η πλέον σω-
στή, σύγχρονη αλλά και ελάχιστα 
επεμβατική, ατραυματική και ιδα-
νική θεραπεία.   

Η διαδικασία 
διάγνωσης 
και θερα-

πείας, απο-
τελεί έναν 
αλγόριθμο 

σκέψης που 
έχει σχέση 
με την γνώ-
ση αλλά και 
την εμπειρία 
του κλινικού 

ιατρού και 
σε καμία 

περίπτωση 
δεν μπορεί 

να υποκατα-
σταθεί είτε 
από «εγκυ-

κλοπαιδική» 
πληροφο-

ρία, είτε και 
από ιατρική 
ενημέρωση 
τύπου «δι-
αφήμισης» 
μεθόδου

 

Με τον 
συνδυασμό 

σωστής 
εφαρμογής 
της γνώσης 

και της 
συνέπειας, 
από μέρους 
της ιατρικής 
κοινότητας, 
οι ασθενείς 
οφείλουν  

να εμπιστεύ-
ονται τους 

ιατρούς 
στους οποί-
ους απευθύ-

νονται

Ο κλινικός ιατρός πρέπει να 
κερδίσει την εμπιστοσύνη του 
ασθενούς του και να δημιουρ-
γήσει την απαραίτητη «ψυχι-
κή διασύνδεση» ταύτισης και 
αμοιβαίου σεβασμού, περιλαμ-
βάνοντας στη διαδικασία της 
διάγνωσης την κλινική συμπτω-
ματολογία,  την κλινική εξέταση, 
καθοδήγηση για τις απαραίτητες 
εξετάσεις και φυσικά τη σύνθε-
ση διάγνωσης-θεραπείας σ’ ένα 
μοναδικό για κάθε ασθενή συν-
δυασμό, επισημαίνοντας πως η 
διαδικασία διάγνωσης και θερα-
πείας, αποτελεί έναν αλγόριθμο 
σκέψης που έχει σχέση με την 
γνώση αλλά και την εμπειρία 
του κλινικού ιατρού και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να υπο-
κατασταθεί είτε από «εγκυκλο-
παιδική» πληροφορία, είτε και 
από ιατρική ενημέρωση τύπου 
«διαφήμισης» μεθόδου.

Σημεία των «καιρών» παράλ-
ληλα όμως αποτελεί και η εκ 
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Ε πιτέλους, ήρθε το καλο-
καίρι. Λιγότερη δουλειά, 
περισσότερη ελευθε-

ρία χρόνου, καλύτερος καιρός, 
χαρούμενη διάθεση, διακοπές, 
παραλία. Οι αθλητικές δραστη-
ριότητες πολλαπλασιάζονται 
τόσο για τους συστηματικά 
αθλούμενους, όσο και για τους 
«περιστασιακούς».

Κολύμπι, ρακέτες, ιστιοσανί-
δα, κωπηλασία, beach volley, 
τα αθλήματα που «ευδοκιμούν» 
τους καλοκαιρινούς μήνες και 
προστίθενται στο μπάσκετ, το 
ποδόσφαιρο και το τρέξιμο, 
που βρίσκουν θιασώτες όλο τον 
χρόνο. Περισσότερα αθλήματα, 
όμως, συνεπάγονται περισσότε-
ρους τραυματισμούς, ιδιαίτερα 
για τους «ερασιτέχνες» αθλητές 
καθώς το σώμα τους δεν είναι 
προετοιμασμένο να αντεπεξέλ-
θει στην εντονότερη καταπό-
νηση, ενώ συχνά δεν έχουν την 

απαιτούμενη σωστή τεχνική. Οι 
συχνότεροι τραυματισμοί είναι:

 Mυϊκές θλάσεις. Συνήθως 
συμβαίνουν στη γαστροκνη-
μία, στο ισχίο (προσαγωγούς, 
τον ώμο ή τη σπονδυλική στή-
λη (αυχένας, οσφυϊκή μοίρα). 
Διαγιγνώσκονται κλινικά ή με 
υπέρηχο. Η πρώτη αντιμετώπι-
ση είναι η τοποθέτηση πάγου με 
μία πετσέτα για την προστασία 
του δέρματος από το έγκαυμα, 
η ανάπαυση και η απλή αναλγη-
τική αγωγή. Σε βαρύτερες περι-
πτώσεις χρειάζεται η εκτίμηση 
από ειδικό, ο οποίος μπορεί να 
δώσει αντιφλεγμονώδη αγωγή, 
να κάνει κάποια τοπική έγχυση 
(PRP) ή να συστήσει φυσικοθε-
ραπευτική αγωγή.

 Διαστρέμματα. Είναι συ-
χνότερα στην ποδοκνημική 
άρθρωση (αστράγαλος) και 
προέρχονται από το «γύρισμα» 
του ποδιού. Η πρώτη αντιμε-

Οι αθλητικές 
δραστηριό-
τητες συχνά 

συνεπάγονται 
τραυματι-

σμούς, ιδιαί-
τερα για τους 

«ερασιτέχνες» 
αθλητές  
καθώς 

το σώμα τους 
δεν είναι  

προετοιμα-
σμένο να 

αντεπεξέλθει 
στην εντονό-
τερη καταπό-
νηση, ενώ συ-
χνά δεν έχουν 
την απαιτού-
μενη σωστή 

τεχνική

τώπιση είναι πάγος, ελαστική 
επίδεση και ανάρροπη θέση 
του σκέλους, ενώ ενδέχεται να 
απαιτηθούν αντιφλεγμονώδης 
αγωγή ή και φυσικοθεραπείες. 
Χρειάζεται, ωστόσο, προσοχή, 
γιατί ένα διάστρεμμα μπορεί να 
συνυπάρχει ή να κρύβει ένα κά-
ταγμα της περιοχής.

 Τενοντίτιδες. Προκαλούνται 
από υπέρχρηση κάποιων μυ-
ών-τενόντων. Συχνότερη είναι 
η επικονδυλίτιδα στον αγκώνα 
(tennis-elbow), που μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με ειδική δέ-
στρα-περιαγκώνιο, παγοθερα-
πεία και αντιφλεγμονώδη αγω-
γή, ενώ σε επίμονες περιπτώσεις 
ενδέχεται να χρειαστούν κατό-
πιν εξέτασης από ειδικό τοπικές 
εγχύσεις ή και φυσικοθεραπείες. 
Τενοντίτιδα μπορεί να παρου-
σιαστεί και στον καρπό ή τον 
αντίχειρα (De Quervain), όπου 
ο πάγος και οι ειδικοί νάρθηκες 

Δημήτρης  
Αλεξάκης 
Διεθυντής  
Ορθοπαιδικής 
Κλινικής Αθλητικών 
Κακώσεων, 
Ευρωκλινική 
Αθηνών

Πηνελόπη  
Κατσάκου 
Επιμελήτρια  
Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική  
Αθηνών

Κωνσταντίνος  
Καραπατάκης
Επιμελητής  
Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική  
Αθηνών

Σάββας  
Βασιλόπουλος
Επιμελητής  
Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική  
Αθηνών

υγεία για όλους

Τραυματισμοί στην παραλία
Τι πρέπει να προσέξουμε! 

ageorga
Highlight
σε όλο



33  Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2022            Medilife

αποτελούν την πρώτη και συχνά 
οριστική αντιμετώπιση.

 Κακώσεις στο γόνατο. Το 
γόνατο αποτελεί μία αρθρωση 
επιρρεπή στους τραυματισμούς, 
που προέρχονται συνήθως μετά 
από στροφική κάκωση. Μπορεί 
να αφορούν τους πλαγίους συν-
δέσμους, όπου η αντιμετώπιση 
συνήθως είναι συντηρητική με 
χρήση επιγονατίδας ή τους μηνί-
σκους και τους χιαστούς συνδέ-
σμους, όπου η αντιμετώπιση εί-
ναι πιο σύνθετη. Κλινικό σημείο 
ενδεικτικό σοβαρότερης βλάβης 
είναι το πρήξιμο, η αστάθεια ή η 
εμπλοκή στην κίνηση του γόνα-
τος που πρέπει να οδηγήσουν 
στον ειδικό ορθοπαιδικό για 
έλεγχο με κλινική εξέταση και 
ενδεχομένως μαγνητική τομο-
γραφία. Ακόμα και οι βαρύτε-
ρες συνδεσμικές ή μηνισκικές 
βλάβες μπορούν να αντιμετωπι-
στούν αρθροσκοπικά. 

 Κακώσεις στον ώμο είναι 
πιο συχνές σε αθλήματα που 
χρησιμοποιούν το χέρι ψηλά 
(ρακέτες, ιστιοσανίδα, βόλει, 
πόλο), και μπορεί να αφορούν  
είτε βλάβες των τενόντων του 
ώμου (τενοντίτιδα, ρήξη), είτε 
βλάβη του επιχειλίου χόνδρου 
και των συνδέσμων σε περι-
πτώσεις υπεξαρθρήματος ή 
εξαρθρήματος (αστάθεια). Ο 
ώμος λόγω της περιπλοκότη-
τας της ανατομίας του απαιτεί 
την εξέταση από ειδικό ορ -
θοπαιδικό, για κλινικό έλεγ-
χο και αντιμετώπιση. Πολλές 
κακώσεις αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά με ανάρτηση του 
άκρου, φαρμακευτική αγωγή 
και φυσικοθεραπείες, ωστό-
σο σε βαρύτερες περιπτώσεις 
η αρθροσκοπική χειρουργική 
λύνει το πρόβλημα.

Καλές διακοπές, με προσοχή 
για ένα υγιές, αθλητικό καλο-
καίρι.   

υγεία για όλους



Τ α θηλώματα της κύ-
στης είναι μικρά ή με-
γαλύτερα ογκίδια που 

εμφανίζονται στο εσωτερικό 
της κύστης μας και αποτελούν 
εκδήλωση επιφανειακού καρ-
κίνου της ουροδόχου κύστεως. 
Ο καρκίνος της κύστης ξεκινά 
από τα κύτταρα που καλύπτουν 
το εσωτερικό της και είναι η πιο 
κοινή κακοήθεια του ουροποι-
ητικού συστήματος. Περίπου 
το 75% των ασθενών με καρκί-
νο της κύστης παρουσιάζονται 
στην διάγνωση με θηλώματα, 
δηλαδή εντοπισμένη επιφανει-
ακή νόσο, που δεν έχει διεισδύ-
σει στα βαθύτερα στρώματα της 
ουροδόχου κύστης, το μυϊκό της 
τοίχωμα.

Εάν τα θηλώματα δεν δια-
γνωστούν εγκαίρως και δεν 
αντιμετωπισθούν με επιτυχία 
δυστυχώς εξελίσσονται σε μυ-
οδιηθητικό καρκίνο της κύστε-

ως, που είναι ένας επιθετικός 
όγκος με δύσκολες θεραπείες 
και εξέλιξη.

Ο σημαντικότερος παράγο-
ντας κινδύνου για την ανάπτυξη 
θηλωμάτων είναι το κάπνισμα, 
καθοριστικός αιτιολογικός πα-
ράγοντας ανάπτυξης, προόδου 
και υποτροπής του καρκίνου 
της ουροδόχου κύστεως. Άλλοι 
επιβαρυντικοί παράγοντες είναι 
η έκθεση σε αρωματικές αμί-
νες (χρώματα, προϊόντα πετρε-
λαίου,επεξαργασία ελαστικών 
δερμάτων κ.ά.) και καταστά-
σεις, όπως η ακτινοβολία στην 
περιοχή της πυέλου, οι χρόνιες 
λοιμώξεις και ερεθισμός του 
τοιχώματος της κύστης από ξένα 
σώματα.

Η αιματουρία, το να ουρήσου-
με δηλαδή αίμα, είναι το πιο κοι-
νό σύμπτωμα των θηλωμάτων. 
Είναι συνήθως ανώδυνη (χωρίς 
πόνο), μακροσκοπική (φαίνεται 

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

των θηλωμάτων  
της ουροδόχου κύστης

με το μάτι) και διαλείπουσα (όχι 
συνεχόμενη αλλά εμφανίζεται 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα). 
Συχνά, επειδή ακριβώς η αιμα-
τουρία υποχωρεί από μόνη της 
μετά από λίγο, κάποιοι ασθενείς 
μπορεί να μην την αξιολογή-
σουν και να μην προσέλθουν 
για έλεγχο, με αποτέλεσμα να 
καθυστερεί η διάγνωση και να 
προχωράει η κακοήθεια. Πιο 
σπάνια μπορεί να εμφανισθεί 
με συμπτώματα από το κατώτε-
ρο ουροποιητικό, όπως συχνου-
ρία και τσούξιμο, μοιάζοντας με 
ουρολοίμωξη . Ο καρκίνος της 
κύστης σπανίως εμφανίζεται 
με πόνο, ενώ δεν είναι λίγες οι 
περιπτώσεις που γίνεται η δι-
άγνωση σε ασυμπτωματικούς 
ασθενείς που υποβάλλονται σε 
έλεγχο, λ.χ. υπερηχογράφημα, 
για άλλες παθήσεις ή στα πλαί-
σια check up.

Η γενική εξέταση ούρων θα 

Περίπου το 
75% των 

ασθενών με 
καρκίνο της 

κύστης παρου-
σιάζονται στην 

διάγνωση 
με θηλώμα-
τα, δηλαδή 

εντοπισμένη 
επιφανειακή 

νόσο, που δεν 
έχει διεισδύσει 
στα βαθύτερα 
στρώματα της 
ουροδόχου κύ-
στης, το μυϊκό 
της τοίχωμα
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ελέγξει την ύπαρξη αίματος ή 
και τυχόν μικροβίων. Το υπε-
ρηχογράφημα νεφρών-κύστης 
μπορεί να αποκαλύψει τα θη-
λώματα ως εξωφυτικά μορφώ-
ματα που προβάλουν στον αυλό 
της ουροδόχου κύστης. Τη στιγ-
μή της διάγνωσης η εικόνα του 
καρκίνου της κύστεως ποικίλει 
και μπορεί να είναι ενα πολύ μι-
κρό, μόλις εξωφυτικό μόρφωμα 
(θήλωμα), με μίσχο ή συμπαγές, 
να υπάρχουν πολλαπλές βλάβες, 
να είναι μεγαλύτερος συμπαγής 
όγκος που φτάνει κάποια εκατο-
στά ή να είναι μια απλή επίπεδη 
πάχυνση του τοιχώματος της 
κύστης. 

Συμπληρωματικά, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί η αξονική πυ-
ελογραφία για την διερεύνηση 
του ανωτέρου ουροποιητικού 
και η κυτταρολογική ούρων για 
έλεγχο ύπαρξης άτυπων κυττά-
ρων, ύποπτων για καρκίνο.

Ακριβώς λόγω της μεγάλης 
αυτής ποικιλομορφίας η τελική 
διάγνωση γίνεται με την κυστεο-
σκόπηση, κατά την οποία περνά-
με με πολύ λεπτά ενδοσκοπικά 
εργαλεία από την ουρήθρα στην 
κύστη, ανώδυνα με τη χρήση το-
πικής αναισθησίας ή ήπιας νάρ-
κωσης, βλέπουμε το τοίχωμα 
της κύστεως, αναγνωρίζουμε 
τις τυχόν βλάβες και έχουμε τη 
δυνατότητα στον ίδιο χρόνο να 
πάρουμε βιοψίες από ύποπτες 
περιοχές, ή ακόμα και να αφαι-
ρέσουμε πλήρως τη βλάβη, 
εξασφαλίζοντας διάγνωση και 
θεραπεία ταυτόχρονα. Η πλήρης 
αφαίρεση του όγκου, μαζί με τη 
βάση του, τα θεμέλιά του βαθύ-
τερα στο τοίχωμα της κύστης, 
επιτυγχάνεται με τη χρήση του 
ειδικού ρεζεκτοσκοπίου, που 
αναίμακτα κόβει, καίει και αφαι-
ρεί πλήρως, υπό άμεση όραση, 
όλη τη βλάβη, διαφυλάσσοντας 
την ακεραιότητα του τοιχώμα-

τος της υπόλοιπης κύστης. Το 
χειρουργικό παρασκεύασμα 
στέλνεται για την ιστολογική δι-
άγνωση, βάσει της οποίας μπο-
ρεί να μην χρειασθεί επιπλέον 
θεραπεία, είτε να χρειασθεί το-
πική χήμειο ή ανοσοθεραπεία με 
την ενδοκυστική έγχυση ειδικών 
φαρμάκων. Στην ενδοκυστική 
έγχυση μέσω λεπτού καθετήρα 
εγχέεται το φάρμακο εντός της 
ουροδόχου κύστης ανά συγκε-
κριμένα προκαθορισμένα χρο-
νικά διαστήματα.

Πρέπει να τονίσουμε ότι τα θη-
λώματα, ο επιφανειακός δηλαδή 
καρκίνος που δεν διεισδύει στα 
βαθύτερα μυϊκά στρώματα της 
κύστης, έχει πολύ καλή πρόγνω-
ση και η πλήρης διουρηθρική 
αφαίρεσή του, όπως αναφέρ-
θηκε παραπάνω, οδηγεί στην 
ίαση. Αντιθέτως, ο διηθητικός 
καρκίνος, αυτός δηλαδή που δι-
εισδύει στο μυϊκό τοίχωμα, είναι 
πολύ πιο προχωρημένος, έχει 
χειρότερη πρόγνωση με κίνδυ-
νο μεταστάσεων και απαιτεί 
την πλήρη αφαίρεση της ουρο-
δόχου κύστεως μέσω ανοικτού 
χειρουργείου. Τα τελευταία έτη 
με το ρομποτικό σύστημα Da 
Vinci πραγματοποιούμε τη ρι-
ζική κυστεκτομή με εξαιρετικά 
ογκολογικά αποτελέσματα, ση-
μαντικά μικρότερη επιβάρυνση 
του ασθενούς, περιεγχειρητική 
νοσηρότητα και μετεγχειρητικές 
επιπλοκές.

Η πρώιμη διάγνωση και πλή-
ρης θεραπεία των θηλωμάτων 
είναι σημαντικότατη, καθώς 
η θεραπεία του επιφανειακού 
καρκίνου είναι απλή και έχει 
πολύ καλή πρόγνωση, σε σύ-
γκριση με τις πιο προχωρημένες 
περιπτώσεις διηθητικού καρκί-
νου, που έχουν πολύ χειρότερη 
πρόγνωση και επιθετική συμπε-
ριφορά και απαιτούν βαρύτατες 
θεραπευτικές παρεμβάσεις.  
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Η πρώιμη 
διάγνωση 
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κίνου είναι 

απλή και έχει 
πολύ καλή 
πρόγνωση
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Ο καρκίνος του στομάχου 
αποτελεί παγκοσμίως 
την 3η αιτία θανάτου 

σχετιζόμενου με καρκίνο. Στην 
Ελλάδα, παρότι η καταγραφή των 
περιστατικών δεν είναι επαρκής, 
τα στατιστικά στοιχεία που ανα-
κοινώθηκαν το 2016 και έχουν 
συμπεριληφθεί στο σχετικό γρά-
φημα (εικόνα 1), δείχνουν ότι ο 
καρκίνος του στομάχου δεν είναι 
τόσο σπάνιος όσο νομίζουμε και 
δυστυχώς, σχεδόν όλοι οι ασθε-
νείς που θα διαγνωστούν τελικά 
θα καταλήξουν από την νόσο 
αυτή. Ο στόχος της επιστημονι-
κής κοινότητας είναι να ανατρέψει 
αυτά τα δυσάρεστα δεδομένα.

Ο κύριος ιστολογικός τύπος 
είναι το αδενοκαρκίνωμα του 
στομάχου σε ποσοστό 95%. Το 
στάδιο της νόσου βρίσκεται με 
βάση το ΤΝΜ staging system και 
εξαρτάται από την διήθηση του 
γαστρικού τοιχώματος (T staging), 
τους θετικούς περιοχικούς ή απο-
μακρυσμένους λεμφαδένες (N 
staging) και τις απομακρυσμέ-
νες ή όχι μεταστατικές εστίες (M 
staging). Τα κύρια σημεία που ο 
καρκίνος του στομάχου δίνει με-
ταστάσεις είναι το ήπαρ, οι πνεύ-
μονες και το περιτόναιο.

Είναι γεγονός ότι σε όσο πιο 
πρώιμο στάδιο μπει η διάγνωση 
τόσο καλύτερη επιβίωση έχει ο  
ασθενής. Οι συνολικές επιβιώ-
σεις μεταβάλλονται ανάλογα με 
το στάδιο της νόσου από 71% σε 
στάδιο νόσου IA, σε 46% σε στά-
διο IIA, σε 14% σε στάδιο IIIB και 
4% στον μεταστατικό καρκίνο.

Τα τελευταία χρόνια η 3ετής και 
5ετης επιβίωση ασθενών με τοπι-
κο-περιοχική νόσο (locoregional) 
έχουν βελτιωθεί αρκετά τόσο με 
την βελτίωση του τύπου χειρουρ-
γείου αλλά και με την προσθήκη 
προ-εγχειρητικής και μετεγχειρη-
τική θεραπείας. 

Χημειοθεραπεία στον καρκίνο 
του στομάχου
Η προτεινόμενη χειρουργική 
προσέγγιση, ιδιαίτερα σε ασθε-
νείς με καλή φυσική κατάσταση 
και τοπικο-περιοχική νόσο, πε-
ριλαμβάνει χειρουργική εκτομή 
πρωτοπαθούς με όρια >5 cm, D2 
(εκτεταμένο) λεμφαδενικό κα-
θαρισμό χωρίς παγκρεατεκτομή 
και με σπληνεκτομή μόνο όταν ο 
σπλήνας εμπλέκεται στη νόσο. 

Σήμερα, στους ασθενείς με 
τοπικο-περιοχική νόσο, οι δι-
εθνείς οδηγίες συστήνουν πε-

Λόγω της πο-
λυπλοκότητας 

της νόσου, 
οφείλουμε  

να συζητούμε 
τα περιστα-

τικά στο 
Ογκολογικό 

συμβούλιο με 
την συμμετο-
χή όλων των 

σχετιζόμενων  
ειδικοτήτων

Κατωπόδη Ουρανία
 Παθολόγος/Ογκολόγος,  
Διευθύντρια Ογκολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών

υγεία για όλους
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στην αντιμετώπιση του καρκίνου 
του Στομάχου
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υγεία για όλους

ρι-εγχειρητική χημειοθεραπεία 
(ΧΜΘ). Ο σχεδιασμός αυτός πε-
ριλαμβάνει ΧΜΘ προ και μετά 
το χειρουργείο. Η προσέγγιση 
αυτή βελτιώνει την συνολική 
επιβίωση. Τα χημειοθεραπευτι-
κά σχήματα που χρησιμοποιού-
νται είναι γενικώς καλά ανεκτά, 
με το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ασθενών να καταφέρνει να ολο-
κληρώσει τόσο την προ- όσο και 
την μετεγχειρητική ΧΜΘ.

Στοχευμένη θεραπεία  
και Ανοσοθεραπεία  
στον γαστρικό καρκίνο
Η διεθνής ιατρική κοινότητα 
προσπαθεί να βελτιώσει ακόμα 
περισσότερο τα αποτελέσματα 
που ήδη έχουμε πετύχει, μέσω 
της περαιτέρω κατηγοριοποίη-
σης των ασθενών. Τα τελευταία 
2 χρόνια ο στόχος είναι η  ανά-
δειξη υπο-ομάδων ασθενών 
με ιδιαίτερα παθολογοανατο-
μικά χαρακτηριστικά όπου με 
πιο εξιδεικευμένη θεραπεία θα 
μπορούν να επιτευχθούν ακό-
μα καλύτερα αποτελέσματα. Σε 
αυτά τα πλαίσια διερευνάται η 
προσθήκη στοχευμένης θερα-
πείας στην ΧΜΘ.

Η θέση της ανοσοθεραπείας 
ως μέρος της περι-εγχειρητικής 
θεραπείας, επίσης διερευνάται 
και ελπίζουμε να έχουμε μια 
ξεκάθαρη απάντηση τα επόμε-
να χρόνια. Μικρές μελέτες που 
έχουν γίνει για την μεταστατική 
νόσο έχουν ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα.      

Παραμένει όμως το ερώτημα 
για το ποιον ανοσο-ϊστοχημικό 
δείκτη θα χρησιμοποιήσουμε 
για να βρούμε την ομάδα των 
ασθενών που θα έχει όφελος 
από την ανοσοθεραπεία. 

Συμπεράσματα
Ανακεφαλαιώνοντας, σήμερα 
έχουμε πολύ περισσότερα, σε 
σχέση με παλαιότερα, να προ-
σφέρουμε στους ασθενείς με 
γαστρικό καρκίνο, ιδιαίτερα 
σε εκείνους που διαγιγνώσκο-
νται με τοπικο-περιοχική νόσο 
και χωρίς απομακρυσμένες 
μεταστάσεις. Οι Ευρωπαϊκές 
Ογκολογικές οδηγίες (ESMO) 
συστήνουν, όπως περιεγράφη-
κε, για αυτούς τους ασθενείς, 
περι-εγχειρητική ΧΜΘ και R0/
D2 χειρουργείο. Λόγω της πολυ-
πλοκότητας της νόσου, οφείλου-
με να συζητούμε τα περιστατικά 
στο Ογκολογικό συμβούλιο με 
την συμμετοχή όλων των σχετι-
ζόμενων ειδικοτήτων όπως Γα-
στρεντερολόγου, Ακτινολόγου, 
Χειρουργού, Ακτινοθεραπευτή 
και Ογκολόγου, προ-εγχειρητι-
κά, ώστε να καλύπτονται όλα τα 
πιθανά ενδεχόμενα, και να εξα-
τομικεύεται και να καθορίζεται 
ο πιο σωστός θεραπευτικός αλ-
γόριθμος για τον κάθε ασθενή. 

Τα μελλοντικά επιστημονικά 
δεδομένα που αναμένονται, ελπί-
ζουμε ότι θα βελτιώσουν περαι-
τέρω τα ποσοστά επιβίωσης των 
ασθενών αυτών με την συμμετο-
χή της στοχευμένης θεραπείας ή 
και της ανοσοθεραπείας.   

Εικ. 1.  Επίπτωση και θνητότητα καρκίνου  
στον Ελληνικό πληθυσμό
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Η πρόοδος της τεχνο -
λογίας έχει φέρει την 
επανάσταση στην αντι-

μετώπιση της κολπικής μαρμα-
ρυγής που αποτελεί την πιο συ-
χνή αρρυθμία παγκοσμίως, με 
υψηλή θνητότητα και θνησιμό- 
τητα. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός 
των ασθενών που πάσχουν από 
κολπική μαρμαρυγή κυμαίνεται 
στα 30-35 εκατομμύρια παγκο-
σμίως. Η θεραπεία εστιάζεται 
κυρίως στη χορήγηση αντιπη-
κτικών για την πρόληψη των 
θρομβοεμβολικών επεισοδί-
ων, καθώς και αντιαρρυθμικών 
φαρμάκων για τη διατήρηση του 
φυσιολογικού καρδιακού (φλε-
βοκομβικού) ρυθμού. Πλέον, 
στη σύγχρονη θεραπευτική φα-
ρέτρα βρίσκεται και η λεγόμενη 
κατάλυση της κολπικής μαρμα- 
ρυγής (ablation).

Κατάλυση ή ablation 
Η επέμβαση της κατάλυσης της 

κολπικής μαρμαρυγής επιμηκύ-
νει την επιβίωση των ασθενών 
με κολπική μαρμαρυγή και καρ-
διακή ανεπάρκεια. Κατά συνέ-
πεια, είναι σαφώς πιο αποτελε-
σματική από τη φαρμακευτική 
θεραπεία για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και τη μείωση 
των υποτροπών της αρρυθμί-
ας. Κατάλληλοι υποψήφιοι για 
επέμβαση κατάλυσης είναι οι 
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή 
που είτε παραμένουν συμπτω-
ματικοί παρά τη φαρμακευτική 
αγωγή είτε δεν ανέχονται τη 
θεραπεία με ένα ή περισσότερα 
αντιαρρυθμικά φάρμακα. Επι-
πλέον, σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες κατευθυντήριες οδηγίες 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 
Εταιρείας, η κατάλυση της κολ-
πικής μαρμαρυγής μπορεί να 
εφαρμοσθεί και ως θεραπεία 
πρώτης γραμμής, ακόμα και πριν 
από την έναρξη αγωγής με αντι-
αρρυθμικά φάρμακα, σε ασθε-

Υπολογίζεται 
ότι ο αριθμός 
των ασθενών 
που πάσχουν 
από κολπική 
μαρμαρυγή 
κυμαίνεται 
στα 30-35 

εκατομμύρια 
παγκοσμίως. 
Η επέμβαση 

της κατάλυσης 
της κολπικής 
μαρμαρυγής 
επιμηκύνει 

την επιβίωση 
των ασθενών 

με κολπική 
μαρμαρυγή 

και καρδιακή 
ανεπάρκεια

νείς με παροξυσμική κολπική 
μαρμαρυγή και συμπτωματικές 
παύσεις (σύνδρομο ταχυκαρδί-
ας-βραδυκαρδίας), εφόσον δεν 
έχουν μόνιμο βηματοδότη, κα-
θώς και σε επαγγελματίες αθλη-
τές με κολπική μαρμαρυγή που 
συμμετέχουν σε υψηλού επιπέ-
δου ανταγωνιστικά αθλήματα. 
Επιπλέον, η κατάλυση πρέπει να 
γίνεται σε ασθενείς με συμπτω-
ματική κολπική μαρμαρυγή που 
πρόκειται να υποβληθούν σε 
καρδιοχειρουργική επέμβαση, 
είτε πρόκειται για αντικατάστα-
ση βαλβίδας είτε για αορτοστε-
φανιαία παράκαμψη, ανεξαρτή-
τως προηγούμενης ή μη χρήσης 
αντιαρρυθμικών. Η πιθανότητα 
επιτυχίας της επέμβασης όπως 
αυτή ορίζεται με την διατήρη-
ση του φυσιολογικού καρδια-
κού ρυθμού για τουλάχιστον 
έναν χρόνο μετά την επέμβαση 
(εξαιρώντας πάντα το πρώτο 
τρίμηνο, το οποίο δεν λαμβάνε-

Στέλιος Δράγασης 
Καρδιολόγος - Επεμβατικός  
Αρρυθμιολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών

Δημήτριος Αθανασιάς
Καρδιολόγος, διευθυντής  
Αιμοδυναμικού/Ηλεκτροφυσιολογίας 
και Βηματοδότησης,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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ται υπόψιν) κυμαίνεται στο 70% 
για τους ασθενείς με βραχέα 
επεισόδια κολπικής μαρμαρυ-
γής (διάρκειας ωρών έως λίγων 
ημερών).

Παράγοντες όπως η υπέρτα-
ση, η διάμετρος του αριστερού 
κόλπου και η παχυσαρκία έχουν 
συσχετιστεί σημαντικά με την 
υποτροπή όλων των μορφών 
της κολπικής μαρμαρυγής. Κατά 
συνέπεια, η απώλεια βάρους 
(για τους υπέρβαρους ασθε-
νείς), η φυσική δραστηριότητα 
και ο αποτελεσματικός έλεγχος 
της υπέρτασης σε συνδυασμό 
με την επέμβαση κατάλυσης 
αποτελούν τον ακρογωνιαίο 
λίθο στην πρόληψη των υποτρο-
πών της κολπικής μαρμαρυγής.

Νέες τεχνολογίες 
Η χρήση ραδιοϋψίσυχνου ρεύμα-
τος αποτελεί συχνή μέθοδο στην 
κατάλυση της κολπικής μαρμα-
ρυγής και κατά κανόνα συνδυά-

ζεται με τη χρήση τρισδιάστατων 
συστημάτων ηλεκτροανατομι-
κής χαρτογράφησης. Άλλη εναλ-
λακτική πηγή ενέργειας είναι η 
λεγόμενη «κρυοπηξία». Ενώ τα 
κύματα ραδιοσυχνοτήτων προ-
καλούν μόνιμες βλάβες μέσω 
της υπερθέρμανσης του ιστού, 
στην κρυοπηξία οι βλάβες της 
κατάλυσης προκαλούνται από 
το «πάγωμα» του ιστού μέσω ει-
δικού μπαλονιού, το οποίο εφαρ-
μόζεται φουσκωμένο στα στόμια 
των πνευμονικών φλεβών, στα 
επίπεδα των -30˚C με -55˚C, προ-
καλώντας τον σχηματισμό πάγου 
και τη μη αναστρέψιμη βλάβη 
της κυτταρικής μεμβράνης και 
των ενδοκυττάριων οργανιδίων. 
Σε γενικές γραμμές, η επέμβαση 
έχει την ίδια αποτελεσματικότη-
τα με τα κύματα ραδιοσυχνοτή-
των, ενώ διαρκεί λιγότερο χρόνο.

Η εξέλιξη των σύγχρονων 
συστημάτων ηλεκτροανατομι-
κής χαρτογράφησης έχει φέρει 

Η εξέλιξη των 
σύγχρονων 

συστημάτων 
ηλεκτροανα-
τομικής χαρ-
τογράφησης 

έχει φέρει ου-
σιαστική επα-
νάσταση στην 
καθημερινή 
διαχείριση 

των περιστα-
τικών που 

υποβάλλονται 
σε επεμβάσεις 

κατάλυσης 
κολπικής  

μαρμαρυγής

ουσιαστική επανάσταση στην 
καθημερινή διαχείριση των πε-
ριστατικών που υποβάλλονται 
σε επεμβάσεις κατάλυσης κολ-
πικής μαρμαρυγής. Με τη βοή-
θεια των συστημάτων αυτών 
δημιουργείται μια τρισδιάστατη 
ανακατασκευή της καρδιακής 
δομής (επί του προκειμένου του 
αριστερού κόλπου), πάνω στην 
οποία επιπροβάλλονται σε ζω-
ντανό χρόνο οι καθετήρες και 
εκτελείται η κατάλυση χωρίς τη 
χρήση ακτινοσκόπησης. Η πιο 
ουσιαστική συνεισφορά των 
συστημάτων αυτών, εκτός από 
την ακριβή αναπαράσταση της 
ανατομίας και της θέσης των 
καθετήρων, είναι η δυνατότη-
τά τους να βοηθούν στην κα-
τανόηση του μηχανισμού των 
αρρυθμιών με τη συγχώνευση 
ανατομικών και ηλεκτροκαρδι-
ογραφικών δεδομένων και τε-
λικά, να αυξάνουν τα ποσοστά 
επιτυχίας της κατάλυσης.  
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Α ν προγραμματίζετε να 
υποβληθείτε σε ολική 
αρθροπλαστική γόνα-

τος, κάντε στον εαυτό σας μία 
χάρη: Αρχίστε αμέσως να προ-
ετοιμάζεστε γι’ αυτήν. Με αυτό 
τον τρόπο μπορεί να επιταχύ-
νετε και να διευκολύνετε σημα-
ντικά την ανάρρωσή σας. Να τι 
πρέπει να κάνετε:

1 
Θέστε πολλές ερωτήσεις. 
Ενημερωθείτε αναλυτικά 
από τον ορθοπαιδικό σας 

για το τι ακριβώς πρέπει να πε-
ριμένετε. Θέστε όσο το δυνατόν 
περισσότερα ερωτήματα. Παρα-
δείγματος χάρη, πόσο θα διαρ-
κέσει η εγχείρηση; Η νοσηλεία 
θα είναι παρατεταμένη ή επειδή 
θα κάνετε ρομποτική αρθρο-

πλαστική γόνατος η διάρκειά 
της θα είναι μικρότερη; Τι είδους 
αποκατάσταση θα χρειαστείτε; 
Πόσο καιρό θα χρειαστείτε βο-
ήθεια στο σπίτι; Πόσο καιρό θα 
περπατάτε με το «πι» και πόσο 
με τις πατερίτσες (βακτηρίες); 

Να γράψετε τις ερωτήσεις σε 
ένα χαρτί πριν πάτε στον ορθο-
παιδικό και να καταγράψετε τις 
απαντήσεις του. Πρέπει επίσης 
να τον επισκεφθείτε μαζί με 
έναν έμπιστο συγγενή ή φίλο, 
για να ακούσει και αυτός τι θα 
χρειαστείτε.

2 
Σκεφτείτε πως θα επη-
ρεάσει η επέμβαση την 
καθημερινότητά σας. 

Πριν καν ορίσετε την ημερομη-
νία της ολικής αρθροπλαστικής 

Πριν καν 
ορίσετε την 
ημερομηνία 
της ολικής 

αρθροπλαστι-
κής γόνατος, 
αναλογιστεί-

τε πως θα 
επηρεάσει η 

εγχείρηση και 
η ανάρρωσή 

σας την  
καθημερινό-

τητά σας

γόνατος, αναλογιστείτε πως θα 
επηρεάσει η εγχείρηση και η 
ανάρρωσή σας την καθημερινό-
τητά σας. 

Τα πράγματα μπορεί να είναι 
δύσκολα τις πρώτες εβδομάδες 
μετά το χειρουργείο, οπότε πρέ-
πει να προετοιμασθείτε ψυχικά. 
Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το 
είδος της επέμβασης που θα 
κάνετε (κλασική ολική αρθρο-
πλαστική γόνατος ή ρομποτική 
αρθροπλαστική γόνατος).

3 
Να κάνετε εγκαίρως τις 
απαιτούμενες προεγχει-
ρητικές εξετάσεις. 

Η προεγχειρητική προετοιμασία 
για την ολική αρθροπλαστική γό-
νατος αρχίζει με τις γενικές εξε-
τάσεις που κατά κανόνα ζητά ο 

Φώτιος Τσούκας
Διευθυντής Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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την ολική αρθροπλαστική γόνατος

συμβουλές
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ποιες άλλες εξετάσεις πρέπει να 
ζητήσει.

Πολλοί πάσχοντες από χρό-
νια προβλήματα υγείας, όπως 
η καρδιοπάθεια και ο σακχα-
ρώδης διαβήτης, καλό είναι να 
(επαν)εξετάζονται και από έναν 
καρδιολόγο ή διαβητολόγο αντί-
στοιχα.

4 
Ενημερώστε εγκαίρως 
τον ορθοπαιδικό χει-
ρουργό για τα φάρμακα. 

Εγκαίρως σημαίνει τουλάχιστον 
1 μήνα νωρίτερα. Και αυτό, διό-
τι ορισμένα φάρμακα ενδέχεται 
να χρειαστούν διακοπή πριν χει-
ρουργηθείτε.

Τέτοιου είδους φάρμακα εί-
ναι, λ.χ., τα αντιπηκτικά και τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη. Η 
κλασική σύσταση είναι να διακο-
πούν 1 εβδομάδα πριν από την 
ολική αρθροπλαστική γόνατος, 
αλλά αν ένας ασθενής τα παίρνει 
για πολλά χρόνια, η εβδομάδα 
μπορεί να μην επαρκεί. 

Ωστόσο, ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ 
οποιαδήποτε φαρμακευτική 
αγωγή αν δεν συμβουλευθείτε 
τον ορθοπαιδικό σας. Με τη σει-
ρά του, εκείνος μπορεί να επικοι-
νωνήσει με τον γιατρό που σας 
συνέστησε την εκάστοτε αγωγή.

Απαραίτητο είναι ακόμα να 
ενημερώσετε τον ορθοπαιδικό 
για κάθε βότανο, ρόφημα βοτά-
νων ή/και διατροφικό συμπλή-
ρωμα (βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, 
αμινοξέα, πολυβιταμίνες κ.λπ.) 
που παίρνετε. 

5 
Πηγαίνετε στον οδοντί-
ατρο. Είναι σημαντικό να 
γνωρίζετε πριν από την 

ολική αρθροπλαστική γόνατος 
ότι δεν πάσχετε από ουλίτιδα ή 
βαριά τερηδόνα. Και αυτό, διότι 
αν έχετε βακτήρια στο στόμα, 
μπορεί να εισέλθουν στην κυ-
κλοφορία του αίματος και να 

προκαλέσουν επιπλοκή στην 
εγχείρησή σας.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος μό-
λυνσης, πρέπει επίσης να ολο-
κληρώσετε και να αναρρώσετε 
πλήρως από κάθε σοβαρή οδο-
ντιατρική θεραπεία (όπως η εξα-
γωγή δοντιών και οι θεραπείες 
της περιοδοντίτιδας). 

6 
Πηγαίνετε στον ουρο-
λόγο. Εάν έχετε ιστορικό 
πρόσφατης ουρολοίμω-

ξης ή παθαίνετε συχνά ουρολοι-
μώξεις, πρέπει να υποβληθείτε 
σε ουρολογική αξιολόγηση πριν 
από την ολική αρθροπλαστική 
γόνατος.

Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι άν-
δρες με νόσο του προστάτη, 
πρέπει να ολοκληρώσουν την 
απαιτούμενη αγωγή γι’ αυτήν 
πριν πάνε να χειρουργηθούν.

7 
Προσπαθήστε να βελτι-
ώσετε την φυσική σας 
κατάσταση. Όσο καλύτε-

ρη είναι πριν από την εγχείρηση, 
τόσο πιο γρήγορα θα αναρρώ-
σετε. Ρωτήστε λοιπόν τον για-
τρό τι ασκήσεις θα μπορούσατε 
να κάνετε πριν την κλασική ή την 
ρομποτική αρθροπλαστική γό-
νατος.

Φροντίστε επίσης να γυμνά-
σετε τα χέρια και το άνω τμήμα 
του σώματός σας, για να μπορεί-
τε να μετακινήστε πιο εύκολα με 
το «πι» και τις πατερίτσες, όταν 
έρθει η ώρα.

Αν έχετε περιττό βάρος, καλό 
είναι να χάσετε λίγα κιλά για να 
μειωθούν κάπως οι πιέσεις στα 
γόνατά σας.

8 
Διακόψτε το κάπνισμα. 
Ή έστω περιορίστε το 
στο ελάχιστο. Το κάπνι-

σμα επιβραδύνει την επούλωση 
των πληγών και την ανάρρωση. 
Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο επι-

Να γράψετε 
τις ερωτήσεις 
σε ένα χαρτί 

πριν πάτε 
στον ορθο-
παιδικό και 
να καταγρά-
ψετε τις απα-
ντήσεις του. 

Πρέπει επίσης 
να τον επισκε-
φτείτε μαζί με 
έναν έμπιστο 

συγγενή ή 
φίλο, για να 
ακούσει και 
αυτός τι θα 
χρειαστείτε

γιατρός αρκετές εβδομάδες πριν 
από το χειρουργείο. Οι εξετάσεις 
αυτές στόχο έχουν να εξακριβώ-
σουν εάν έχετε καλή κατάσταση 
υγείας. 

Μπορεί, λ.χ., να σας ζητήσει 
γενικές εξετάσεις αίματος και 
ούρων, ηλεκτροκαρδιογράφη-
μα, ακτινογραφία θώρακος, 
βιοχημικές εξετάσεις για τον 
έλεγχο της πηκτικότητας του αί-
ματος κ.λπ.

Αν ανήκετε στην κατηγορία 
των ανθρώπων που δεν συνη-
θίζουν να κάνουν τσεκάπ, ενη-
μερώστε τον χειρουργό που θα 
σας υποβάλλει στην ολική αρ-
θροπλαστική γόνατος. Πρέπει να 
γνωρίζει ότι, π.χ., δεν έχετε κά-
νει ποτέ στη ζωή σας εξετάσεις 
αίματος ή τεστ Παπ, για να ξέρει 

ageorga
Highlight
υποβάλει
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πλοκών και μολύνσεως του χει-
ρουργικού τραύματος.

9 
Μάθετε τις ασκήσεις σας. 
Συμβουλευθείτε τον φυσι-
κοθεραπευτή πριν από την 

κλασική ή ρομποτική αρθροπλα-
στική γόνατος, για να σας δείξει 
ποιες ασκήσεις θα κληθείτε να 
κάνετε μετά από αυτήν. 

Να αρχίσετε να κάνετε συ-
στηματικά τις ασκήσεις πριν χει-
ρουργηθείτε, ώστε να είναι πιο 
εύκολες μετά. 

Προμηθευθείτε επίσης πριν 
από την ολική αρθροπλαστική 
γόνατος το «πι» και τις πατερί-
τσες που θα χρειασθείτε μετά, 
και εξασκηθείτε στη χρήση τους.

10 
Προετοιμάστε το 
σπίτι σας. Μετακινή-
στε τα έπιπλα για να 

μπορείτε να περπατάτε ελεύθε-
ρα με το «πι» και τις πατερίτσες. 
Αφαιρέστε όλα τα χαλιά και τις 
μοκέτες.

Διαμορφώστε έναν χώρο κο-
ντά στην τουαλέτα όπου θα περ-
νάτε τις περισσότερες ώρες της 
ημέρας. Αν ο χώρος αυτός απέ-
χει ή βρίσκεται σε άλλον όροφο 
από το υπνοδωμάτιό σας, δημι-
ουργήστε και ένα νέο, προσωρι-
νό υπνοδωμάτιο.

Αν χρειασ τεί ,  ανυψώσ τε 
το κρεβάτι σας (π.χ. με ειδι-
κά πρόσθετα «πόδια» ή ένα 
πρόσθετο στρώμα) για να ση-
κώνεστε πιο εύκολα (το ίδιο 
μπορεί να χρειαστεί να κάνετε 
και στην πολυθρόνα όπου θα 
κάθεστε). 

Μετακινήστε ό,τι  θα χρησιμο-
ποιείτε τακτικά (από το τηλέφω-
νο του σπιτιού έως την καφετι-

έρα) σε σημείο όπου θα έχετε 
εύκολη πρόσβαση.

Βάλτε γερές μπάρες ή λαβές 
στήριξης στην μπανιέρα ή την 
ντουσιέρα σας. Προμηθευτεί-
τε ένα γερό σκαμπό με αντιολι-
σθητικά πόδια για να κάθεστε 
τον πρώτο καιρό όταν κάνετε 
μπάνιο.

11 
Βρείτε βοήθεια. Αν 
και σύντομα μετά 
την ολική αρθρο -

πλαστική γόνατος θα μπορείτε 
να περπατάτε με πατερίτσες ή 
μπαστούνι, για αρκετές εβδομά-
δες θα χρειάζεστε βοήθεια για 
δουλειές όπως το μαγείρεμα, τα 
ψώνια, το μπάνιο και οι δουλειές 
του σπιτιού.

Ζητήστε, λοιπόν, την βοήθεια 
ενός συγγενούς ή φίλου που θα 
μείνει μαζί σας για λίγο καιρό.  

Προμηθευτεί-
τε επίσης πριν 
από την ολική 
αρθροπλαστι-
κή γόνατος το 
«πι» και τις πα-
τερίτσες που 

θα χρειαστείτε 
μετά, και εξα-
σκηθείτε στη 
χρήση τους
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Ο  καρκίνος μαστού απο-
τελεί τη συνηθέστερη 
κακοήθεια του γυναικεί-

ου πληθυσμού, τη δεύτερη αιτία 
θανάτου από καρκίνο, μετά τον 
καρκίνο του πνεύμονα καθώς και 
τη συχνότερη αιτία θανάτου στις 
γυναίκες ηλικίας 40 με 55 ετών.

Για την εμφάνισή του έχουν 
ενοχοποιηθεί περισσότεροι των 
30 παραγόντων, αλλά μόνο στο 
30% των περιπτώσεων καρκίνου 
μαστού υπάρχει πιθανός αιτιο-
λογικός παράγοντας. Πρέπει να 
τονισθεί ότι δεν έχει επαρκώς 
διευκρινιστεί ο τρόπος δράσης 
όλων των παραγόντων αυτών 
και δεν έχουν ακόμη απόλυτα 
τεκμηριωθεί.

Υπολογίζεται ότι κατά τη δι-
άρκεια ζωής μιας γυναίκας η πι-
θανότητα εμφάνισης καρκίνου 
μαστού φτάνει το 12%-13%. 
Δηλαδή περίπου 1 στις 8-9 γυ-
ναίκες κάποια στιγμή της ζωής 
τους θα προσβληθεί από καρ-
κίνο μαστού. Αυτό το ποσοστό 
αναφέρεται στις γυναίκες μέσου 

κινδύνου, που αποτελούν και την 
πλειονότητα των περιπτώσεων, 
τον λεγόμενο σποραδικό καρ-
κίνο. Υπάρχουν όμως και άλλες 
πληθυσμιακές ομάδες, οι λεγόμε-
νες υψηλού κινδύνου στις οποί-
ες η πιθανότητα εμφάνισης είναι 
αισθητά υψηλότερη και συνεπώς 
χρήζουν διαφορετικής και εξα-
τομικευμένης προσέγγισης τόσο 
στο επίπεδο της πρόληψης όσο 
και σε αυτό της θεραπείας.

Η πρόληψη στηρίζεται σε μία 
εξέταση απλή, μη επεμβατική, 
χαμηλού κόστους, υψηλής ευαι-
σθησίας και ειδικότητας για μία 
νόσο αυξημένης συχνότητας 
με σοβαρή επίπτωση στον γενι-
κό πληθυσμό και για την οποία 
υπάρχει θεραπεία. Διαχωρίζεται 
σε πρωτογενή (π.χ. εμβόλια), δευ-
τερογενή (π.χ. PSA για τον καρκίνο 
του προστάτη στους άνδρες) και 
τριτογενή (οποιαδήποτε μορφή 
θεραπείας που μειώνει την πιθα-
νότητα υποτροπής σε ασθενείς με 
διαγνωσμένο καρκίνο).

Στον καρκίνο του μαστού 

Κατά τη 
διάρκεια 

ζωής μιας 
γυναίκας η 
πιθανότητα 
εμφάνισης 
καρκίνου 
μαστού 

φτάνει το 
12%-13%. 

Δηλαδή 
περίπου 1 

στις 8-9 γυ-
ναίκες κά-

ποια στιγμή 
της ζωής 
τους θα 

προσβλη-
θεί από 
καρκίνο 
μαστού

πρωτογενής πρόληψη δεν υφί-
σταται. Συνιστάται αποφυγή 
αλκοόλ, καπνίσματος και διατή-
ρηση φυσιολογικού σωματικού 
βάρους. Επιπρόσθετα, η μαστο-
γραφία ως μέσο δευτερογενούς 
πρόληψης έχει αποδεδειγμένο 
όφελος. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
η θνητότητα από καρκίνο μαστού 
στις γυναίκες έχει μειωθεί κατά 
39% από το 1989 μέχρι το 2015. 
Η μείωση αυτή έχει αποδοθεί 
στην εφαρμογή της συστηματι-
κής θεραπείας καθώς και στην 
εφαρμογή προγραμμάτων πλη-
θυσμιακού προληπτικού ελέγχου 
με μαστογραφία.

Χρήση μαθηματικών 
μοντέλων για τον υπολογισμό 
εμφάνισης καρκίνου μαστού
Στην κλινική πράξη η χρήση μαθη-
ματικών μοντέλων βοηθά στον 
υπολογισμό πιθανότητας εμφάνι-
σης καρκίνου μαστού καθώς και 
στην ταξινόμηση των ασθενών 
σε μέσου ή υψηλού κινδύνου. Το 
συνηθέστερο μοντέλο που χρησι-

Μιχάλης Μαυρουδής
Διευθυντής Χειρουργικής  
Κλινικής Μαστου,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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Καρκίνος Μαστού
Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;  
- Η πρόληψη που σώζει

https://ygeiamou.gr/tag/karkinos-mastou/


μαστού και μειώνουν την ευαι-
σθησία της μαστογραφίας. Η το-
μοσύνθεση φαίνεται να αυξάνει 
τη δυνατότητα εντοπισμού καρ-
κίνου μαστού και να μειώνει τα 
ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα 
της μαστογραφίας.

Αναφορικά με τον προληπτι-
κό έλεγχο σε ασθενείς μέσου 
κινδύνου αυτός συνίσταται σε:

  Ετήσιο έλεγχο με ψηφιακή μα-
στογραφία από την ηλικία των 40.
  Η κλινική εξέταση του μαστού 
πρέπει να αποτελεί μέρος του 
προληπτικού ελέγχου και να γί-
νεται κάθε 3 χρόνια περίπου για 
γυναίκες ηλικίας μεταξύ 20 και 
30, και κάθε χρόνο για γυναίκες 
ηλικίας 40 ετών και άνω.
Αντίθετα σε ασθενείς υψηλού 

κινδύνου όπως στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

  Ατομικό ιστορικό με λοβιακό 

καρκίνο in situ, άτυπη υπερπλα-
σία ή καρκίνο μαστού
  Ηλικία ≥35 έτη και 5ετής πιθα-
νότητα εμφάνισης με Gail model 
risk ≥ 1.7%
  Πιθανότητα εμφάνισης κατά τη 
διάρκεια της ζωής της ασθενούς 
με Gail model risk > 20%
  Εξαιρετικά πυκνoί μαστοί σε μα-
στογραφικό έλεγχο
  Άτομα με γνωστή μετάλλαξη 
στα γονίδια BRCA1/BRCA2
  Ά βαθμού συγγενή (γονιός, παι-
δί, αδελφή, αδελφός) με μετάλ-
λαξη BRCA1/BRCA2
  Οικογενή σύνδρομα: Li-Fraumeni 
syndrome, Cowden’s syndrome, 
Bannayan-Riley-Ruvalcaba 
syndrome, οικογενής γαστρικός 
καρκίνος διάχυτου τύπου (ή 
άτομα με Ά βαθμού συγγενή με 
τα ανωτέρω σύνδρομα)
  Ατομικό ιστορικό προηγειθήσας 

Ο καρκίνος 
μαστού πα-
ρουσιάζει 

σχετικά καλή 
πρόγνωση 

και αποτελεί 
ιάσιμη νόσο 
σε πρώιμα 

στάδια. Αυτό 
προϋποθέτει 
την έγκαιρη 
διάγνωση 
μέσα από 

προγράμματα 
προληπτικού 
ελέγχου σε 
συνδυασμό 
με τη σωστή 
κλινική παρα-
κολούθηση 

από απόλυτα 
εξειδικευμένο 
ιατρό μαστού
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μοποιείται είναι το modified Gail 
2 model ή NCI Breast Cancer Risk 
Assessment Tool, χρησιμοποιώ-
ντας ως παραμέτρους την ηλικία, 
την φυλή ή εθνικότητα, ηλικία εμ-
μηναρχής, ηλικία πρώτου τοκετού, 
αριθμός βιοψιών μαστού, ιστορικό 
άτυπης υπερπλασίας σε βιοψία μα-
στού, καρκίνος μαστού σε συγγε-
νείς Α΄ βαθμού και αριθμός αυτών.

Το μαθηματικό αυτό μοντέλο 
υπολογίζει την πιθανότητα εμ-
φάνισης διηθητικού και in situ 
καρκίνου μαστού στα επόμενα 
5 έτη και κατά τη διάρκεια της 
ζωής της ασθενούς (life time risk). 
Αν ο πενταετής κίνδυνος βρεθεί 
να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 
1,7% ή η πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου μαστού κατά τη διάρ-
κεια της ζωής της ασθενούς με 
Gail model risk μεγαλύτερο του 
20% τότε η ασθενής θεωρείται 
υψηλού κινδύνου σε σχέση με 
γυναίκα ίδιας ηλικίας, φυλής και 
μέσου κινδύνου. Σημειώνεται ότι 
υπάρχουν και άλλα μαθηματικά 
μοντέλα που χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό πιθανότητας 
η ασθενής να είναι φορέας μιας 
παθολογικής μετάλλαξης γονι-
δίου (π.χ. BRCA1/2), οπότε στην 
ασθενή συστήνεται γενετική συμ-
βουλευτική ή/και γονιδιακό τεστ 
για ανεύρεση κληρονομικής μορ-
φής καρκίνου μαστού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σε 
επιλεγμένες περιπτώσεις (π.χ. 
πυκνοί μαστοί μαστογραφικά) 
ο έλεγχος πρέπει να συμπληρώ-
νεται με υπερηχογράφημα μα-
στών. Επιπρόσθετα, η τρισδιά-
στατη ψηφιακή ανακατασκευή 
του μαστού (τομοσύνθεση) κερ-
δίζει ολοένα και περισσότερο 
έδαφος στο προληπτικό έλεγχο 
γυναικών, ιδιαίτερα σε εκείνες 
με πυκνούς μαστούς. Έχει διαπι-
στωθεί ότι οι πυκνοί μαστοί απο-
τελούν ανεξάρτητο παράγοντα 
κινδύνου ανάπτυξης καρκίνου 

υγεία για όλους

ageorga
Highlight
στον



Μελέτες 
έχουν 

δείξει ότι η 
θνητότητα 

από καρκίνο 
μαστού στις 
γυναίκες έχει 
μειωθεί κατά 

39% από  
το 1989 μέχρι 

το 2015

ακτινοβολίας θώρακα μεταξύ 
των ηλικιών 10-30 έτη
  Θ ε ρ α π ε ί α  λ ε μ φ ώ μ α τ ο ς 
Hodgkin’s ή αλλογενής μετα-
μόσχευση αιμοποιητικών βλα-
στοκυττάρων.
Ο προληπτικός έλεγχος συνί-

σταται σε:
  Κλινική εξέταση κάθε 6-12 μή-
νες από την ηλικία των 25 ετών 
ή 10 χρόνια πριν την ηλικία εμ-
φάνισης καρκίνου μαστού στο 
νεότερο σε ηλικία συγγενικό 
πρόσωπο.
  Ετήσιος έλεγχος με MRI από 25 
έτη και προσθήκη ετήσιας μα-
στογραφίας από τα 30.
  Υπερηχογράφημα μαστών επί 
αδυναμίας διενέργειας MRI και 
ως συμπληρωματική εξέταση της 
μαστογραφίας (πυκνοί μαστοί)
Οι γυναίκες υψηλού κινδύ-

νου για ανάπτυξη καρκίνου του 

μαστού (όπως οικογενειακό ιστο-
ρικό, γενετική προδιάθεση, ατομι-
κό ιστορικό καρκίνου μαστού) θα 
πρέπει να συζητούν με τον γιατρό 
τους για τα οφέλη και τους περι-
ορισμούς της πρωϊμότερης έναρ-
ξης του ελέγχου με μαστογραφία, 
της ανάγκης εφαρμογής επιπλέον 
εξετάσεων (π.χ. μαγνητική τομο-
γραφία) ή και την αύξηση της 
συχνότητας των εξετάσεων. Επι-
πλέον, σε αυτή την πληθυσμιακή 
ομάδα θα πρέπει να συζητούνται 
τα πιθανά οφέλη της χημειοπρο-
φύλαξης (οιστρογονικός αποκλει-
σμός- μείωση της πιθανότητας 
εμφάνισης ορμονοεξαρτώμενου 
καρκίνου μαστού κατά τουλάχι-
στον 50%) και της προφυλακτικής 
αμφοτερόπλευρης μαστεκτομής 
(μείωση της πιθανότητας εμφάνι-
σης καρκίνου μαστού κατά 90%-
95%) με ή χωρίς αποκατάσταση. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε την 
σπουδαιότητα της κλινικής εξέτα-
σης από απόλυτα εξειδικευμένο 
ιατρό, ο οποίος θα κατευθύνει τον 
ασθενή και θα καθορίσει το είδος 
της προληπτικής εξέτασης.

Συμπερασματικά
Ο καρκίνος μαστού παρουσιά-
ζει σχετικά καλή πρόγνωση και 
αποτελεί ιάσιμη νόσο σε πρώιμα 
στάδια. Αυτό προϋποθέτει την 
έγκαιρη διάγνωση μέσα από προ-
γράμματα προληπτικού ελέγχου 
σε συνδυασμό με τη σωστή κλινι-
κή παρακολούθηση από απόλυτα 
εξειδικευμένο ιατρό μαστού. Ο 
προληπτικός έλεγχος εκτός από 
τη βελτίωση της επιβίωσης αυξά-
νει και την πιθανότητα διατήρησης 
μαστού καθώς δύναται να εντοπί-
σει μικρότερου μεγέθους, μη ψη-
λαφητές βλάβες στο μαστό.   
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Οι καταστάσεις που επη-
ρεάζουν τις αναπαρα-
γωγικές λειτουργίες 

μιας γυναίκας δεν μπορούν πά-
ντα να διαγνωστούν μόνο με το 
ιστορικό και τη φυσική εξέταση. 
Άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, 
όπως το κολπικό υπερηχογρά-
φημα, η υδροσονογραφία και η 
υστεροσαλπιγγογραφία ενδέ-
χεται επίσης να μην παρέχουν 
την απάντηση. 

Η λαπαροσκόπηση και η υστε-
ροσκόπηση είναι δύο ελάχιστα 
επεμβατικές χειρουργικές επεμ-
βάσεις που χρησιμοποιούν οι 
γιατροί στη διάγνωση και τη θε-
ραπεία ορισμένων συνθηκών 
υπογονιμότητας του γυναικείου 

παράγοντα. Εάν υπάρχει υπο-
ψία ενδομητρίωσης, ινομυωμά-
των της μήτρας, ενδομητρικών 
πολύποδων, συγγενών ανωμα-
λιών της μήτρας ή σε άτομα με 
ιστορικό πυελικής φλεγμονής 
ή ανώμαλης αιμορραγίας, ο 
γιατρός σας μπορεί να χρησι-
μοποιήσει λαπαροσκόπηση και 
υστεροσκόπηση μόνα τους ή 
ταυτόχρονα, για την οριστική 
διάγνωση και θεραπεία αυτών 
των καταστάσεων.

Τι είναι η Λαπαροσκόπηση;
Η διαδικασία εκτελείται με ένα 
λεπτό όργανο που ονομάζεται 
λαπαροσκόπιο. Το λαπαροσκό-
πιο εισάγεται μέσω μιας μικρής 

Η λαπαρο-
σκόπηση και 
η υστεροσκό-

πηση είναι 
δύο ελάχιστα 
επεμβατικές 
χειρουργικές 
επεμβάσεις 
που χρησι-

μοποιούν οι 
γιατροί στη 

διάγνωση και 
τη θεραπεία 
ορισμένων 
συνθηκών 
υπογονιμό-
τητας του 

γυναικείου 
παράγοντα

τομής που γίνεται μέσα στον 
ομφαλό. Το αέριο διοξείδιο του 
άνθρακα εισάγεται στην περι-
τοναϊκή κοιλότητα, έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η οπτικοποίηση 
της μήτρας, των ωοθηκών, των 
σαλπίγγων και άλλων πυελικών 
οργάνων. Το λαπαροσκόπιο 
έχει μια μικρή κάμερα και πηγή 
φωτός στο άκρο για να επιτρέ-
πει στον γιατρό να δει το εσω-
τερικό. Συνήθως, ένα δεύτερο 
ατραυματικό όργανο, εισάγεται 
μέσω μιας άλλης μικρής τομής 
που γίνεται ακριβώς πάνω από 
το ηβικό οστό και βοηθά τον 
γιατρό να μετακινήσει απαλά 
τα πυελικά όργανα για καλύτε-
ρη οπτικοποίηση.

Ιωάννης Ρήγος
Μαιευτήρας,  
Χειρουργός Γυναικολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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  Σαλπιγγοπλαστική - 
σαλπιγγοστομία
 Ινομυωματεκτομή 
 Αφαίρεση κύστεων ωοθηκών
 Λύση πυελικών συμφύσεων
 Πυελικός πόνος
 Αφαίρεση ουλώδους ιστού
 Σαλπιγγεκτομή 

Τι είναι η υστεροσκόπηση;
Η υστεροσκόπηση μπορεί να εί-
ναι χρήσιμη για την αξιολόγηση 
της υπογονιμότητας, των επανα-
λαμβανόμενων αποβολών και της 
μη φυσιολογικής αιμορραγίας της 
μήτρας. Η υστεροσκόπηση χρησι-
μοποιείται επίσης για την εξέταση 
της κοιλότητας της μήτρας πριν οι 
γυναίκες υποβληθούν σε εξωσω-
ματική γονιμοποίηση. Ένα λεπτό 
όργανο που ονομάζεται υστερο-
σκόπιο εισάγεται μέσω του κόλ-
που στην κοιλότητα της μήτρας. 
Διατατικά μέσα εισάγονται στην 
κοιλότητα για να επιτραπεί η οπτι-
κοποίηση από το υστεροσκόπιο 
που είναι συνδεδεμένο με μια 
πηγή φωτός και μια κάμερα.

Η διαγνωστική υστεροσκόπη-
ση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τον εντοπισμό ανωμαλιών στην 
ενδομητρική κοιλότητα. Η επεμ-
βατική υστεροσκόπηση χρησι-
μοποιείται για την αποκατάσταση 
της κοιλότητας της μήτρας έτσι 
ώστε να παρέχει ένα υγιές περι-
βάλλον για την εγκυμοσύνη.

Λόγοι υστεροσκόπησης
 Μη φυσιολογική αιμορραγία
  Μη φυσιολογική 
υστεροσαλπιγγογραφία
  Μη φυσιολογικό 
υπερηχογράφημα
 Διάγνωση καθ’έξιν αποβολών
  Αφαίρεση διαφράγματος της 
μήτρας
 Λύση συμφύσεων
  Αφαίρεση ινομυωμάτων που 
προβάλλουν στην κοιλότητα 
της μήτρας

 Αφαίρεση πολυπόδων
 Αφαίρεση ξένου σώματος

Βοηθώντας στη Σύλληψη
Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει 
ότι η υστεροσκοπική αφαίρεση 
των πολυπόδων του ενδομητρί-
ου βελτιώνει τη γονιμότητα και 
αυξάνει τα ποσοστά εγκυμοσύ-
νης, ανεξάρτητα από το μέγεθος 
ή τον αριθμό των πολυπόδων. Η 
σύσταση των πρακτικών κατευ-
θυντήριων γραμμών της Αμε-
ρικανικής Ένωσης Λαπαροσκό-
πων Χειρουργών (AAGL) είναι 
ότι κάθε υπογόνιμος ασθενής με 
πολύποδα θα πρέπει να τον αφαι-
ρέσει χειρουργικά, ώστε η φυσι-
κή σύλληψη ή η υποβοηθούμενη 
αναπαραγωγή να έχουν περισσό-
τερες ευκαιρίες για επιτυχία.

Ομοίως, μια συστηματική ανα-
σκόπηση των μελετών που αφο-
ρούσαν τα ινομυώματα της μή-
τρας και τη γονιμότητα έδειξε ότι 
τα ποσοστά κύησης μειώνονται 
σε γυναίκες με υποβλεννογόνια 
ινομυώματα και η αφαίρεσή τους 
φαίνεται να ευνοεί τη σύλληψη.

Η λαπαροσκόπηση για την 
αφαίρεση υδροσαλπίγγων έχει 
επίσης αποδειχθεί ότι βελτιώνει 
τα αποτελέσματα της εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης έως 50%.

Αποκάλυψη των αιτιών  
της υπογονιμότητας
Πρόσφατη έρευνα έχει δείξει 
ότι η λαπαροσκόπηση μπορεί να 
αποκαλύψει μια διάγνωση γονι-
μότητας, όπως η ενδομητρίωση, 
σε γυναίκες που είχαν προηγου-
μένως διαγνωστεί με ανεξήγητη 
υπογονιμότητα.

Η σοβαρή ενδομητρίωση μπο-
ρεί να προκαλέσει ουλώδη ιστό 
ή μεταβολές στην ανατομία της 
πυέλου που μπορεί να βλάψει 
τη γονιμότητα. Η χειρουργική 
διόρθωση σε γυναίκες με σοβα-
ρή (Στάδιο III/IV) ενδομητρίωση 

Η υστερο-
σκόπηση και 

η λαπαρο-
σκόπηση εί-
ναι χρήσιμα 
εργαλεία για 
την αξιολό-
γηση και τη 
θεραπεία 

διαφόρων 
δομικών 

αιτιών της 
υπογονιμό-

τητας

Η χειρουργική επέμβαση ολο-
κληρώνεται γενικά σε περίπου 
μία ώρα. Το αέριο αφήνεται να 
διαφύγει και οι μικρές τομές 
συρράπτονται με εσωτερικά 
απορροφήσιμα ράμματα. Οι 
ασθενείς αφυπνίζονται από τη 
γενική αναισθησία και στη συ-
νέχεια παρακολουθούνται στην 
αίθουσα ανάνηψης. Παίρνουν 
εξιτήριο στο σπίτι την ίδια μέρα.

 Λόγοι Λαπαροσκόπησης
 Διάγνωση υπογονιμότητας
 Ανεξήγητη υπογονιμότητα
  Δυσμηνόρροια (επώδυνη 
έμμηνος ρύση)
  Δυσπαρεύνια (επώδυνη 
σεξουαλική επαφή)
 Θεραπεία ενδομητρίωσης
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χωρίς άλλους αναγνωρίσιμους 
παράγοντες υπογονιμότητας 
έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικό 
αντίκτυπο στη γονιμότητα. Για 
ήπιες όμως περιπτώσεις ενδομη-
τρίωσης (Στάδιο Ι/ΙΙ), η επιτροπή 
της Αμερικανικής Εταιρείας Ανα-
παραγωγικής Ιατρικής (ASRM) 
προτείνει ότι το όφελος της λα-
παροσκοπικής θεραπείας ελά-
χιστης ή ήπιας ενδομητρίωσης 
δεν επαρκεί ωστε να συστήσει τη 
λαπαροσκόπηση αποκλειστικά 
για την αύξηση της πιθανότητας 
εγκυμοσύνης.

Η υστεροσκόπηση και η λα-
παροσκόπηση είναι χρήσιμα 
εργαλεία για την αξιολόγηση και 
τη θεραπεία διαφόρων δομικών 
αιτιών της υπογονιμότητας. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η διόρ-
θωση αυτών των ανωμαλιών 
από μόνη της θα οδηγήσει σε 
αυτόματη σύλληψη. Η υστερο-
σκόπηση και η λαπαροσκόπηση 
μπορούν επίσης να πραγματο-
ποιηθούν πριν από έναν κύκλο 
εξωσωματικής γονιμοποίησης 

για να βελτιωθούν οι πιθανότη-
τες επιτυχίας.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι  
της λαπαροσκόπησης/ 
υστεροσκόπησης;
Οι επιπλοκές από αυτές τις επεμ-
βάσεις είναι σπάνιες και σπάνια 
σοβαρές. Οι λοιμώξεις είναι πι-
θανές και μπορεί να απαιτούν 
αντιβιοτικά πριν και/ή μετά την 
επέμβαση. Ο τραυματισμός της 
ουροδόχου κύστης, του εντέρου, 
της μήτρας ή των αιμοφόρων αγ-
γείων είναι σπάνιος αλλά θα πρέ-
πει να συζητηθεί διεξοδικά με το 
γιατρό σας. 
Σε περίπτωση τραυματισμού, 
μπορεί να απαιτηθεί λαπαρο-
σκόπηση ή λαπαροτομία (ανοι-
κτή χειρουργική επέμβαση). 
Ασθενείς με προηγούμενες πολ-
λαπλές χειρουργικές επεμβάσεις 
στην κοιλιά (ιδιαίτερα χειρουργι-
κή επέμβαση εντέρου), σοβαρή 
παχυσαρκία ή ιστορικό πυελικών 
συμφύσεων μπορεί να έχουν αυ-
ξημένους κινδύνους.

Πώς μπορώ να 
προγραμματίσω μια 
λαπαροσκόπηση ή 
υστεροσκόπηση;
Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, συζη-
τήστε τη διαδικασία με το γιατρό 
σας διεξοδικά. Μια σύντομη επί-
σκεψη στο ιατρείο, λίγο πριν από 
τη χειρουργική επέμβαση, μπο-
ρεί να είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση μιας προεγχειρητι-
κής αξιολόγησης και την εξέταση 
των εντύπων συγκατάθεσης.

Ποια είναι η περίοδος 
αποκατάστασης;
Οι περισσότεροι ασθενείς εξέρχο-
νται από το νοσοκομείο μέσα σε 
λίγες ώρες μετά την επέμβαση. 
Μερικοί ασθενείς θα χρειαστούν 
φάρμακα για τον πόνο και/ή τη 
ναυτία για 24 ώρες. Οι περισσό-
τερες γυναίκες θα επιστρέψουν 
στην κανονικότητα εντός 48 
ωρών. Η ασθενής που έχει έντονο 
πόνο, βαριά αιμορραγία ή υψηλό 
πυρετό πρέπει να επικοινωνήσει 
με τον ιατρό της.   

Η υστεροσκό-
πηση και η λα-
παροσκόπηση 
μπορούν επί-
σης να πραγ-
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επιτυχίας
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Με βάση τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας πρό-
κειται για τα συμπτώ-

ματα που εμφανίζονται  σε άτομα 
με ιστορικό πιθανής ή επιβεβαι-
ωμένης λοίμωξης από SARS-
COV-2, συνήθως μέσα σε 3 μήνες 
από την έναρξη της COVID-19, δι-
αρκούν τουλάχιστον 2 μήνες και  
δεν μπορούν να εξηγηθούν από 
κάποια εναλλακτική διάγνωση. 
Συχνά συμπτώματα περιλαμβά-
νουν την κόπωση, την δύσπνοια, 
την γνωσιακή δυσλειτουργία 
και άλλα, τα οποία γενικά έχουν 
επίδραση στην καθημερινή δρα-
στηριότητα. Τα συμπτώματα 
μπορεί να  πρωτοεμφανίζονται 
μετά από την αρχική ίαση από 

οξύ COVID-19 ή να συνεχίζουν 
από την αρχική νόσηση. Έχει προ-
ταθεί η νόσηση από COVID-19 να 
χωρίζεται στα εξής στάδια:

1
Οξεία COVID-19 (Acute 
COVID-19): Αφορά σε ση-
μεία και συμπτώματα έως 

4 εβδομάδες.

2 Συνεχιζόμενη συμπτωμα-
τική COVID-19 (Ongoing 
symptomatic COVID-19): 

Αφορά σε σημεία και συμπτώ-
ματα από 4 έως 12 εβδομάδες.

3
Μετά-COVID-19 σύν-
δρομο (Post COVID-19 
syndrome) :  Αφορά σε 

σημεία και συμπτώματα που 
αναπτύσσονται κατά τη διάρ-
κεια ή μετά από τη λοίμωξη με 

Το 20% των 
ανθρώπων 

που ανιχνεύ-
ονται θετικοί 
για λοίμωξη 
από SARS-
COV-2 ανα-
φέρουν ένα 
τουλάχιστον 
σύμπτωμα 

στην περίοδο 
έως 5 εβδο-
μάδες μετά, 

και 10% στην 
περίοδο 12 

ή παραπάνω 
εβδομάδες 

μετά

COVID-19 και συνεχίζουν για πε-
ρισσότερο από 12 εβδομάδες, 
χωρίς να μπορούν να αποδοθούν 
σε εναλλακτική διάγνωση. 

Τα δύο τελευταία αφορούν τις 
καταστάσεις μετά τον COVID-19.

Συμπτώματα της κατάστασης 
μετά από COVID-19
Η κόπωση είναι τo συχνότερο 
με μεγάλη διαφορά εμμένον 
σύμπτωμα  μετά από COVID-19 
(58%). Χαρακτηρίζεται από αδυ-
ναμία, μειωμένη αντοχή και εξά-
ντληση μετά την προσπάθεια. 
Έχει σημαντική ομοιότητα με το 
σύνδρομο χρόνιας κόπωσης/
μυαλγικής εγκεφαλομυελίτιδας. 
Εμφανίζεται τόσο σε ασθενείς 

Διονύσης Ρόδης
Αναπληρωτής Διευθυντής  
Παθολογικής Κλινικής  
SOS Ιατρών,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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Τι είναι το Long COVID ή  
οι επιπτώσεις μετά τον COVID-19;
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Πόσο συχνό είναι;
Σύμφωνα με το European Centre 
of Disease Prevention and Control 
(ECDC) υπολογίζεται ότι 20% των 
ανθρώπων που ανιχνεύονται θε-
τικοί για λοίμωξη από SARS-COV-2 
αναφέρουν ένα τουλάχιστον 
σύμπτωμα στην περίοδο έως 5 
εβδομάδες μετά, και 10% στην 
περίοδο 12 ή παραπάνω εβδομά-
δες μετά. Άλλες μεγάλες μελέτες 
αναδεικνύουν μεγαλύτερα πο-
σοστά. Μία πρόσφατη συστημα-
τική ανάλυση διάφορων διεθνών 
μελετών κατέληξε ότι μεταξύ 
3-6 μηνών μετά την COVID-19, 
ένας μέσος όρος 26% ασθενών 
που δεν νοσηλεύτηκαν και ένας 
μέσος όρος 57% ασθενών που 
νοσηλεύτηκαν συνεχίζουν να βι-
ώνουν συμπτώματα.

Η συνολική συχνότητα των συ-
μπτωμάτων μετά από  COVID-19 
στα παιδιά είναι μικρότερη και 
υπολογίζεται γύρω στο 4%, με 
συχνότερα συμπτώματα την 
κόπωση και την διαταραχή της 
προσοχής.

Ποιοι κινδυνεύουν 
περισσότερο;
Όσοι νόσησαν βαρύτερα και 
ιδιαίτερα οι ασθενείς που χρειά-
στηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο 
ή στο σπίτι. Επίσης οι ασθενείς με 
προϋπάρχουσες παθήσεις του 
αναπνευστικού, οι παχύσαρκοι, οι 
ηλικιωμένοι. Τέλος, φαίνεται ότι οι 
γυναίκες και η μαύρη φυλή εμφα-
νίζουν πιο εύκολα το σύνδρομο.

Τι γίνεται με την μετάλλαξη 
Όμικρον και το Long COVID;
Έχουν εκφραστεί επιστημονι-
κές υποθέσεις ότι η ηπιότερη 
κλινική εικόνα που έχει η μεγάλη 
πλειοψηφία των ασθενών με 
την παραλλαγή Όμικρον πιθανά 
να συσχετίζεται με ελαττωμένη 
συχνότητα και βαρύτητα των κα-
ταστάσεων μετά από COVID-19, 

εν τούτοις δεν υπάρχουν ακόμα 
μελέτες που να στηρίζουν αυτή 
την υπόθεση, αφού η εν λόγω πα-
ραλλαγή έχει επικρατήσει από τον 
Νοέμβριο 2021, και χρειάζεται πε-
ραιτέρω συλλογή δεδομένων.

Πώς προκαλείται το Long COVID;
Δεν υπάρχει μια σίγουρη επιστη-
μονική εξήγηση. Φαίνεται ότι εί-
ναι ένας συνδυασμός αιτιών που 
οφείλονται στην συγκεκριμένη 
λοίμωξη και σε άλλες αιτίες.

Πολλοί ασθενείς, βιώνοντας 
συμπτώματα του COVID-19 μέσα 
στις κοινωνικοοικονομικές συνθή-
κες φόβου και κοινωνικής απομό-
νωσης της πανδημίας, συχνά υπο-
φέρουν για καιρό από διαταραχές 
διάθεσης, άγχους και κατάθλιψης. 
Επίσης, πολλά συμπτώματα μετά 
από νοσηλεία για COVID-19 είναι 
στην πραγματικότητα όμοια με 
αυτά που επιμένουν μετά από 
νοσηλείες για άλλες λοιμώξεις 
του αναπνευστικού, όπως για 
παράδειγμα το σύνδρομο μετά 
τη Μονάδα Εντατικής θεραπεί-
ας (Post Intensive Care Syndrome, 
PICS), σύνδρομα που προκαλούν 
σημαντική φυσική και νευρονο-
ητική απορρύθμιση (ιδίως στους 
ηλικιωμένους), αδυναμία και με-
τατραυματικό στρες.

Στις αιτίες που οφείλονται στην 
ίδια την νόσηση από COVID-19 
και οδηγούν σε Long COVID πε-
ριλαμβάνονται βλάβες οργάνων 
που μπορούμε να επιβεβαιώ-
σουμε με ιατρικές εξετάσεις και 
αφορούν κυρίως ασθενείς που 
είχαν σοβαρή νόσο (πνευμονι-
κή ίνωση ή πνευμονική εμβολή, 
έφραγμα μυοκαρδίου, μυοκαρ-
δίτιδα ή μυοκαρδιακή ίνωση, 
νεφρική δυσλειτουργία κ.ά.) και 
σε διαταραχές του οργανισμού 
που δεν αναδεικνύονται σε κα-
μία εξέταση (χρόνια κόπωση, η 
κακουχία, «εγκεφαλική ομίχλη» 
κ.ά.). Υπάρχουν υποψίες ότι για 

Υπάρχουν  
ενδείξεις ότι 
ο εμβολια-

σμός μειώνει 
την επίπτωση 
των καταστά-

σεων μετά 
COVID έως 

και 50% στις 
περιπτώσεις 

των ασθενών  
που νόσησαν 

μετά τον  
εμβολιασμό

που νοσηλεύτηκαν, όσο και 
ασθενείς που δεν χρειάστηκαν 
νοσηλεία.

Δύσπνοια (24%), χρόνιος βή-
χας (19%), θωρακική δυσφορία 
ή άλγος (16%) είναι, επίσης, συ-
χνά εμμένοντα συμπτώματα. 
Επίσης, η επηρεασμένη γεύση 
και όσφρηση (23%), νευρονοη-
τικά συμπτώματα όπως κεφα-
λαλγία (44%), διαταραχή της 
συγκέντρωσης (27%) και της 
μνήμης (16%), η αποκαλούμενη 
«εγκεφαλική ομίχλη» (brain fog), 
ψυχολογικά συμπτώματα όπως 
άγχος/κατάθλιψη (13%). Άλλα 
συχνά συμπτώματα είναι η τρι-
χόπτωση (25%), οι αρθραλγίες 
(19%), οι εφιδρώσεις (17%).

Τι είναι το Long COVID ή  
οι επιπτώσεις μετά τον COVID-19;

ageorga
Highlight
τον COVID

ageorga
Highlight
διαγραφη
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τα παραπάνω ευθύνεται μια 
χρόνια υποβόσκουσα φλεγμονή 
μετά τον COVID-19.

Πρόληψη του συνδρόμου
Η πρόληψη του συνδρόμου γίνε-
ται με την πρόληψη της νόσησης 
από τον ιό. Υπάρχουν ενδείξεις 
ότι ο εμβολιασμός μειώνει την 
επίπτωση των καταστάσεων 
μετά από COVID έως και 50% 
στις περιπτώσεις των ασθενών  
που νόσησαν μετά τον εμβολι-
ασμό (breakthrough infections). 
Επίσης σε μια μελέτη της Εθνι-
κής Στατιστικής Υπηρεσίας της 
Μεγ. Βρετανίας σε ασθενείς που 
εμβολιάστηκαν μετά την οξεία 
λοίμωξη, φάνηκε μια συσχέτιση 
του εμβολιασμού με μια τάση 
μείωσης των συμπτωμάτων του 
Long COVID.

Αντιμετώπιση  
του Long COVID 
Η αρχική αξιολόγηση όλων των 
ασθενών που προσέρχονται με 
εμμένοντα συμπτώματα μετά 
από νόσο COVID-19, πρέπει να 
περιλαμβάνει πλήρες ιστορικό 
της οξείας νόσου (βαρύτητα με 
βάση την ανάγκη ή όχι νοση-
λείας σε κοινό θάλαμο/ΜΕΘ, 
διάρκεια και σοβαρότητα των 
συμπτωμάτων, επιπλοκές, βλά-
βη οργάνων), τα εμμένοντα 
συμπτώματα κατά τη φάση της 
αξιολόγησης και τις συννοσηρό-
τητες. Ακολουθεί φυσική  εξέτα-
ση που  πρέπει να περιλαμβάνει 
την μέτρηση των ζωτικών σημεί-
ων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, 
θερμοκρασία, αναπνευστική 
συχνότητα, οξυμετρία), εξέταση 
καρδιοαναπνευστικού συστή-
ματος και λοιπών συστημάτων). 
Πολύ σημαντική είναι και η αξι-
ολόγηση της λειτουργικής κατά-
στασης του ασθενούς. Για τους 
περισσότερους ασθενείς χωρίς 
συμπτώματα ή με ήπια μη ειδικά  
συμπτώματα  δεν προτείνονται 

ειδικές εξετάσεις. Σε ασθενείς 
μεγαλύτερης βαρύτητας νόσου 
που αντιμετωπίστηκε στο νοσο-
κομείο ή  κατ’ οίκον, με επιβεβαι-
ωμένα παθολογικά ευρήματα, 
με συμπτώματα που επιμένουν 
ή  δεν μπορούν να ερμηνευτούν  
εύκολα ή εγείρουν την  υποψία 
επιπλοκών, χρειάζεται να γίνει 
αρχικά ένας βασικός αιματολο-
γικός έλεγχος. Ανάλογα με τα 
ευρήματα οι ασθενείς μπορεί 
να χρειαστούν περαιτέρω καρ-
διολογικό , πνευμονολογικό , νε-
φρολογικό ή άλλο έλεγχο. Πολύ 
σημαντική είναι η εκτίμηση των 

ψυχολογικών επιπτώσεων του 
συνδρόμου και η παραπομπή 
για υποστήριξη όταν χρειαστεί. 

Η αντιμετώπιση των ασθε-
νών με Long COVID απαιτεί ορ-
γάνωση σε όλα  τα μέτωπα με 
εξειδικευμένες μονάδες (ιατρεία 
και κλινικές Long COVID), διεπι-
στημονική προσέγγιση (ιατροί, 
νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί, υποστή-
ριξη στο σπίτι, ψυχοθεραπευτές), 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
της τηλεϊατρικής, και τέλος ρύθ-
μιση νομικών, ασφαλιστικών και 
εργασιακών θεμάτων.  

Για πολλούς 
ασθενείς  
το Long 
COVID  

επηρεάζει 
την ποιότητα 
ζωής τους, 
την αυτονο-
μία τους, την 
επαγγελματι-
κή τους ζωή, 
το εισόδημά 

τους



υγεία για όλους

53  Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2022            Medilife

Κ αθώς ο χρόνος περνά,  
περιμένουμε το σώμα 
μας να επιβραδύνει 

λίγο..., ιδιαίτερα όσο γερνάμε. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την καρδιά 
μας! Γεννιόμαστε πολύ ταχύκαρ-
δοι, παραμένει ως την εφηβεία 
και μετά, προϊόντος του χρό-

νου, όλο και χαμηλώνει η μέση 
συχνότητα των σφύξεων (παλ-
μών) της καρδιάς. Όμως, όταν 
η επιβράδυνση αυτή αφορά την 
καρδιά, είναι καλό ή κακό; Και 
πότε ξεπερνά το όριο του φυσι-
ολογικού ή ανεκτού;

Ένας αργός καρδιακός ρυθμός 

Ιωάννης Σκιαδάς
Επεμβατικός  
Ηλεκτροφυσιολόγος  
– Αρρυθμιολόγος,  
Συνεργάτης  
Ευρωκλινικής Αθηνών
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Ο αργός καρδιακός ρυθμός  
είναι καλός ή κακός για εμάς;

(ή αλλιώς, οι χαμηλοί καρδιακοί 
παλμοί- σφύξεις) είναι φαινό-
μενο γνωστό ως βραδυκαρδία 
και εμφανίζεται συχνά καθώς 
μεγαλώνουμε. Στους ενήλικες, 
μεγαλύτερης ηλικίας, υπάρχει 
περιστασιακή φυσιολογική 
φθορά και χάλαση του λεγόμε-

Πότε πρέπει 
να ανησυχή-

σουμε για  
τον χαμηλό 
καρδιακό  

ρυθμό;
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Ο καρδιακός 
ρυθμός χα-

ρακτηρίζεται 
χαμηλός 

όταν υπο-
χωρεί κάτω 
από τους 60 
παλμούς ανά 
λεπτό (σφ/λ) 
όταν είμαστε 
ξύπνιοι και 

δραστήριοι. 
Φυσιολογικά 

θα περιμέναμε 
να έχουμε ένα 

εύρος σφύ-
ξεων από 60 
έως 90 σφ/λ 

σε εγρήγορση

Εάν ανησυ-
χούμε για 

χαμηλό καρ-
διακό ρυθμό, 
η επίσκεψη 
στον γιατρό 
μπορεί να 

βοηθήσει να 
προσδιορί-
σουμε την 
ακριβή κα-

τάστασή μας 
και να βρούμε 
τις αιτίες. Το 

ιστορικό είναι 
πολύ σημαντι-
κό και η  φυσι-
κή εξέταση θα 
αποτυπώσει 
την όλη κατά-

σταση

• Μια μικροβιακή λοίμωξη του 
αίματος που επιτίθεται και 
στην καρδιά

• Μυοκαρδίτιδα, η φλεγμονή 
του καρδιακού μυός

• Χαμηλή λειτουργία του θυρε-
οειδούς

• Ηλεκτρολυτών διαταραχές
• Εξαιρετικά υψηλό κάλιο στο 

αίμα
• Ορισμένα φάρμακα, συμπερι-

λαμβανομένων των β-αναστο-
λέων και των αντιαρρυθμικών

• Επίσης οι συγγενείς καρδιο-
πάθειες, ο διαβήτης ή η μα-
κροχρόνια υψηλή αρτηριακή 
πίεση μπορεί να κάνουν τη 
βραδυκαρδία πιο πιθανή.

Ποια είναι τα συμπτώματα 
των χαμηλών καρδιακών 
παλμών (βραδυκαρδίας);
Όχι σπάνια μπορεί  να υπάρχει 
αργός καρδιακός ρυθμός και να 
μην εμφανίζονται συμπτώματα. 
Ωστόσο, εάν έχετε συμπτώματα 
αλλά τα αγνοήσετε, μερικές φο-
ρές μπορεί να προκληθούν πιο 
σοβαρά προβλήματα.

Θα χρειαστεί ιατρική συμβου-
λή εάν εμφανίζετε μερικά από 
αυτά τα συμπτώματα και σχετί-
ζονται με τον χαμηλό καρδιακό 
ρυθμό:

  Μειωμένες δυνάμεις  
και έλλειψη ενέργειας
 Έλλειψη αντοχής
 Ζάλη
 Αδυναμία
 Πόνους στο στήθος
 Σύγχυση/προβλήματα μνήμης
  Αίσθημα παλμών ή φτερουγί-
σματα της καρδιάς.

Πότε χρειάζεται θεραπεία  
η βραδυκαρδία;
Εάν ο καρδιακός σας ρυθμός 
είναι αργός, αλλά δεν έχετε συ-
μπτώματα, δεν πανικοβαλλό-
μαστε. Ωστόσο, είναι καλή ιδέα 
να γνωρίζουμε τα σημάδια του 

νου «ηλεκτρικού συστήματος 
της καρδιάς». Είναι το σύστημα 
εκείνο που παράγει και μεταφέ-
ρει ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα 
(=παλμό) (από τις μεταβολές 
ιόντων Να+ , Κ+ στις μεμβράνες 
των κυττάρων) μέσα στην ίδια 
την καρδιά . Η ηλεκτρική αυτή 
διέγερση κάνει τα μυοκύτταρα 
της καρδιάς να συσταλούν και 
να εξωθήσουν σε κυκλοφορία 
το αίμα. Ως αποτέλεσμα της 
φθοράς αυτού του συστήματος 
της καρδιάς, ο κανονικός ρυθμός 
τείνει να επιβραδύνει και να γίνε-
ται ακανόνιστος.

Καθώς αυτό είναι ένα σταδι-
ακό γενικό φαινόμενο υπάρχει 
συχνά η απορία πότε πρέπει να 
ανησυχήσουμε για τον χαμηλό 
καρδιακό ρυθμό και ποια είναι 
τα σημεία και τα συμπτώματα 
που πρέπει να προσέχουμε.

Τι είναι ο χαμηλός καρδιακός 
ρυθμός;
Ο καρδιακός ρυθμός χαρακτη-
ρίζεται χαμηλός όταν υποχωρεί 
κάτω από τους 60 παλμούς ανά 
λεπτό (σφ/λ) όταν είμαστε ξύ-
πνιοι και δραστήριοι. Φυσιολο-
γικά θα περιμέναμε να έχουμε 
ένα εύρος σφύξεων από 60 έως 
90 σφ/λ σε εγρήγορση. 

Μπορεί αυτό που θεωρούμε 
χαμηλό καρδιακό ρυθμό  
να αλλάζει ανάλογα  
με τη δραστηριότητα;
Για τους περισσότερους νέους, 
αθλητές υψηλής προπόνησης 
και άτομα που ασκούνται τακτι-
κά, ο χαμηλός καρδιακός ρυθ-
μός κατά την άσκηση -που ορίζε-
ται ως κάτω από 60 (σφ/λ)- είναι 
φυσιολογικός και υγιής,  όσο και 
αυτοί δεν έχουν συμπτώματα 
βραδυκαρδίας που θα περιγρά-
ψουμε στην συνέχεια. Κάποιες 
φορές επίσης αυτό είναι ανα-
γκαία προσαρμογή, όπως στα 

πολύ αθλητικά-προπονημένα 
άτομα, και ακόμη στον ύπνο 
(που είναι πολύ διαφορετική κα-
τάσταση) είναι ανεκτές σφύξεις 
με ελάχιστο  40 με 60 (σφ/λ).

Τι προκαλεί χαμηλό καρδιακό 
ρυθμό;
Πολλά πράγματα μπορούν να επι-
φέρουν αργό καρδιακό ρυθμό.

  Η καρδιακή δυσλειτουρ-
γία. Η πιο κοινή αιτία βραδυκαρ-
δίας είναι μια δυσλειτουργία 
στον φυσικό βηματοδότη της 
καρδιάς, τον φλεβόκομβο. Είναι 
εκείνος που ελέγχει πόσο γρή-
γορα ή αργά οι καρδιακοί θάλα-
μοι θα αντλήσουν αίμα προς το 
σώμα μας.

 Αποκλεισμός «κολποκοιλι-
ακής» αγωγής. Μια άλλη αιτία 
βραδυκαρδίας είναι ο κολπο-
κοιλιακός αποκλεισμός (το λε-
γόμενο μπλοκ), στον οποίο οι 
παλμοί δεν άγονται διαδοχικά 
και συνεχώς  προς τις κοιλότητες 
της καρδιάς και ως αποτέλεσμα  
μειώνεται σημαντικά ο καρδια-
κός ρυθμός .

Είναι σαν να έχουμε ηλεκτρό-
δια μέσα στην καρδιά (μορφή 
νεύρων) που η λειτουργία τους 
μειώνεται, επιδεινώνεται όσο με-
γαλώνουμε. Ενίοτε και φάρμακα 
αναγκαία που χρησιμοποιούνται 
σε ηλικιωμένους πληθυσμούς 
μπορούν επίσης να επιτείνουν 
την τυχούσα βραδυκαρδία.

 Ηλικία. Η ηλικία είναι ο πιο 
κοινός παράγοντας κινδύνου για 
την ανάπτυξη βραδυκαρδίας. Η 
πάθηση είναι πιο κοινή μεταξύ 
ανδρών και γυναικών άνω των 
65 ετών.

 Η παρουσία ορισμένων 
ασθενειών ή καταστάσεων. Σε 
αυτές περιλαμβάνονται:
• Καρδιακά ισχαιμικά επεισό-

δια λόγω στεφανιαίας νόσου 
(στενομένων καρδιακών αρ-
τηριών)
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προβλήματος επειδή η βραδυ-
καρδία σε ορισμένες περιπτώ-
σεις απαιτεί θεραπεία.

Για παράδειγμα, εάν ο καρδια-
κός σας ρυθμός πέσει στους 30-
40, μπορεί να μην αιματώνεται 
και να μην οξυγονώνεται καλά 
ο εγκέφαλος, καθιστώντας πι-
θανή τη λιποθυμία, τη ζαλάδα 
και τη δύσπνοια. Το αίμα μπορεί 
επίσης να συσσωρευτεί στην 
καρδιά, προκαλώντας έντονη 
δύσπνοια και συμφορητική καρ-
διακή ανεπάρκεια.

Η σημασία  
της παρακολούθησης  
του καρδιακού παλμού
Εάν ανησυχούμε για χαμηλό 
καρδιακό ρυθμό, η επίσκεψη 
στον γιατρό μπορεί να βοηθήσει 
να προσδιορίσουμε την ακριβή 
κατάστασή μας και να βρούμε 
τις αιτίες. Το ιστορικό είναι πολύ 
σημαντικό και η  φυσική εξέτα-
ση θα αποτυπώσει την όλη κα-
τάσταση.

Κεντρικό ρόλο φέρει το ηλε-

κτροκαρδιογράφημα (στιγμιαίο 
ή και παρατεταμένο) για να με-
τρηθούν τα ηλεκτρικά σήματα 
στην καρδιά σας, προκειμένου 
να ελεγχθούν εάν πυροδοτούν 
σωστά. Η παρατεταμένη κατα-
γραφή του καρδιογραφήματος 
(χόλτερ) που μπορεί να διαρ-
κέσει από 24 ώρες έως πάρα 
πολλές μέρες,  μπορεί επίσης 
να βοηθήσει εξαιρετικά στο 
να βρεθεί τι συμβαίνει καθώς 
στην αρχή τα φαινόμενα είναι 
αρκετά σποραδικά και όχι συ-
νεχή (ευτυχώς!) και να δει πώς 
λειτουργεί η καρδιά με την πά-
ροδο του χρόνου. Σήμερα δε 
η τεχνολογία βοηθά να γίνουν 
ανενόχλητα αυτές οι εξετάσεις 
των Χόλτερ, καθώς υπάρχουν 
συσκευές  χωρίς τα «ενοχλητι-
κά» καλώδια επιτρέποντας στον 
εξεταζόμενο να έχει πλήρη δρα-
τηριότητα (εργασία , μπάνιο 
κ.λπ.) ενώ το φορά.

Γενικά, με έγκαιρους χειρι-
σμούς η βραδυκαρδία μας δίνει 
χρόνο για να αξιολογήσουμε την 

κατάσταση και να αποκλείσουμε 
εάν ευθύνεται κάποια άλλη πά-
θηση ή κατάσταση. Εν συνέχεια, 
μπορούμε να προσαρμόσουμε 
τα φάρμακα ή να λάβουμε και 
άλλα μέτρα, αν χρειαστεί. Μερι-
κές φορές η αλλαγή φαρμάκων 
ή παρόμοιων στρατηγικών μπο-
ρεί να λύσει το πρόβλημα. Αν o 
ακανόνιστος ρυθμός επιμένει 
παρά τους συντηρητικούς χει-
ρισμούς, μπορεί να χρειαστoύν 
πιο επεμβατικές μέθοδοι όπως η 
κατάλυση των κέντρων της αρ-
ρυθμίας (το λεγόμενο ablation) 
ή  και η εμφύτευση βηματοδότη 
μέσω πια ελάχιστα επεμβατικής 
χειρουργικής . 

Έχοντας διεξοδικά βάλει τις 
ενδείξεις όχι μονό δεν φοβίζει 
αλλά είναι προστασία, ασφά-
λεια, αλλά και η μόνη επιλογή 
για να επιταχύνουμε και ομαλο-
ποιήσουμε τον καρδιακό ρυθμό. 
Και είναι βέβαιο από πολυετή 
μας πείρα ότι η ζωή συνεχίζεται 
ευδιάθετα κανονικά και παρα-
γωγικά.  

Εάν ο καρ-
διακός σας 

ρυθμός είναι 
αργός, αλλά 

δεν έχετε 
συμπτώματα, 

δεν πανικο-
βαλλόμαστε. 
Ωστόσο, είναι 

καλή ιδέα  
να γνωρίζου-
με τα σημάδια 
του προβλή-
ματος επειδή 
η βραδυκαρ-

δία σε ορισμέ-
νες περιπτώ-
σεις απαιτεί 

θεραπεία
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Το εγκεφαλικό επεισό-
διο συμβαίνει όταν δι-
ακόπτεται απότομα η 

παροχή αίματος και οξυγόνου 
σε μια περιοχή του εγκεφάλου. 
Όταν αυτό συμβαίνει από ρήξη 
ενός αγγείου έχουμε το αιμορ-
ραγικό εγκεφαλικό, ενώ όταν 
αποφράσσεται ένα αγγείο του 
εγκεφάλου έχουμε το ισχαιμικό 
εγκεφαλικό επεισόδιο. Τα επι-
δημιολογικά δεδομένα στην 
Δυτική Ευρώπη δείχνουν ότι εί-
ναι συγκριτικά συχνότερο στις 
γυναίκες απ’ ότι στους άνδρες 

και μάλιστα υπάρχουν συγκε-
κριμένοι παράγοντες που συμ-
βάλουν σε αυτό. 

Παράγοντες που επηρεάζουν 
 Προσδόκιμο ζωής: Οι γυναί-

κες ζουν περισσότερα χρόνια 
απ’ ότι οι άνδρες και δεδομένης 
της αυξανόμενης πιθανότητας 
για εγκεφαλικό με την αύξηση 
της ηλικίας, είναι αναμενόμενο 
περισσότερες γυναίκες να υφί-
στανται εγκεφαλικό. Συγκεκρι-
μένα, μετά την ηλικία των 65 
περισσότερες γυναίκες απ’ ότι 

Τα επιδημιο-
λογικά  

δεδομένα 
στην Δυτική 

Ευρώπη  
δείχνουν ότι 

το εγκεφαλικό 
επεισόδιο  

είναι συγκριτι-
κά συχνότερο 
στις γυναίκες 
απ’ ότι στους 

άνδρες 

άνδρες έχουν αυξημένη αρτηρι-
ακή πίεση και είναι πιθανότερο 
να εμφανίσουν καρδιακή αρρυθ-
μία όπως η κολπική μαρμαρυγή 
που πενταπλασιάζει τον κίνδυνο 
ισχαιμικού εγκεφαλικού.

 Αναπαραγωγική ηλικία: Οι 
ορμονικές αλλαγές κατά τη δι-
άρκεια της ζωής μιας γυναίκας 
αυξάνουν δυνητικά την πιθα-
νότητα εγκεφαλικού. Ειδικά η 
εγκυμοσύνη και η εμμηνόπαυ-
ση έχουν συσχετιστεί με αυ-
ξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού 
επεισοδίου.

Βάσω Ζησιμοπούλου
Νευρολόγος, Διευθύντρια  
Μονάδας Αντιμετώπισης  
Εγκεφαλικών,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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φάρμακα αυτά αυξάνουν τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού επεισο-
δίου και θα πρέπει να λαμβά-
νονται αφού έχει προηγηθεί ο 
απαραίτητος έλεγχος από το 
γυναικολόγο. Γυναίκες με αυξη-
μένη αρτηριακή πίεση, ιστορικό 
θρομβώσεων ή/και με αυξημέ-
νο σωματικό βάρος ενδεχομέ-
νως να μη δύναται να λάβουν 
ορμονικά φάρμακα. Ειδικά θα 
πρέπει να αποφεύγεται η χρή-
ση τέτοιων φαρμάκων παράλ-
ληλα με κάπνισμα.

 Ημικρανία: Άτομα με ημι-
κρανία και ειδικά ημικρανία με 
αύρα, έχουν διπλάσιο κίνδυνο 
εγκεφαλικού. Η επιδημιολογία 
δείχνει ότι η συγκεκριμένη κε-
φαλαλγία είναι συχνότερη στις 
γυναίκες και κατά συνέπεια καλό 
είναι να αποφεύγεται το κάπνι-
σμα και η χρήση αντισυλληπτι-
κών από τις γυναίκες που πά-
σχουν από ημικρανίες με αύρα. 

Επιπλέον κοινωνικο-
οικονομικοί λόγοι
Εκτός από τους ιδιαίτερους 
παράγοντες που αυξάνουν τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού στις γυ-
ναίκες, υπάρχουν επιπλέον κοι-
νωνικοοικονομικοί λόγοι που 
διαφοροποιούν το νόσημα ανά-
μεσα στα δύο φύλα. Οι γυναί-
κες που υφίστανται εγκεφαλικό 
έχουν την τάση να υποβιβάζουν 
τη σημασία των συμπτωμάτων 
είτε γιατί δεν θέλουν να ανη-
συχήσουν την οικογένεια είτε 
γιατί νιώθουν ότι εξαρτώνται 
οι κοντινοί τους άνθρωποι από 
αυτές. Το αποτέλεσμα είναι ότι 
αναζητούν βοήθεια πολύ αργά, 
αυξάνοντας τον κίνδυνο αναπη-
ρίας ή μοιραίας εξέλιξης. Επι-
πλέον, οι γυναίκες υφίστανται 
εγκεφαλικό σε μεγαλύτερη 
ηλικία με αποτέλεσμα να έχουν 
πιο περιορισμένα οικονομι-
κά μέσα για την απαιτούμενη 

αποκατάσταση και μικρότερες 
πιθανότητες για εξειδικευμένη 
φροντίδα. Είναι σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ως κοινωνία 
τις διαφορές αυτές και να ανα-
βαθμίσουμε τον τομέα της απο-
κατάστασης και φροντίδας για 
τα μη προνομιούχα και άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας. 

Παρά τους ιδιαίτερους παρά-
γοντες που αυξάνουν τον κίνδυ-
νο εγκεφαλικού στις γυναίκες, 
υπάρχουν τρόποι πρόληψης. Τα 
βήματα που προτείνονται είναι 
παρόμοια για άνδρες και γυναί-
κες και στοχεύουν στην καλή 
υγεία τόσο του εγκεφάλου όσο 
και της καρδιάς μας:

 Ακολουθήστε ισορροπη-
μένη δίαιτα που περιλαμβάνει 
αρκετά φρούτα και λαχανικά

 Ασκηθείτε. Προτείνεται φυ-
σική άσκηση μέτριας έντασης 3 
με 4 φορές την εβδομάδα

 Διακόψτε το κάπνισμα. Το 
κάπνισμα αυξάνει την αρτη-
ριακή πίεση, καταστρέφει τα 
αγγεία του εγκεφάλου και της 
καρδιάς και αποτελεί βασικό 
προδιαθεσικό παράγοντα για 
εγκεφαλικό

 Κάντε τον ετήσιο καρδιολο-
γικό έλεγχο, παρακολουθήστε 
την αρτηριακή σας πίεση και 
τον καρδιακό ρυθμό σε τακτά 
χρονικά διαστήματα

Το εγκεφαλικό είναι γυναι-
κείο ζήτημα είτε γιατί είναι πι-
θανότερο να συμβεί στις ίδιες 
είτε γιατί είναι οι ίδιες βασικοί 
φροντιστές για άτομα που 
έχουν υποστεί εγκεφαλικό. 
Επηρεάζει τις ζωές τους και 
το ρόλο τους στην οικογένεια, 
στην εργασία και στην κοινωνία 
συνολικά. Γι’ αυτό η πρόληψη 
και η πρόσβαση στην γνώση 
γύρω από το εγκεφαλικό, τα 
συμπτώματα, τη θεραπεία και 
την αποκατάσταση είναι ουσι-
ώδη για τις γυναίκες.  

Οι γυναίκες 
που υφίστα-
νται εγκεφα-
λικό υποβι-
βάζουν τη 

σημασία των 
συμπτωμάτων 

είτε γιατί δεν 
θέλουν να ανη-
συχήσουν την 

οικογένεια  είτε 
γιατί νιώθουν 
ότι εξαρτώνται 

οι κοντινοί 
τους άνθρω-

ποι από  αυτές

 Εγκυμοσύνη: Κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης και ειδικά 
τις τελευταίες εβδομάδες αυξά-
νει η πηκτικότητα του αίματος 
της εγκύου γι’ αυτό θα πρέπει 
να υπάρχει στενή επικοινωνία 
με τον γυναικολόγο και ειδικά 
αν υπάρχουν επιπλέον ζητή-
ματα υγείας όπως διαβήτης ή 
προεκλαμψία. Συγκεκριμένα η 
προεκλαμψία διπλασιάζει τον 
κίνδυνο εγκεφαλικού για αρκε-
τά χρόνια μετά την εγκυμοσύνη. 

 Αντισυλληπτικά και ορ-
μονική υποκατάσταση:  Τα 
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Τ ο τοίχωμα των αρτηριών 
του εγκεφάλου αποτελεί-
ται από τρία στρώματα. 

Σε κάποιο σημείο όμως μπορεί 
να λείπει μέρος των στρωμάτων 
αυτών, με αποτέλεσμα να είναι 
πιο ευένδοτο και να δημιουργη-
θεί έτσι μια προσεκβολή ή μικρή 
«φούσκα» πάνω στο τοίχωμα της 
αρτηρίας και να σχηματισθεί το 
ανεύρυσμα.

Η ρήξη ενός ανευρύσματος 
προκαλεί ξαφνικό και δυνατό 
(σαν «σφυριά» ) πονοκέφαλο και 
είναι μια κατάσταση απειλητική 
για την ζωή του ασθενούς.

Από τις διάφορες μελέτες έχει 
βρεθεί ότι η συχνότητα στον γε-
νικό πληθυσμό είναι 3,2%, που εί-

ναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. 
Ευτυχώς όμως από αυτά μόνο το 
1 στα 200-400 ανευρύσματα θα 
ραγεί. Συγκεκριμένα,  στην Αττική 
με 4.000.000 πληθυσμό, 128.000 
άτομα έχουν ανεύρυσμα, αλλά 
μόνο τα 320- 640 άτομα / έτος, θα 
υποστούν ρήξη του ανευρύσμα-
τος (υπαραχνοειδή αιμορραγία).

Παράγοντες κινδύνου
Αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν 
το ανεύρυσμα σε 3 φάσεις: α. Στο 
σχηματισμό του β. Στην αύξηση 
του μεγέθους του ή στο σχήμα 
του και γ. Στη ρήξη.
Οι παράγοντες αυτοί είναι:

  Φύλο: Eίναι συχνότερο στις 
γυναίκες

Στην Αττική 
με 4.000.000 
πληθυσμό, 

128.000 
άτομα έχουν 
ανεύρυσμα, 
αλλά μόνο 

τα 320- 640 
άτομα / έτος, 
θα υποστούν 

ρήξη του 
ανευρύσματος

  Ηλικία:  Συχνότερο μεταξύ 40 
και 60 χρονών
 Κάπνισμα
 Υπέρταση
 Υπερβολική χρήση αλκοόλ
  Χαμηλά επίπεδα οιστρογόνων 
(εμμηνόπαυση )
  Θέση και μέγεθος του ανευ-
ρύσματος. Ιστορικό εγκεφα-
λικού
  Οικογενειακό ιστορικό και 
γενετικοί παράγοντες: 2%-
7%, με συγγενή 1ου βαθμού 
και ακόμα περισσότερο με 2 ή 
περισσότερους συγγενείς
  Συνύπαρξη άλλων παθήσεων 
( <10% των ανευρυσμάτων): 
πολυκυστικοί νεφροί, σύνδρο-
μο Marfan, σύνδρομο Ehlers 

Γεώργιος Παυλίδης 
Διευθυντής τμήματος  
Επεμβατικής  
Νευροακτινολογίας  
- Ενδοαγγειακής  
Νευροχειρουργικής,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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ναι η λεγόμενη υπαραχνοειδής 
αιμορραγία, που οφείλεται σε 
ρήξη του ανευρύσματος (δηλα-
δή αιμορραγία στον εγκέφαλο). 
Η πιθανότητα ρήξης ενός ανευ-
ρύσματος είναι 1,5 % έως 50%, 
ανάλογα με την θέση, το μέγεθος 
και το σχήμα του. Όταν συμβεί, 
το 20% αυτών θα αποβιώσουν 
αμέσως τη στιγμή που γίνεται η 
ρήξη, ενώ το ένα τρίτο από αυ-
τούς θα έχει βαριά κλινική εικόνα 
και δεν θα μπορούν να αυτοεξυ-
πηρετηθούν.

Θεραπεία 
Βασικό κριτήριο για να προβούμε 
στην αντιμετώπιση ενός ανευρύ-
σματος, είναι το μέγεθός του. 

Όταν το ανεύρυσμα είναι μι-
κρότερο από 7 χιλ. (αν και πολλοί 
θέτουν το όριο των 4 χιλ.), πρέπει 
απλά να παρακολουθείται με μια 
απεικονιστική μέθοδο (είτε με 
Αξονική ή Μαγνητική είτε με ψη-
φιακή αγγειογραφία).

Τα μεγαλύτερα ανευρύσμα-
τα θα πρέπει να αντιμετωπίζο-
νται είτε χειρουργικά είτε με 
εμβολισμό.

Χειρουργικά, η απολίνωση - 

απόφραξη του ανευρύσματος 
γίνεται με ειδικό clip (κάτι σαν 
μανταλάκι), είναι δε μια ανοιχτή 
επέμβαση (διάνοιξη του κρανί-
ου και διαμέσου του εγκεφά-
λου) και απαιτεί αρκετές μέρες 
νοσηλείας.

Ο εμβολισμός είναι μια ελάχι-
στα επεμβατική επέμβαση απο-
κλεισμού του ανευρύσματος από 
την κυκλοφορία του αίματος (δια 
μέσου της αρτηρίας του ποδιού). 
Γίνεται με την χρήση ειδικών 
υλικών (μεταλλικά σπειραμάτα 
- coils, stent), κ.ά. και απαιτεί 2-3 
μέρες νοσηλείας.

Σήμερα, μετά από πολλές διε-
θνείς μελέτες - έρευνες, η πρώτη 
μας επιλογή για την θεραπεία 
του ανευρύσματος είναι ο εμ-
βολισμός (για την πλειονότητα 
αυτών), καθ’ όσον έχει καλύτε-
ρα αποτελέσματα τόσο κατά την 
περιεπεμβατική περίοδο, όσο και 
στο στάδιο της αποθεραπείας.

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στον 
τομέα των υλικών που χρησιμο-
ποιούνται στον εμβολισμό, βελ-
τίωσε ακόμη περισσότερο τόσο 
την ασφάλεια όσο και την αποτε-
λεσματικότητα της μεθόδου.  

Όταν το 
ανεύρυσμα 
είναι μικρό-

τερο από  
7 χιλ., πρέ-
πει απλά να 
παρακολου-
θείται με μια 
απεικονιστι-
κή μέθοδο.
Τα μεγαλύ-
τερα ανευ-

ρύσματα θα 
πρέπει να 

αντιμετωπί-
ζονται είτε 

χειρουργικά 
είτε με εμβο-

λισμό.

 

Σήμερα, 
μετά από 

πολλές διε-
θνείς μελέ-

τες - έρευνες, 
η πρώτη μας 
επιλογή για 

την θεραπεία 
του ανευρύ-
σματος είναι 

ο εμβολι-
σμός (για την 
πλειονότητα 
αυτών), καθ’ 
όσον έχει κα-
λύτερα απο-
τελέσματα.

- Danlos type IV, διγλώχιν αορ-
τική βαλβίδα, νευροϊνομάτωση 
τύπου 1, ινομυϊκή δυσπλασία, 
φαιοχρωμοκύττωμα, κ.ά.  
  Ρήξη ανευρύσματος (πιθανό-
τητα ρήξης γενικά 1,5% / έτος).

Παράγοντες που συμβάλλουν 
στη ρήξη ενός ανευρύσματος :

 Γυναικείο φύλο
 Κάπνισμα
  Μέγεθος  μεγαλύτερο  
από 7 χιλ. 
 Θέση ανευρύσματος
 Αύξηση του μεγέθους και 
  Μορφολογία ανευρύσματος.

Διάγνωση 
Είναι σημαντικό να διαπιστωθεί η 
ύπαρξη ενός ανευρύσματος, όσο 
το δυνατό νωρίτερα. Η διάγνωση 
ενός ανευρύσματος μπαίνει με τις 
εξής απεικονιστικές εξετάσεις:

  Αξονική τομογραφία - Αξονική 
αγγειογραφία
  Μαγνητική τομογραφία -  
μαγνητική αγγειογραφία
  Ψηφιακή αγγειογραφία, η οποία 
είναι η πιο ακριβής εξέταση και 
αναδεικνύει όλα τα χαρακτηρι-
στικά του ανευρύσματος, η γνώ-
ση των οποίων είναι απαραίτη-
τη, για το είδος της θεραπείας 
που θα χρειαστεί.

Συμπτώματα - Κλινική εικόνα
Στην μεγάλη πλειοψηφία το ανεύ-
ρυσμα δεν προκαλεί κάποια συ-
μπτώματα και ανακαλύπτεται 
σαν τυχαίο εύρημα, με κάποια 
από τις προαναφερόμενες απει-
κονιστικές εξετάσεις. 

Σε μερικές περιπτώσεις μπο-
ρεί να εκδηλωθεί με πάρεση 
μυών στο πρόσωπο, πτώση 
βλεφάρου, διπλωπία (ο ασθε-
νής βλέπει διπλά), δηλαδή με  
πάρεση κάποιου νεύρου, που να 
προκαλεί εστιακή νευρολογική 
σημειολογία.

Η σοβαρότερη εκδήλωση εί-

Εικ. 1.  Δημιουργία, ανάπτυξη και ρήξη του ανευρύσματος

Εικ. 2.  Α, Γ, Δ διάφορα είδη εμβολισμού Β. Χειρουργικό clipping
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Τ ο σύνδρομο του καρ-
πιαίου σωλήνα, είναι η 
πλέον συχνή περιφερική 

πιεστική νευροπάθεια του άνω 
άκρου. Οφείλεται στην πίεση 
του μέσου νεύρου εντός του 
ανατομικού χώρου που αποκα-
λείται καρπιαίος σωλήνας. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων 
το σύνδρομο είναι ιδιοπαθές χω-
ρίς σαφή αιτιολογία. Εμφανίζε-
ται συχνότερα στις γυναίκες σε 
σχέση με τους άνδρες, ειδικό-
τερα σε όσες ασκούν χειρωνα-
κτική εργασία οποιασδήποτε 
φύσεως. Άλλοι προδιαθεσικοί 
παράγοντες είναι η εγκυμοσύ-
νη, ο σακχαρώδης διαβήτης, 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο 

υποθυρεοειδισμός, η παρουσία 
μορφωμάτων στην περιοχή του 
καρπιαίου σωλήνα και το ιστο-
ρικό παλαιών κακώσεων στην 
περιοχή της πηχεοκαρπικής.

Συμπτώματα
Το σύνδρομο εκδηλώνεται συ-
νήθως με αιμωδίες και άλγος 
με εντόπιση στον αντίχειρα, 
τον δείκτη, το μέσο δάκτυλο 
και το ήμισυ του παράμεσου 
δακτύλου, κυρίως τη νύχτα. Σε 
προχωρημένο στάδιο εμφανί-
ζεται ατροφία των μυών του θέ-
ναρος και ο ασθενής αναφέρει 
αδυναμία στη συγκράτηση των 
αντικειμένων (πτώση αντικειμέ-
νων από το χέρι).

Θωμάς Σαρλικιώτης
Διευθυντής Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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Διάγνωση
Η διάγνωση του συνδρόμου 
βασίζεται στο συνδυασμό του 
ιστορικού του ασθενούς και της 
κλινικής εξέτασης. Ο νευροφυσι-
ολογικός έλεγχος με τη μέτρηση 
της αισθητικής και κινητικής τα-
χύτητας αγωγής του μέσου νεύ-
ρου και το ηλεκτρομυογράφημα 
επιβεβαιώνουν τη διάγνωση 
στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων. Τα τελευταία χρόνια το 
υπερηχογράφημα του μέσου 
νεύρου στην περιοχή του καρπι-
αίου σωλήνα ήρθε να προστεθεί 
στη διαγνωστική μας φαρέτρα.

Θεραπεία 
Η συντηρητική θεραπεία προ-

Το σύνδρομο 
εμφανίζεται 

συχνότερα στις 
γυναίκες σε 

σχέση με 
τους άνδρες, 
ειδικότερα σε 
όσες ασκούν 
χειρωνακτι-
κή εργασία 

οποιασδήποτε 
φύσεως

καρπιαίου σωλήνα
Tο σύνδρομο του
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κρίνεται πάντα, πλην των περι-
πτώσεων εκείνων που έχει ήδη 
επέλθει ατροφία των μυών του 
θέναρος. Η ακινητοποίηση με 
νάρθηκα νυκτός, τα αντιφλεγμο-
νώδη δισκία από το στόμα,και η 
έγχυση κορτικοειδούς εντός 
του καρπιαίου σωλήνα πέριξ 
του μέσου νεύρου μπορούν να 
προσφέρουν παροδική και μόνο 
ανακούφιση των συμπτωμάτων. 

Η οριστική απαλλαγή από τα 
συμπτώματα μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο με τη χειρουργική θε-
ραπεία. Η ενδοσκοπική διάνοιξη 
του εγκαρσίου συνδέσμου με 
σκοπό την αποσυμπίεση του 
μέσου νεύρου αποτελεί την πιο 
σύγχρονη μέθοδο χειρουργικής 

αντιμετώπισης του συνδρόμου 
του καρπιαίου σωλήνα. Η επέμ-
βαση πραγματοποιείται μέσα 
από μια τομή 1-2 εκατοστών 
στην περιοχή του καρπού, με 
χρήση ειδικού μαχαιριδίου μιας 
χρήσης το οποίο ενσωματώ-
νεται στο ενδοσκόπιο. Μέσω 
της αρθροσκοπικής κάμερας ο 
χειρουργός έχει άμεση εικόνα 
του εγκαρσίου συνδέσμου εκ 
των έσω γεγονός που επιτρέπει 
την πλήρη διάνοιξή του σε όλο 
του το πλάτος. Η επέμβαση συ-
νήθως πραγματοποιείται υπό 
μέθη, διαρκεί περίπου 20 λεπτά 
και ο ασθενής επιστρέφει στην 
οικία του αυθημερόν.

Τα πλεονεκτήματα της ενδο-

σκοπικής μεθόδου έναντι της 
κλασικής ανοικτής τεχνικής είναι: 

 Η απουσία μετεγχειρητικού 
πόνου λόγω της απουσίας μετεγ-
χειρητικής ουλής (η τομή στην 
ενδοσκοπική τεχνική τοποθετεί-
ται εντός της υπάρχουσας δερ-
ματικής γραμμής εν αντιθέσει με 
την ευρεία τομή στο μέσον της 
παλάμης της κλασικής ανοικτής 
τεχνικής).

 Η ταχύτερη επάνοδος του 
ασθενούς στις δραστηριότη-
τές του (κατά μέσο όρο στις 
2 εβδομάδες μετεγχειρητικά 
στην ενδοσκοπική τεχνική εν 
αντιθέσει με τις 4 εβδομάδες 
μετεγχειρητικά στην κλασική 
ανοικτή τεχνική).  

υγεία για όλους

Η οριστική 
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Ο Βλαισός μέγας δάκτυ-
λος ή κότσι αποτελεί μια 
από τις συχνότερες πα-

ραμορφώσεις του άκρου ποδός 
που μπορεί να προκαλέσει πόνο 
στην έσω επιφάνεια του ποδιού 
και δυσκολία στην χρήση παπου-
τσιού.

Γιατί έχω κότσι; Φταίνε  
τα παπούτσια;
To κότσι εμφανίζεται με πολύ 

μεγαλύτερη συχνότητα στις γυ-
ναίκες και η χρήση ψηλών και 
σφιχτών παπουτσιών αποτελεί 
έναν από τους κύριους παρά-
γοντες κινδύνου εμφάνισης της 
παραμόρφωσης. Η χρήση τέ-
τοιων παπουτσιών είναι δυνατό 
να οδηγήσει και σε άλλες παρα-
μορφώσεις στον άκρο πόδα και 
τα δάκτυλα όπως κάλοι, γάμ-
ψοδακτυλια ή σφυροδακτυλία.  
Επίσης, το κότσι μπορεί να εμ-

Ευστάθιος Μπάλλας
Διευθυντής Ορθοπαιδικός,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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Κότσι

φανιστεί σε πολλά μέλη της ίδιας 
οικογένειας, υπάρχει δηλαδή μια 
γενετική προδιάθεση για την εμ-
φάνιση της παραμόρφωσης.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Οι γυναίκες που έχουν κότσι 
συχνά παραπονούνται για πόνο 
στη βάση του μεγάλου δακτύ-
λου και δυσκολία στην χρήση 
παπουτσιών. Όσο χειροτερεύει 
το κότσι τόσο επιδεινώνεται ο 

Οι γυναίκες 
που έχουν κό-
τσι συχνά πα-
ραπονούνται 
για πόνο στη 

βάση του μεγά-
λου δακτύλου 
και δυσκολία 
στην χρήση 
παπουτσιών
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πόνος και μπορεί να εμφανιστεί 
πρήξιμο και ερυθρότητα στην 
περιοχή ενώ συχνά παρατηρεί-
ται και μετατόπιση του πρώτου 
δακτύλου κάτω από το δεύτερο 
όπως και εμφάνιση κάλων πιο 
συχνά κάτω από το δεύτερο 
δάκτυλο. Το κότσι αν παραμένει 
για χρόνια οδηγεί σε σημαντική 
παραμόρφωση του ποδιού με 
αποτέλεσμα δυσκολία στη βά-
διση, ακόμα και πόνους σε αρ-

θρώσεις όπως η ποδοκνημική, 
το γόνατο ή και η μέση λόγω 
αλλαγής του τρόπου κατανομής 
των φορτίων στο κάτω άκρο.

Τι πρέπει να κάνω; 
Xρειάζεται το κότσι 
χειρουργείο;
Η αρχική αντιμετώπιση σε κάθε 
κότσι πρέπει να είναι συντηρητι-
κή. Για να προλάβετε την εμφά-
νισή του, είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να επιλέγετε παπούτσια 
ευρύχωρα που εφαρμόζουν 
καλά στο πόδι. Ψηλά, στενά και 
μικρά για το πόδι σας παπού-
τσια θα πρέπει να αποφεύγο-
νται. Σε περίπτωση που έχετε 
ήδη κότσι, θα πρέπει να επιλέγε-
τε παπούτσια με ευρύ πρόσθιο 
μέρος και μπορείτε να χρησιμο-
ποιείτε ειδικά διαχωριστικά σι-
λικόνης ώστε να αποφεύγεται η 
στροφή του μεγάλου δακτύλου 
μέσα στο παπούτσι.

Πότε χειρουργείται το κότσι;
To κότσι μπορεί να παραμένει 
για χρόνια μια κυρίως αισθητι-
κή παραμόρφωση και καλό θα 
είναι να αποφεύγεται ένα χει-
ρουργείο μόνο για αισθητικούς 
λόγους. Σε περίπτωση πόνου, 
δυσκολίας στη βάδιση, δυσκο-
λίας στην εύρεση κατάλληλου 
παπουτσιού ή σε παρατήρηση 
επιδείνωσης της παραμόρφω-
σης με εμφάνιση κάλων ή και 
προβλημάτων στα διπλανά 
δάκτυλα είναι δυνατό να χρει-
αστείτε χειρουργική επέμβαση 
διόρθωσης.

Είναι μεγάλο χειρουργείο; 
Το χειρουργείο για το κότσι 
πονάει;
H χειρουργική επέμβαση για το 
κότσι διαφέρει ανάλογα με το 
μέγεθος της παραμόρφωσης. 
Ακόμα και στις μεγάλες παρα-
μορφώσεις όμως, κατά κανόνα 

δεν απαιτείται παραμονή στο 
νοσοκομείο (day surgery) και γί-
νεται με περιοχική αναισθησία 
(όχι με γενική νάρκωση). Μετά 
το χειρουργείο δίνεται λεπτο-
μερές πρωτόκολλο αναλγησί-
ας και με την σωστή συμμόρ-
φωση σε αυτό οι ασθενείς δεν 
αντιμετωπίζουν προβλήματα 
με πόνο. Είναι βασικό το πρώτο 
διάστημα μετά το χειρουργείο 
το πόδι να παραμένει ψηλά 
ώστε να μην πρήζεται και να 
μην πονάει.

Πότε θα περπατήσω μετά  
το χειρουργείο;
Οι ασθενείς που έχουν χειρουρ-
γηθεί για κότσι περπατούν την 
μέρα του χειρουργείου με 
χρήση ειδικού υποδήματος 
αποφόρτισης του άκρου πόδα. 
Στην πλειοψηφία των περιπτώ-
σεων και εφόσον έχει διενερ-
γηθεί διορθωτική οστεοτομία, 
το παπούτσι παραμένει για δι-
άστημα 35-40 ήμερών οπότε 
και ο ασθενής επιστρέφει στην 
χρήση των καθημερινών του 
υποδημάτων.

Υπάρχει κότσι στα παιδιά;
To κότσι μπορεί να εμφανιστεί 
στην εφηβική ηλικία (adolescent 
hallux valgus) και δεν θα πρέπει 
να αντιμετωπίζεται όπως στους 
ενήλικες. Κατά κανόνα τα παιδιά 
με κότσι δεν αναφέρουν πόνο 
και τα συμπτώματα των ενηλί-
κων και τους απασχολεί κυρίως 
σαν αισθητικό πρόβλημα. Και 
εδώ συνιστάται η χρήση φαρ-
διών παπουτσιών και η παρα-
κολούθηση τυχόν επιδείνωσης. 
Σε περίπτωση πόνου ή έντονων 
ενοχλημάτων είναι εφικτή η δι-
όρθωση αλλά συστήνεται το 
χειρουργείο να μην γίνεται πριν 
τα τελευταία στάδια ανάπτυξης 
των παιδιών για την αποφυγή 
υποτροπής.  
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Μ ε τον όρο Ογκοπλα-
στική Χειρουργική του 
Μαστού εννοούμε τις 

ογκολογικές επεμβάσεις του μα-
στού που διενεργούνται για την 
αφαίρεση της κακοήθειας, στις 
οποίες επιπροσθέτως χρησιμο-
ποιούνται τεχνικές της πλαστι-
κής χειρουργικής ώστε να διατη-
ρηθεί το σχήμα και περίγραμμα 
του αδένα. Αποτελεί την επιτομή 
στην σύγχρονη εγχειρητική του 
μαστού και στοχεύει στην διε-
νέργεια ενός πρωτίστως ασφα-
λούς ογκολογικά χειρουργείου, 
που συνδυάζεται με ένα όμορφο 

και αισθητικά αποδεκτό αποτέ-
λεσμα. Με αυτόν τον τρόπο η 
ψυχολογία, η αυτοεκτίμηση και 
η θηλυκότητα της γυναίκας δια-
τηρείται σε υψηλά επίπεδα. 

Λόγω της ολοένα και περισσό-
τερο έγκαιρης διάγνωσης μέσω 
του προληπτικού απεικονιστικού  
ελέγχου, οι περισσότερες κακο-
ήθειες στον μαστό διαγιγνώσκο-
νται σε αρχόμενο στάδιο, τουτέ-
στιν μικρότερο μέγεθος όγκου, 
με ελάχιστες πιθανότητες μετά-
στασης. Στην πράξη, το γεγονός 
αυτό για τον Χειρουργό Μαστού 
σημαίνει πως στο 60%-80% των 

Στο 60%-80% 
των επεμβά-
σεων πλέον, 

ο μαστός 
μπορεί να 

διατηρηθεί 
προσδίδοντας 
ένα αισθητικά 

αποδεκτό, 
ισορροπημένο 

και κάποιες 
φορές  

ανώτερο  
αποτέλεσμα

επεμβάσεων πλέον, ο μαστός 
μπορεί να διατηρηθεί προσδί-
δοντας ένα αισθητικά αποδε-
κτό, ισορροπημένο και κάποιες 
φορές ανώτερο αποτέλεσμα.  
Με τις ογκοπλαστικές παρεμβά-
σεις είναι εφικτό να αφαιρεθεί 
το 20%-50% του αδένα χωρίς 
να δημιουργηθεί δυσμορφία 
στο περόγραμμά του.

Ποιες είναι οι ενδείξεις της 
ογκοπλαστικής χειρουργικής;
Οι τεχνικές της ενδείκνυνται σε 
περιπτώσεις όπου το μέγεθος 
του όγκου είναι μεγάλο σε σχέση 

Απόστολος Μητρούσιας
Χειρουργός Μαστού - 
Μαστολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 
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την δημιουργία ενός, πολλές 
φορές, ανώτερου αισθητικά 
αποτελέσματος συγκριτικά με 
την προεγχειρητική εικόνα (θε-
ραπευτική μαστοπλαστική).

Τι γίνεται όταν ο μαστός  
δεν διατηρείται ;
Σε περιπτώσεις όπου ο μαστός 
αποφασισθεί  να μην διατηρη-
θεί λόγω μεγάλης  έκτασης της 
νόσου, επιθυμίας της ασθενούς 
ή για προφυλακτικό σκοπό (π.χ. 
βεβαρυμένο οικογενειακό ιστο-
ρικό, φορείς γονιδίου BRCA1/2) 
υπάρχουν δύο επιλογές αποκα-
τάστασης, η αποκατάσταση με 
ενθέματα ή με αυτόλογο ιστό, 
δηλαδή από το σώμα της ίδιας 
της γυναίκας (κοιλιακή χώρα, 
γλουτοί, ράχη).

Όταν χρησιμοποιούνται ενθέ-
ματα η αποκατάσταση γίνεται 
άμεσα  ή σε δύο χειρουργεία 
(σε πρώτο χρόνο τοποθετούνται 
διατατήρες ιστών-δέρματος 
και ακολουθεί επέμβαση όπου 
αντικαθίστανται από μόνιμα 
ενθέματα σιλικόνης). Στην πρώ-
τη περίπτωση η θηλή συνήθως 
μπορεί να διατηρηθεί, ενώ στην 
δεύτερη δεν διατηρείται και δη-
μιουργείται νεοθηλή είτε με το 
δέρμα του νέου μαστού, είτε με 
τατουάζ, είτε με τον συνδυασμό 
των δύο.  Πρόκειται για επεμβά-
σεις περισσότερο περίπλοκες, 
χρονοβόρες και κοστοβόρες με 
μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών, 
ιδίως σε καπνιστές, διαβητικούς 
και νοσογόνα παχύσαρκους.

Ποια είναι η διαδικασία  
που ακολουθείται σε μια 
τέτοια επέμβαση ;
Η ασθενής οφείλει να είναι ενή-
μερη για το είδος της επέμβα-
σης, τους πιθανούς κινδύνους, 
οφέλη και εναλλακτικές επιλο-
γές διατήρησης ή μη του αδένα 
που προσφέρονται. Ο μαστός 

φωτογραφίζεται και μαρκάρε-
ται προεγχειρητικά ώστε η κάθε 
γυναίκα να γνωρίζει τις ήδη 
υπάρχουσες ασυμμετρίες που 
υπάρχουν. Η αναισθησία είναι 
γενική και συνήθως δεν απαι-
τούνται πάνω από δύο μέρες 
νοσηλείας, ενώ οι παροχετεύ-
σεις τραύματος σπάνια χρησι-
μοποιούνται. 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο 
10%-20% των περιπτώσεων το 
είδος της αποκατάστασης είναι 
πιο εξεζητημένο και κρίνεται 
σκόπιμη η συνεργασία με πλα-
στικό χειρουργό για τον προεγ-
χειρητικό σχεδιασμό και / ή κατά 
την διάρκεια της επέμβασης.

Πώς επηρεάζει  
η συμπληρωματική θεραπεία 
το αισθητικό αποτέλεσμα;
Λόγω του κακόηθους  δυνα-
μικού της νόσου είναι απαραί-
τητη, πλην του χειρουργείου, 
η συμπληρωματική θεραπεία 
(ακτινοβόληση - χημειοθερα-
πεία) που επιδρά με τη σειρά της 
στο κοσμητικό αποτέλεσμα. 

Η ακτινοβόληση του μαστού 
επιφέρει ποικίλες αλλαγές στο 
δέρμα, στο εσωτερικό του αδέ-
να και στην εμφάνιση του μα-
στού, οι οποίες συχνά είναι ανα-
πόφευκτες. Με τις σύγχρονες 
ακτινοθεραπευτικές μεθόδους 
όμως, όπου χορηγείται στοχευ-
μένα μόνο η απαραίτητη  δόση 
ακτινοβολίας σε συγκεκριμένα 
σημεία της επέμβασης, η τελική 
εμφάνιση του μαστού επηρεά-
ζεται σε μικρότερο βαθμό.

Επιπλέον, η χημειοθεραπεία 
όταν υπό ορισμένες προϋποθέ-
σεις χορηγείται προεγχειρητι-
κά συνεισφέρει στο αισθητικό 
αποτέλεσμα μειώνοντας το 
μέγεθος του όγκου, με αποτέ-
λεσμα να είναι εφικτή η διενέρ-
γεια ενός λιγότερα εκτεταμένου 
χειρουργείου.  

Η ασθενής 
οφείλει να 

είναι ενήμερη 
για το είδος 
της επέμβα-

σης, τους  
πιθανούς 

κινδύνους, 
οφέλη και 

εναλλακτικές 
επιλογές  

διατήρησης ή 
μη του αδένα 
που προσφέ-

ρονται

με τον μαστό ή η θέση της κακο-
ήθειας εντοπίζεται κοντά στην 
θηλή. Με αυτόν τον τρόπο μία 
πιθανή αφαίρεση ολοκλήρου 
του αδένα (μαστεκτομή) μετα-
τρέπεται σε επέμβαση όπου ο 
μαστός διατηρείται (ογκεκτομή), 
εφόσον τα ογκολογικά όρια το 
επιτρέπουν. 

Επιπροσθέτως, σε ασθενείς 
όπου προϋπάρχουν αισθητικά 
ζητήματα (π.χ. μεγάλου βαθμού 
πτώση ή μακρομαστία) μπορούν 
να εφαρμοστούν τεχνικές μείω-
σης, ανόρθωσης ή/και και συμ-
μετροποίησης με αποτέλεσμα 
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Ω ς αιμορραγία ανωτέρου 
πεπτικού χαρακτηρίζε-
ται η οξεία ή χρόνια 

αποβολή αίματος από τα ανώ-
τερα τμήματα του πεπτικού σω-
λήνα, δηλαδή τον οισοφάγο, το 
στομάχι και το δωδεκαδάκτυλο.

Συχνότερες αιτίες αιμορραγί-
ας ανώτερου πεπτικού αποτε-
λούν το πεπτικό έλκος, κιρσοί 
στομάχου και οισοφάγου, κα-
θώς και κακοήθεις όγκοι στο-
μάχου, οισοφάγου και δωδεκα-
δακτύλου. Σπανιότερες αιτίες 
αποτελούν η οισοφαγίτιδα, οι 
αγγειοδυσπλασίες, το έλκος 
Dieulafoy (διατεταμένο υπο-
βλεννογόνιο αγγείο) και το σύν-
δρομο Mallory-Weiss (επιμήκης 
βλεννογονική διάβρωση στον 
κατώτερο οισοφάγο, συνήθως 
στα πλαίσια βίαιης προσπάθειας 
εμετού). 

Τα πεπτικά έλκη προκαλούνται 
συνήθως σε έδαφος μόλυνσης 
από ελικοβακτηρίδιο του πυλω-
ρού ή και λόγω λήψης συγκεκρι-
μένης ομάδας φαρμάκων, όπως 
τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα 
(κλοπιδογρέλη, ασπιρίνη), τα μη 
στεροειδή αντιφλεγμονώδη και 

άλλα. Επίσης το κάπνισμα και η 
κατανάλωση αλκοόλ μπορούν 
να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφά-
νισης πεπτικού έλκους.

Κιρσοί οισοφάγου και στομά-
χου αναπτύσσονται στα πλαίσια 
προχωρημένης νόσου του ήπα-
τος (κίρρωση) ή αύξησης της πί-
εσης στο σύστημα της πυλαίας 
φλέβας άλλης αιτιολογίας.

Αναλόγως της ποσότητας αί-
ματος που χάνεται, διαφέρει και 
η κλινική εικόνα της αιμορραγί-
ας. Σε περίπτωση που υπάρχει 
μικρή, χρόνια απώλεια αίματος, 
τότε αυτή μπορεί να μείνει ασυ-
μπτωματική για μεγάλο χρονικό 
διάστημα και να διαγνωστεί στα 
πλαίσια διερεύνησης της αναιμί-
ας που θα προκαλέσει, η οποία 
εκδηλώνεται με ωχρότητα και 
καταβολή δυνάμεων ή και ως 
τυχαίο εργαστηριακό εύρημα.

Σε περίπτωση απώλειας με-
γαλύτερης ποσότητας αίματος, 
τότε ενδέχεται να υπάρξει κλι-
νικά κένωση με μαύρα -σαν πίσ-
σα- κόπρανα (μέλαινα κένωση), 
λόγω της παραμονής του αίμα-
τος στον πεπτικό σωληνα ή και 
έμετοι με αποβολή καφεοειδών 

Τα πεπτικά 
έλκη προκα-

λούνται συνή-
θως σε έδα-

φος μόλυνσης 
από ελικοβα-
κτηρίδιο του 
πυλωρού ή 

και λόγω λή-
ψης συγκεκρι-
μένης ομάδας 
φαρμάκων, 

όπως τα αντι-
αιμοπεταλια-
κά φάρμακα 
(κλοπιδογρέ-
λη, ασπιρίνη), 
τα μη στεροει-
δή αντιφλεγ-
μονώδη και 
άλλα. Επίσης 
το κάπνισμα 
και η κατανά-
λωση αλκοόλ 
μπορούν να 

αυξήσουν τον 
κίνδυνο εμφά-

νισης πεπτι-
κού έλκους

υγρών, λόγω της ανάμειξης του 
αίματος με τα γαστρικά υγρά. 

Μία οξεία αιμορραγία με απο-
βολή μεγάλης ποσότητας αίμα-
τος μπορεί να οδηγήσει και σε 
εμέτους με αποβολή καθαρού, 
ερυθρού αίματος καθώς και σε 
αιματοχεσία, αποβολή δηλαδή 
καθαρού αίματος από το ορθό. 

Στις περιπτώσεις οξείας αιμορ-
ραγίας είναι πιθανό ο ασθενής 
να εμφανίσει αδυναμία, ωχρό-
τητα, ταχυκαρδία, εφίδρωση, 
σύγχυση ή και απώλεια συνεί-
δησης και η άμεση μετάβαση σε 
μονάδα υγείας είναι απαραίτητη.

Στην αντιμετώπιση ενός πε-
ριστατικού αιμορραγίας από το 
ανώτερο πεπτικό πρώτο βήμα 
αποτελεί πάντα η αρχική εκτίμη-
ση της γενικής κατάστασης του 
ασθενούς, στην συνέχεια η διά-
γνωση της εστίας αιμορραγίας 
και τέλος η θεραπευτική αντιμε-
τώπισή της.

Στην κλινική εξέταση, ελέγχο-
νται συνεχώς τα ζωτικά σημεία 
και ακολουθεί σταθεροποίη-
ση  του ασθενούς με χορήγηση 
κρυσταλλοειδών υγρών, σε 
περίπτωση περιφερικής κυκλο-

Μιχάλης Οικονόμου
Διευθυντής  
Γαστρεντερολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών 

Στυλιανή Τσαφαράκη
Γαστρεντερολόγος,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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θετήρα με βελόνη που προωθεί-
ται στο σημείο της αιμορραγίας 
ή/και θερμοπηξία μέσω ανά-
λογου καθετήρα θερμοπηξίας 
(APC), με σκοπό την συγκόλλη-
ση του τοιχώματος του αγγείου 
που αιμορραγεί. Επιπλέον μη-
χανική μέθοδος ανάσχεσης της 
αιμορραγίας είναι η τοποθέτηση 
αιμοστατικού Clip, μέσω του κα-
ναλιού εργασίας του ενδοσκοπί-
ου. Ο  συνδυασμός με δύο από 
τις ανωτέρω μεθόδους, έχει κα-
λύτερα αποτελέσματα από την 
μονοθεραπεία. 

Οι αιμορραγίες από αγγειοδυ-
σπλασίες στομάχου και δωδεκα-
δακτύλου ελέγχονται ενδοσκο-
πικά με θερμοκαυτηρίαση του 
αγγείου (APC), ενώ μπορεί να εί-
ναι απαραίτητη και η ενδοσκοπική 
τοποθέτηση αιμοστατικού Clip.

Σε ασθενείς χωρίς επιβαρυ-
ντικούς παράγοντες, που έχουν 
όμως υποβληθεί σε δύο αποτυ-
χημένες προσπάθειες ενδοσκο-
πικής αιμόστασης, σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου ύστερα από 
μία προσπάθεια ενδοσκοπικής 
αιμόστασης ή τέλος σε ασθενείς 
που έλαβαν τουλάχιστον 5 μονά-
δες συμπυκνωμένων ερυθρών 
σε ένα 24ωρο συνιστάται είτε 
ο εμβολισμός του αγγείου που 
αιμορραγεί είτε η χειρουργική 
αντιμετώπιση.

Η αντιμετώπιση των αιμορ-
ραγιών κιρσών οισοφάγου 
και θόλου στομάχου χρήζουν 
φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
με χορήγηση αγγειοδραστικών 
φαρμάκων (τερλιπρεσίνη, σω-
ματοστατίνη) και ενδοσκοπικής 
θεραπείας. Εδώ οι ενδοσκοπικές 
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
είναι η απολίνωση των κιρσών 
οισοφάγου με ελαστικούς δα-
κτυλίους (banding) και η σκλη-
ροθεραπεία (ενδοκιρσική έγ-
χυση σκληρυντικών ουσιών) σε 
κιρσούς θόλου στομάχου. 

Σε περίπτωση που η αιμορ-
ραγία είναι αθρόα και το αγ-
γείο που αιμορραγεί δεν είναι 
ορατό, μπορεί να γίνει προσπά-
θεια μηχανικής ανάσχεσης της 
αιμορραγίας με τοποθέτηση 
καθετήρα Sengstaken, ο οποίος 
διαθέτει 2 μπαλόνια, ένα για το 
στομάχι και ένα για τον οισοφά-
γο. Φουσκώνοντας το μπαλόνι 
ασκείται μηχανική πίεση/ταμπο-
νάρισμα με σκοπό τον έλεγχο 
της αιμορραγίας. 

Σπάνια και  σε αποτυχία των 
ανωτέρω τεχνικών, υποβάλλο-
νται οι ασθενείς σε επέμβαση 
TIPS (διασφαγιτιδική διηπατική 
πυλαιοσυστηματική αναστό-
μωση), κατά την οποία τοποθε-
τείται δακτύλιος αναστόμωσης 
ανάμεσα σε κλάδο της ηπατικής 
και κλάδο της πυλαίας φλέβας, 
με σκοπό την  μείωση της πίεσης 
στην τελευταία και διακοπής της 
αιμορραγίας. 

Εκτός από την ενδοσκοπική 
θεραπεία καθοριστικό ρόλο παί-
ζει και η φαρμακευτική, με χορή-
γηση υψηλών δόσεων αναστο-
λέων αντλίας πρωτονίων που 
εξασφαλίζουν άνοδο του pH του 
στομάχου, συμβάλλοντας έτσι 
στην επούλωση διαβρώσεων 
και ελκών, στην διατήρηση του 
θρόμβου που έχει δημιουργηθεί 
στην εστία της αιμορραγίας και 
στην πρόληψη της υποτροπής 
της αιμορραγίας. 

Συμπερασματικά, η αιμορρα-
γία ανώτερου πεπτικού αποτε-
λεί κλινική οντότητα που περι-
λαμβάνει μεγάλο φάσμα αιτιών 
και κλινικών εκδηλώσεων, από 
οξεία και επικίνδυνη για την ζωή 
του ασθενούς αιμορραγία έως 
την «αθόρυβη» αιμορραγία, που 
διαγιγνώσκεται στα πλαίσια διε-
ρεύνησης μιας αναιμίας, για την 
αντιμετώπιση όμως των οποίων 
διαθέτουμε σήμερα εξελιγμένες 
επεμβατικές τεχνικές.   

Η υστερο-
σκόπηση και 

η λαπαρο-
σκόπηση εί-
ναι χρήσιμα 
εργαλεία για 
την αξιολό-
γηση και τη 
θεραπεία 

διαφόρων 
δομικών 

αιτιών της 
υπογονιμό-

τητας

φορικής αστάθειας. Ακολουθεί 
εργαστηριακός έλεγχος (γενική 
αίματος, ουρία, διασταύρωση 
και χρόνοι πήξης) και επείγουσα 
μετάγγιση αίματος αν αυτό είναι 
απαραίτητο. Είναι σημαντική 
η λεπτομερής λήψη ιστορικού 
όσον αφορά την φαρμακευτική 
αγωγή, προηγούμενες θεραπευ-
τικές παρεμβάσεις στο πεπτικό, 
χειρουργεία, ηπατικές νόσους 
και πιθανή  απώλεια βάρους.

Η αντιμετώπιση της αιμορραγί-
ας ανώτερου πεπτικού είναι τόσο 
φαρμακευτική όσο και ενδοσκο-
πική αλλά και μέσω εμβολισμού 
αγγείου ή χειρουργείου σε ενδο-
σκοπικά μη ελέγξιμες ή σε υπο-
τροπιάζουσες περιπτώσεις. 

Η ενδοσκοπική διερεύνηση 
και θεραπεία της οξείας και ορα-
τής αιμορραγίας γίνεται μέσω 
της γαστροσκόπησης.

Σε περίπτωση έλκους στο-
μάχου ή δωδεκαδακτύλου, έλ-
κους Dieulafoy και διάβρωσης 
Mallory-Weiss διενεργείται υπο-
βλεννογόνια έγχυση αγγειοσυ-
σπαστικής ουσίας (αδρεναλίνη 
αραιωμένη σε φυσιολογικό ορό, 
σε αραίωση 1:10.000), μέσω κα-

Η αντιμετώ-
πιση της αι-
μορραγίας 
ανώτερου 
πεπτικού 
είναι τόσο 

φαρμακευ-
τική όσο και 

ενδοσκο-
πική αλλά 
και μέσω 

εμβολισμού 
αγγείου ή 

χειρουργεί-
ου σε ενδο-
σκοπικά μη 
ελέγξιμες ή 
σε υποτρο-
πιάζουσες 
περιπτώ-

σεις. 
Η ενδοσκο-
πική διερεύ-

νηση και 
θεραπεία 
της οξείας 
και ορατής 
αιμορραγί-
ας γίνεται 
μέσω της 

γαστροσκό-
πησης
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Τα επονομαζόμενα «θε-
ραπευτικά» αντισώματα 
αποτελούν τα τελευταία 

χρόνια μία από τις ταχύτερα 
αναπτυσσόμενες ομάδες φαρ-
μακευτικών παραγόντων. Από 
το 1986 μέχρι και σήμερα, πε-
ρισσότερα απο 100 σκευάσματα 
Μονοκλωνικών Αντισωμάτων 
(monoclonal Antibodies, mAbs) 
έχουν εγκριθεί από τον Αμερι-
κανικό Οργανισμό Τροφίμων 
και Φαρμάκων (FDA) προς κλινι-
κή χρήση, για την αντιμετώπιση 
ποικίλων νοσημάτων ή επιπλο-
κών αυτών, όπως για αρκετά 
συμπαγή νεοπλάσματα, αυτο-
άνοσες ασθένειες, φλεγμονώ-
δεις παθήσεις, καθώς και για την 

πλέον πρόσφατη νόσο Covid-19. 
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψιν 
ότι εκατοντάδες ακόμα αντισώ-
ματα βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στο στάδιο των προκλινικών 
μελετών γίνεται προφανές ότι 
αυτοί οι βιολογικοί παράγοντες 
διαθέτουν το δυναμικό να επη-
ρεάσουν στο άμεσο μέλλον θεα-
ματικά την ανθρώπινη Υγεία και 
Ασθένεια εν γένει. 

Από την άλλη πλευρά, παρά 
το ότι η δημιουργία χιμαιρικών, 
μερικώς εξανθρωποποιημένων 
ή πλήρως ανθρωποποιημένων 
αντισωμάτων αποτέλεσε μέγα 
επιστημονικό επίτευγμα της 
προηγούμενης δεκαετίας, αρκε-
τές παράμετροι περιορίζουν τη 

 Από το 1986 
μέχρι και 

σήμερα, πε-
ρισσότερα 

απο 100 σκευ-
άσματα Μο-
νοκλωνικών 

Αντισωμάτων 
έχουν εγκρι-

θεί προς κλινι-
κή χρήση, για 
την αντιμετώ-
πιση ποικίλων 

νοσημάτων 
ή επιπλοκών 

αυτών

γενικευμένη και αδιάκριτη χρή-
ση αυτών στην κλινική Θεραπευ-
τική: Η περιορισμένη πρόσληψη 
αυτών των αντισωμάτων από 
το όργανο-στόχο (φαρμακοκι-
νητική έναντι διείσδυσης στους 
ιστούς), η «παρακράτηση» των 
αντισωμάτων (επίπεδα αυτών 
στην κυκλοφορία έναντι επιπέ-
δων τους στους ιστούς), η ιδα-
νική ή όχι ικανότητα πρόσδεσης 
(binding affinity) στο όργανο ή 
ιστό - στόχο με τελικό σκοπό την 
ιστική διασπορά και διείσδυση 
και τέλος, η ανοσογονικότητα 
(immunogenicity).

Προκειμένου να ξεπεραστούν 
οι προαναφερθείσες θεραπευ-
τικές προκλήσεις, οι σύγχρονες 

Νικόλαος Κατιρτζόγλου
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Ογκολόγος,  
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ασθενείς με υποτροπιάζουσα 
οξεία λεμφοβλαστική λευχαι-
μία από Β-κύτταρα (Przepiorka 
και συνεργάτες, 2015). Έκτοτε, 
ο αριθμός των νέων κλινικών 
μελετών που «τρέχουν» και εξε-
τάζουν τέτοια αντισώματα έχει 
αυξηθεί, με ετήσιο ρυθμό που 
ξεπερνάει το 20,44%, κάτι που 
ισχύει εκτός από τις αιματολο-
γικές κακοήθειες και για τους 
συμπαγείς καρκίνους: Aριθμός 
μελετών 44,8% και 55,2% αντί-
στοιχα, με ποσοστό 93,5% του 
συνόλου των κλινικών μελετών 
να βρίσκονται ακόμα σε φάση Ι 
ή ΙΙ. Σε αυτό το σημείο θα πρέ-
πει αν τονιστεί ότι οι συμπαγείς 
όγκοι, που αποτελούν το 90% 
του συνόλου των καρκίνων δια-
θέτουν μέχρι σήμερα ελάχιστα 
φάρμακα, που να προκαλούν 
αποτέλεσμα το οποίο να διαρ-
κεί για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα, γεγονός που οφείλεται στην 
υψηλή ετερογένεια των καρ-
κινικών κυτάρων, στα σχετικά 
χαμηλά επίπεδα νεο-αντιγόνων 
στα καρκινικά κύτταρα, καθώς 
και στο «ανασταλτικό» μικροπε-
ριβάλλον του ίδιου του όγκου. 
Επι του παρόντος, σε εξέλιξη 
είναι παγκοσμίως 170 κλινικές 
μελέτες με αντισώματα διπλής 
στόχευσης (bsAbs) για τη θερα-
πεία συμπαγών νεοπλασμάτων, 
στοχεύοντας 56 συγκεκριμένα 
πρωτεϊνικά μόρια.

Είναι γνώση πολλών δεκαετι-
ών, ότι κανένα αντινεοπλασματι-
κό φάρμακο μόνο του δεν μπορεί 
ούτε θα μπορέσει στο μέλλον να 
νικήσει τον καρκίνο: Ο συνδυα-
σμός πολλαπλών παραγόντων 
με διαφορετικό τρόπο δράσης 
αποτελεί την ισχύουσα τάση στη 
Θεραπευτική του καρκίνου, και 
φυσικά η «στρατηγική» του συν-
δυασμού των φαρμάκων πάντα 
θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
σχεδιασμένη και κυρίως με ορ-

θές και γερές επιστημονικές βά-
σεις. Σε γενικές γραμμές, φάρμα-
κα και ανεξάρτητα μονοκλωνικά 
αντισώματα μπορούν να «δουλέ-
ψουν» μαζί και να έχουν αξιόλο-
γα συνεργικά αποτελέσματα. Τα 
επονομαζόμενα TRBAs (T-cell-
redirecting bispecific antibodies) 
αποτελούν διπλά αντισώματα, 
που προσδένονται στο CD3 του 
Τ-λεμφοκυττάρου και στο αντι-
γόνο του καρκινικού κυττάρου, 
με στόχο να «επιστρατεύσουν» 
τα Τ-κύτταρα-κυνηγούς του αν-
θρώπινου ανοσοποιητικού συ-
στήματος για να θανατώσουν 
τα καρκινικά κύτταρα. Τα TRBAs 
μπορούν  να συνδυαστούν με ένα 
άλλο anti-PD-L1 αντίσωμα-ανα-
στολέα των σημείων ελέγχου 
για ακόμη καλύτερο αποτέλε-
σμα (Gedeon, et al., 2013). Τα 
αντισώματα διπλής στόχευσης 
(bsAbs) μπορούν να χορηγη-
θούν στον ανθρώπινο οργανι-
σμό ενδοφλεβίως ως αυτούσιες, 
διαλυτές πρωτεϊνες, αλλά και με 
τη βοήθεια «κυττάρων-οχημά-
των»: Έτσι, τα γνωστά CAR-T 
cells (Τ-λεμφοκύτταρα φέροντα 
χιμαιρικό υποδοχέα αντιγόνου, 
chimeric antigen receptor T-cells) 
μπορούν να θεωρηθούν ως ζώ-
ντα TRBAs (Chen, et al., 2021).  

Καθώς η τεχνολογία των αντι-
σωμάτων αναπτύσσεται, πολλά 
νέα αντισώματα έναντι τριών 
στόχων (ένα και μόνο αντίσωμα 
είναι ικανό να αναγνωρίζει ταυ-
τόχρονα τρεις διαφορετικούς 
στόχους, trispecific antibodies) 
ή αντισώματα πολλαπλών στό-
χων ερευνώνται στα πλαίσια 
πολλών ογκολογικών κλινικών 
μελετών. Με βάση την απο-
κτηθείσα αξιόλογη ερευνητική 
εμπειρία ετών έναντι του ιού 
HIV, σκοπός είναι τα αντισώμα-
τα αυτά να χρησιμοποιηθούν και 
για τη θεραπεία των συμπαγών 
όγκων στο εγγύς μέλλον.   
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ερευνητικές προσπάθειες επι-
κεντρώνονται στη βελτίωση 
των τεχνικών παραγωγής αντι-
σωμάτων (antibody-engineering 
techniques), ώστε να ευοδωθεί 
η παραγωγή νέας γενιάς «προηγ-
μένων» αντισωμάτων, όπως τα 
διφασικά ή διπλά αντισώματα ή 
αντισώματα πολλαπλών στόχων 
(bispecific, bsAbs – multispecific 
antibodies), τα nanobodies, τα 
σύμπλοκα αντισωμάτων-φαρμά-
κων (antibody-drug conjugates), 
τα «θραύσματα» ή τμήματα αντι-
σωμάτων (antibody fragments), 
ή και οι πρωτείνες που ‘μιμού-
νται’ αντισώματα (antibody-like 
proteins). Αυτές οι κατηγορίες 
αντισώματων νέας γενιάς είναι 
σχεδιασμένες με τέτοιον τρόπο, 
ώστε αυτά να είναι πιο επιλεκτικά 
και «δυναμικά» έναντι των αντί-
στοιχων στόχων συγκριτικά με 
τα παραδοσιακά, μονοκλωνικά 
αντισώματα. Η μεγαλύτερη ειδι-
κότητά τους τα καθιστά αφενός 
πιο αποτελεσματικά, αφετέρου 
μειώνεται αυτόματα και το εύρος 
των ανεπιθύμητων ενεργειών, 
αφού η σύνδεση του αντισώμα-
τος στον επιθυμητό στόχο είναι 
περισσότερο ειδική, πιο σταθε-
ρή και πλέον αποτελεσματική, 
ενώ αντίθετα  η σύνδεσή του με 
άλλα κύτταρα υγιών οργάνων ή 
ιστών πολύ πιο χαλαρή, μη-ειδική 
και ασταθής. 

Αναφορικά με τα κακοήθη νε-
οπλάσματα, η ιδέα των αντισω-
μάτων διπλού στόχου (bispecific) 
είχε ήδη προταθεί από το 1964 
(Nisonoff et al., 1960), αλλά η 
εφαρμογή τους στην κλινική 
πρακτική αντιμετώπισε ποικί-
λα προβλήματα, τόσο στο πε-
δίο της βασικής έρευνας όσο 
και στο πεδίο της παρασκευ-
ής αυτών. Το 2014 για πρώτη 
φορά εγκρίθηκε από τον FDA  
το διπλό αντίσωμα Blincyto, 
ένα anti-CD19 και anti-CD3 για 
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Τι είναι η αντικατάσταση 
ενδοφακού;
Στο ανθρώπινο μάτι, στο εσωτε-
ρικό του, ακριβώς πίσω από την 
ίριδα βρίσκεται ένας φακός ο 
οποίος ονομάζεται κρυσταλλοει-
δής. Είναι ο συγκεκριμένος φακός 
ο οποίος με την πάροδο των ετών 
θολώνει στην πάθηση που είναι 
γνωστή ως καταρράκτης. Με την 
επέμβαση αυτή, γίνεται αντικα-
τάσταση του κρυσταλλοειδούς 
φακού χωρίς να υπάρχει καταρ-
ράκτης ή όταν υπάρχει αλλά βρί-
σκεται στα αρχικά του στάδια.

Σε ποιους απευθύνεται;
Η μέθοδος αυτή μπορεί να προ-
σφέρει εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα αλλά δυστυχώς δεν συστήνε-
ται σε όλους τους ανθρώπους. 
Για παράδειγμα εάν συνυπάρ-
χουν άλλες παθήσεις των μα-
τιών όπως τραύματα, υψηλή 
ενδοφθάλμια πίεση ή παθήσεις 
της ωχράς κηλίδας τότε χρειάζε-
ται προσεκτικός έλεγχος για να 
διαπιστωθεί εάν αποτελεί κανείς 
καλό υποψήφιο για μία τέτοια 
επέμβαση. Επιπλέον πρέπει να 

διερευνηθεί το μέγεθος των δι-
αθλαστικών προβλημάτων (οι 
βαθμοί δηλαδή), η ηλικία του 
ανθρώπου αλλά και οι ανάγκες 
του ώστε να επιλεχθεί η κατάλ-
ληλη τεχνική. 

Θα χρειάζεται να φοράω 
γυαλιά μετά από μία τέτοια 
επέμβαση;
Στόχος της επέμβασης είναι να 
αντιμετωπίσει μόνιμα προβλή-
ματα όπως η μυωπία, η υπερ-
μετρωπία και ο αστιγματισμός. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν εξε-
λιχθεί υπερσύγχρονα μηχανή-
ματα τα οποία μετράνε όλες τις 
διαστάσεις του ματιού με εξαι-
ρετική ακρίβεια δίνοντάς μας 
την δυνατότητα να μπορούμε 
να προσφέρουμε στον άνθρω-
πο πολύ καλή όραση χωρίς γυα-
λιά για μακρυά. Μπορούν δηλα-
δή σε συνδυασμό με κάποιες 
φόρμουλες να μας υποδείξουν 
τον φακό που πρέπει να χρησι-
μοποιηθεί εξατομικευμένα για 
τον συγκεκριμένο άνθρωπο 
ώστε να μην χρειάζεται μακρι-
νά γυαλιά.
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Τι γίνεται με την πρεσβυωπία;
Η πρεσβυωπία θεωρείται το 
ιερό δισκοπότηρο της οφθαλμο-
λογίας πάνω στην οποία γίνεται 
τρομακτική έρευνα με στόχο το 
τέλειο αποτέλεσμα. Υπάρχουν 
όμως ήδη λύσεις οι οποίες μπο-
ρούν να βοηθήσουν ώστε να βελ-
τιωθεί ή και να εξαφανιστεί τελεί-
ως η ανάγκη για κοντινά γυαλιά. 
Με την μέθοδο της αντικατάστα-
σης του ενδοφακού μπορούν να 
εφαρμοστούν παραπάνω από 
μία τέτοιες τεχνικές. 

Η πρώτη είναι η ένθεση ενός 
φακού ο οποίος μπορεί να δι-
ορθώσει και την πρεσβυωπία 
εκτός από τα άλλα διαθλαστικά 
προβλήματα δηλαδή ενός πολυ-
εστιακού φακού. Οι φακοί αυτοί 
προσφέρουν την μικρότερη δυ-
νατή εξάρτηση από γυαλιά (έως 
και καθόλου), έχουν όμως και 
κάποιες δυσκολίες οι οποίες δεν 
τους κάνουν ιδανικούς για όλους 
τους ανθρώπους. Οι κυριότερες 
από αυτές είναι η παρουσία φω-
τοστέφανων γύρω από τις φω-
τεινές πηγές αλλά και κάποιων 
αντανακλάσεων. 

Βασίλειος Σκουτέρης  
Χειρουργός Οφθαλμίατρος  
Διευθυντής Οφθαλμολογικού  
Τμήματος,  
Ευρωκλινική  Αθηνών και  
Ευρωκλινική Παίδων

υγεία για όλους

Αντικατάσταση ενδοφακού 
για την αντιμετώπιση μυωπίας,  
υπερμετρωπίας αλλά και πρεσβυωπίας  

ageorga
Highlight
μακριά

ageorga
Highlight
μακριά



71  Καλοκαίρι-Φθινόπωρο 2022            Medilife

επεμβάσεις που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν στο αν-
θρώπινο μάτι με εξαιρετικά 
αποτελέσματα. Είναι ο λεπτο-
μερής προεγχειρητικός έλεγ-
χος αλλά και η συζήτηση με τον 
ασθενή για τις ανάγκες του που 
φέρνουν το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα.

Γίνεται αυτή η επέμβαση  
στην Ευρωκλινική Αθηνών;
Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην 
Ευρωκλινική έχουμε την χαρά 
να διαθέτουμε εξαιρετικά σύγ-
χρονο χειρουργικό εξοπλισμό 
αλλά και όλη την γκάμα των 
πιο τεχνολογικά εξελιγμένων 
φακών. Αυτό μας δίνει την δυ-
νατότητα να μπορούμε να προ-

σφέρουμε στους ασθενείς όχι 
μόνο εξαιρετικά αποτελέσματα 
αλλά και το μεγαλύτερο δυνα-
τό επίπεδο ασφάλειας. 

Ποιοι έχουν το μεγαλύτερο 
όφελος από μία τέτοια 
επέμβαση;
Οι περισσότεροι άνθρωποι 
άνω των 40 ετών με μεγάλα 
διαθλαστικά προβλήματα δη-
λαδή με πολλούς βαθμούς μυ-
ωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγ-
ματισμού ή και πρεσβυωπίας 
θα είχαν σημαντικό όφελος. 
Η εξάρτησή τους από γυαλιά 
μπορεί να εξαλειφθεί ή να μει-
ωθεί στο ελάχιστο κάτι που 
βελτιώνει σημαντικά την ποιό-
τητα ζωής.  

Στην  
Ευρωκλινι-

κή διαθέτου-
με εξαιρετι-

κά σύγχρονο 
χειρουργικό 
εξοπλισμό 
και   μπο-
ρούμε να 

προσφέρου-
με στους 
ασθενείς  
όχι μόνο 

εξαιρετικά 
αποτελέσμα-
τα αλλά και 
το μεγαλύ-
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επίπεδο 

ασφάλειας

Τα τελευταία χρόνια ορισμέ-
νοι ακόμα πιο σύγχρονοι φακοί 
βελτιώνουν την κοντινή όραση 
χωρίς να δημιουργούν ανεπι-
θύμητα φαινόμενα όπως οι πο-
λυεστιακοί ή προβλήματα στην 
μακρινή όραση. Χρησιμοποιώ-
ντας έναν τέτοια φακό και σε 
συνδυασμό με μία τεχνική που 
λέγεται monovision μπορούμε 
να προσφέρουμε στους ασθε-
νείς μας καλή όραση σε όλες τις 
αποστάσεις.

Υπάρχουν κίνδυνοι  
από μία τέτοια επέμβαση;
Οπως όλοι γνωρίζουμε δεν 
υπάρχει καμμία επέμβαση με 
μηδενικό κίνδυνο. Είναι όμως 
μία από τις ασφαλέστερες 
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Μ ε την έλευση των καλο-
καιρινών μηνών υπάρ-
χουν δερματοπάθειες 

ή καταστάσεις που εμφανίζονται 
με μεγαλύτερη συχνότητα και πιο 
έντονη συμπτωματολογία στον 
ασθενή.Δύο απ’ αυτές τις κατα-
στάσεις είναι η υπεριδρωσία και 
η ποικιλόχρους πιτυρίαση.

Υπεριδρωσία
Η υπεριδρωσία είναι η αυξημένη 
παραγωγή ιδρώτα απ’ τους εκ-
κρινείς ιδρωτοποιούς αδένες του 
σώματος. Υπάρχουν πάνω από 2 
εκατ. τέτοιοι αδένες στο ανθρώ-
πινο σώμα και ο ρόλος τους είναι 
καθοριστικός στην θερμορύθμι-
ση του οργανισμού.

Η υπεριδρωσία διακρίνεται σε 
γενικευμένη όταν αφορά καθο-
λικά όλο το σώμα και σε εστιακή 
όταν εμφανίζεται περισσότερο 
σε περιοχές όπως οι παλάμες, τα 
πέλματα και οι μασχάλες.

Η γενικευμένη υπεριδρωσία 
συνήθως συνδυάζεται με συστη-
ματικές καταστάσεις όπως ενδο-
κρινικά νοσηματα,νευρολογικές 
και ψυχιατρικές διαταραχές, με-
ταβολικά νοσήματα, λοιμώξεις 
κ.ά και όταν είναι παρατεταμένη 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης 
και ταυτοποίησης.

Η εσ τιακή υπεριδρωσία 
αφορά περιοχές όπως οι παλά-
μες,τα πέλματα και οι μασχάλες 
και είναι πιο εντονη τους καλο-

Η υπεριδρω-
σία είναι η 
αυξημένη 
παραγωγή 
ιδρώτα απ’ 

τους εκκρινείς 
ιδρωτοποιούς 

αδένες του 
σώματος.   

Η υπεριδρω-
σία διακρίνε-

ται σε γενικευ-
μένη και  

σε εστιακή

καιρινούς μήνες. Δυσκολεύει 
τον ασθενή στην καθημερινό-
τητά του και αποτελεί μείζον 
αισθητικό πρόβλημα.

Εμφανίζεται από σχετικά μικρή 
ηλικία (συνήθως εφηβεία και 
μετά) και συχνά συνυπάρχει θε-
τικό οικογενειακό ιστορικό. Είναι 
εύκολη στην κλινική διάγνωση 
καθώς ο ασθενής διαμαρτύρεται 
για «ιδρωμένες» παλάμες, πέλμα-
τα και μασχάλες όλη την ωρα.

Σπάνια μπορεί να εφαρμο-
στεί και η δοκιμασία Minor για 
τον προσδιορισμό της έκτασης 
της υπεριδρωσίας. Η δοκιμασία 
στηρίζεται στον χρωματισμό της 
υπό εξέταση περιοχής με βάμμα 
ιωδίου και άμυλο,οπότε και οι 

Γεώργιος Πάττας
MD, MSc  
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος
Επιστημονικά Υπεύθυνος  
Δερματολογικού Τμήματος,  
Ευρωκλινική Αθηνών
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νων και μειώνουν την  παρα-
γωγή ιδρώτα.

• Αντιχολινεργικά από του 
στόματος προϊόντα, που μει-
ώνουν την δραστηριότητα 
των αδένων λόγω μειωμένης 
νεύρωσης. Τα τελευταία όμως 
δίνονται με ιδιαίτερη προσοχή 
λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών 
(ξηροστομία,θάμβος όρασης).

• Ενέσιμη βοτουλινική τοξίνη. 
Αποτελεί την πιο ενδεδειγμέ-
νη θεραπευτική μέθοδο για 
την αντιμετώπιση της υπερι-
δρωσίας.
Η τοξίνη αποκλείει τους μετα-

συναπτικούς χολινεργικούς νευ-
ρώνες των ιδρωτοποιών αδένων 
και σταματά την παραγωγή ιδρώ-
τα. Γίνονται πολλές μικρές ενέ-
σεις στην υπό θεραπεία περιοχή 
αφού έχει προηγηθεί η χρήση 
αναισθητικής κρέμας και η διαδι-
κασία καθίσταται τελείως ανώ-
δυνη. Το αποτέλεσμα φαίνεται 
3-15 μέρες μετά και διαρκεί 4-6 
μήνες ανάλογα με τον ασθενή. Η 
χρήση βοτουλινικής τοξίνης για 
την αντιμετώπιση της εστιακής 
υπεριδρωσίας επιφέρει θεαμα-
τικά αποτελέσματα όταν γίνεται 
από τον ειδικό Δερματολόγο.

Ποικιλόχρους πιτυρίαση
Η ποικιλόχρους πιτυρίαση είναι 
μια χρόνια, καλοήθης, υποτρο-
πιάζουσα νόσος της κεράτινης 
στιβάδας του ανθρώπινου σώ-
ματος που εμφανίζεται συχνό-
τερα τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οφείλεται στον ζυμομύκητα 
malassezia furfur, ο οποίος είναι 
ένας ανθρωπόφιλος μύκητας 
που υπάρχει στη φυσιολογική 
χλωρίδα του ανθρώπινου σώ-
ματος.

Ο μύκητας κάτω από συγκεκρι-
μένες συνθήκες, όπως αυξημένη 
θερμότητα και υγρασία μπορεί 
να υπεραναπτυχθεί και να προ-
καλέσει κλινική νόσο.

Η ποικιλόχρους πιτυρίαση 
χαρακτηρίζεται από ρόδινες, 
λευκές ή καφεοειδείς κηλίδες 
ποικίλων σχημάτων με λεπτή 
πιτυρώδη απολέπιση που εμφα-
νίζονται συνήθως σε περιοχές 
όπως ώμοι, βραχίονες, ράχη και 
μηροί.

Οι κηλίδες μπορεί να συνενώ-
νονται σε μεγαλύτερες πλάκες 
και είναι στην πλειοψηφία τους 
τελείως ασυμπτωματικές.

Στα παιδιά,η ποικιλόχρους πι-
τυρίαση μπορεί να εμφανιστεί 
και στο πρόσωπο και πολλές 
φορές διαφοροδιαγιγνώσκεται 
δύσκολα από άλλες καταστάσεις 
όπως ατοπική δερματίτιδαπιτυ-
ρίαση alba, λευκή κ.λπ.

Γενικά η ποικιλόχρους πιτυρία-
ση είναι μια ήπια νόσος που θο-
ρυβεί τον ασθενή περισσότερο 
για την αισθητική αλλαγή που 
επιφέρει στο δέρμα.

Είναι μια νόσος όμως που δεν 
υποχωρεί χωρίς την κατάλληλη 
θεραπεία από τον Δερματολόγο.

Δίνονται γενικές οδηγίες όπως 
αποφυγή έντονης υγρασίας και 
θερμότητας που ευνοούν την 
ανάπτυξη του μύκητα.

Αν και δεν είναι δυνητικά με-
ταδοτική νόσος, ο ασθενής καλό 
θα ήταν να χρησιμοποιεί τις δικές 
του πετσέτες.

Καθαρά θεραπευτικά χρησιμο-
ποιούνται τοπικά αντιμυκητιασι-
κά προϊόντα αζολών ή τερμπινα-
φίνης σε μορφή spray, κρεμών 
και σαμπουάν με πολύ καλή 
ανταπόκριση από τον ασθενή.

Η διάρκεια της θεραπείας ποι-
κίλει από 15 μέρες έως 2 μήνες 
και στις πιο δύσκολες περιπτώ-
σεις εκτεταμένης ποικιλόχρους 
πιτυρίασης ή υποτροπιαζόντων 
μορφών χρησιμοποιούνται και 
αντιμυκητιασικά σκευάσματα 
από του στίοματος όπως τερμπι-
ναφίνη peros με εξαιρετικά απο-
τελέσματα.  

Η ποικιλό-
χρους πιτυ-
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περιοχές υπεριδρωσίας χρωμα-
τίζονται έντονα ιώδεις λόγω της 
αλληλεπίδρασης του ιδρώτα με 
τις προηγούμενες ουσίες.

Για την αντιμετώπιση της εστι-
ακής υπεριδρωσίας χρησιμοποι-
ούνται:

1. Γενικά μέτρα προφύλαξης:   
Όπως αποφυγή ζεστού περιβάλ-
λοντος, άνετα φαρδιά ρούχα και 
καλός αερισμός του χώρου.

2. Ειδικά μέτρα προφύλαξης  
που περιλαμβάνουν με τη σειρά 
τους: 
• Μεταλλικά άλατα και άλατα 

αλουμινίου σε ειδικά αντι-
δρωσικά προϊόντα (spray) που 
αποφρασσουν τον εκφορητικό 
πόρο των ιδρωτοποιών αδέ-
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Μ ήπως θα πρέπει να 
αρχίσετε να σκέφτε-
στε την προσθήκη 

του αβοκάντο στο πρόγραμμα 
της διατροφής σας; Η απάντηση 
είναι σίγουρα ΝΑΙ!

 
Ποια είναι τελικά τα οφέλη 
στον οργανισμό μας από την 
κατανάλωση του αβοκάντο;
Όλο και περισσότερες νέες 
επιστημονικές έρευνες συσχε-
τίζουν την κατανάλωση του 
αβοκάντο με μικρότερο κίνδυνο 
καρδιαγγειακής και στεφανιαί-
ας νόσου και το καθιστούν ως 
ένα από τα πιο ισχυρά τρόφιμα 
με καρδιοπροστατευτική, αντι-
καρκινική και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Πιο συγκεκριμένα το 
αβοκάντο:

1 Είναι πλούσιο σε μονοα-
κόρεστα λιπαρά οξέα, φυ-
τοστερόλες, ψαυδάργυρο 

που βοηθούν στην μείωση της 
ολικής χοληστερίνης, των τρι-
γλυκεριδίων και της κακής χο-
ληστερίνης (LDL) στο αίμα.

2 
Είναι πλούσιο σε καροτε-
νοειδή (λουτεΐνη, ζεαξαν-
θίνη, α- και β-καροτίνη), 

που συμβάλλουν στην υγεία 
των ματιών και προστατεύουν 
από την εκφύλιση της ωχράς 
κυλίδος, μία πάθηση που μπο-
ρεί να προκαλέσει τύφλωση 
κυρίως στους ηλικιωμένους.

3 Έχει ισχυρή αντιφλεγμο-
νώδη δράση που συμ-
βάλλει στην πρόληψη και 

στην αντιμετώπιση της ρευμα-
τοειδούς αρθρίτιδας και της 
οστεοαρθρίτιδας.

4
Έχει υψηλή περιεκτικότη-
τα σε κάλιο, ένα σημαντι-
κό μέταλλο που βοηθάει 

στη ρύθμιση της αρτηριακής 
πίεσης, μειώνει το κίνδυνο για 

Όλο και περισ-
σότερες νέες 

επιστημονικές 
έρευνες  

συσχετίζουν 
την κατανά-
λωση του 

αβοκάντο με 
μικρότερο 

κίνδυνο καρ-
διαγγειακής 

και στεφανιαί-
ας νόσου και 
το καθιστούν 
ως ένα από 

τα πιο ισχυρά 
τρόφιμα με 
καρδιοπρο-
στατευτική, 

αντικαρκινική 
και αντι-

φλεγμονώδη 
δράση

καρδιακή προσβολή και προ-
στατεύει τη σωστή λειτουργία 
των νεφρών. Συγκεκριμένα, τα 
100γρ. αβοκάντο μας δίνουν 
το 14% της ημερήσιας συνι-
στώμενης ποσότητας σε κάλιο, 
περισσότερο από αυτό που μας 
δίνουν οι μπανάνες.

5
Έχει χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε υδατάνθρακες 
και είναι πλούσιο σε φυτι-

κές ίνες οι οποίες μας βοηθούν 
να αισθανόμαστε χορτάτοι για 
περισσότερο χρονικό διάστη-
μα, βελτιώνουν την λειτουργία 
του πεπτικού συστήματος και 
σταθεροποιούν τα επίπεδα του 
σακχάρου στο αίμα.

6
Βελτιώνει την επιδερμί-
δα αφού είναι πλούσιο 
σε βιταμίνη Α, Β, C, και Ε, 

οι οποιες είναι γνωστές για τις 
ενυδατικές και αντιγηραντικές 
τους ιδιότητες αφού βοηθούν 

Ευγενία Βογιατζή
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, 
Ευρωκλινική Αθηνών

υγεία για όλους

Αβοκάντο
9 οφέλη για την Υγεία μας!
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στην αναγέννηση των κυττά-
ρων της.

7
Επιταχύνει τον μεταβολι-
σμό και μπορεί να μειώ-
σει το κοιλιακό λίπος, το 

Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) 
και τον κίνδυνο για μεταβολικό 
σύνδρομο.

8
Μπορεί να βελτιώσει την 
υγεία των οστών και να 
μειώσει τον κίνδυνο κα-

τάγματος λόγω της υψηλής του 
περιεκτικότητας σε βιταμίνη Κ.

9
Βοηθάει στη σωστή λει-
τουργία του νευρικού 
συστήματος λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητάς του σε 
βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Προσοχή όμως! Δεν ξεχνάμε 
να καταναλώνουμε με μέτρο το 
αβοκάντο αφού μας αποδίδει 
αρκετές θερμίδες και συγκεκρι-
μένα ένα μέτριο αβοκάντο μας 
δίνει περίπου 350 θερμίδες. 

Δεν ξεχνάμε 
να κατανα-

λώνουμε με 
μέτρο το αβο-
κάντο αφού 
μας αποδίδει 
αρκετές θερ-
μίδες. Μέχρι 
½ ενός μέτρι-
ου avocado 

μέσα στη σα-
λάτα μας κα-

θημερινά είναι 
αρκετό ώστε 
να επωφελη-

θούμε από την 
θρεπτική του 
αξία χωρίς νε 
επιβαρυνθού-
με με επιπλέον 

θερμίδες

Μέχρι ½ ενός μέτριου avocado 
μέσα στη σαλάτα μας καθημε-
ρινά είναι αρκετό ώστε να επω-
φεληθούμε από την θρεπτική 
του αξία χωρίς να επιβαρυν-
θούμε με επιπλέον θερμίδες.

 
Εύκολες και έξυπνες  
ιδέες για το πώς  
να το καταναλώστε:
   Σε τορτίγια ολικής αλέσεως 
μαζί με τυρί κρέμα χαμηλό σε 
λιπαρά, φέτες σολομού καπνι-
στού, στικς αγγουριού, πολύ-
χρωμες πιπεριές, άνηθο και 
sauce γιαουρτιού.

 Πάνω σε μια φέτα ψωμί πολύ-
σπορο μαζί με τυρί κρέμα, αυγό 
και λίγα ντοματίνια σαν ένα υγιει-
νό και γευστικό ενδιάμεσο σνακ.

 Σαν smoothie στο μπλέντερ 
με μία παγωμένη μπανάνα, μισό 
αβοκάντο, χυμό από δυο πορτο-
κάλια 1 κ. σ. μέλι και κουρκουμά.

 Σε σαλάτα με μαρούλι, iceberg, 
πορτοκάλι, μια κουτάλια ελαιό-
λαδο και μπαλσάμικο.

 Όταν είναι αρκετά ώριμο μπο-
ρούμε να φτιάξουμε σπιτικό 
guacamole και μέσα να βουτή-
ξουμε sticks λαχανικών (αγγού-
ρι, καρότο, πιπεριές πολύχρω-
μες) σαν ένα ελαφρύ snack.

 Μία επίσης γευστική και θρε-
πτική εκδοχή είναι να το προ-
σθέσετε κομμένο σε κυβάκια 
μέσα σε σαλάτα με ρόκα, ντο-
ματίνια, σπόρια ροδιού, φασό-
λια μαυρομάτικα ή χάντρες ή 
ρεβίθια, πολύχρωμες πιπεριές, 
κρεμμύδι και φρέσκο λεμόνι.

 Σε κυβάκια σε σαλάτα με κι-
νόα, μπρόκολο, lime, ginger, πο-
λύχρωμες πιπεριές και δυόσμο.

 Προσθέστε το μέσα στην ομε-
λέτα σας ή στα scrambled αυγά 
ή ακόμα και μέσα σε γλυκά αντί 
για βούτυρο.  

υγεία για όλους
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Η οστική ηλικία αποτελεί 
μια συνηθισμένη μέθο-
δο αξιολόγησης της ωρι-

μότητας του σκελετού κυρίως για 
ιατρικούς λόγους και χρησιμοποι-
είται ευρέως από παιδοακτινολό-
γους, παιδοενδοκρινολόγους και 
παιδιάτρους-αναπτυξιολόγους.

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυ-
ξης του παιδιού, η βιολογική 
ωρίμανση προσδιορίζεται από 
διάφορες παραμέτρους μεταξύ 
των οποίων συμπεριλαμβάνε-
ται και η ανάπτυξη-ωρίμανση 
του σκελετού. Η οστική ηλικία 
υπολογίζεται σε έτη και ορισμέ-
νες φορές σε έτη και μήνες και 
αντιπροσωπεύει το βαθμό ωρι-
μότητας-ανάπτυξης των οστών. 
Η οστική ηλικία μπορεί να διαφέ-
ρει από την ημερολογιακή-χρο-
νολογική ηλικία του παιδιού. Σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής μας ο 
σκελετός εξελίσσεται, ειδικότε-
ρα στην παιδική ηλικία ωριμάζει 
και μεγαλώνει σε διαστάσεις. 
Εμφανίζονται οι πυρήνες οστέ-
ωσης, δηλαδή οι περιοχές απ’ 
όπου δημιουργούνται τα οστά 
και πραγματοποιούνται και αλλα-
γές στις επιφύσεις, στα τμήματα 
των οστών που ευθύνονται για 

την επιμήκυνση των οστών ως 
την ενηλικίωση, οπότε και ολο-
κληρώνεται η ανάπτυξη του σκε-
λετού και η αύξηση του ύψους. 
Αυτή η διαδικασία εξαρτάται 
από πολύπλοκους μηχανισμούς 
και ελέγχεται από ορμόνες.

Ο υπολογισμός της οστικής 
ηλικίας γίνεται μετά από τη λήψη 
μιας απλής ακτινογραφίας face 
του αριστερού χεριού, στην 
οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
οστά του αριστερού καρπού 
και το περιφερικότερο τμήμα 
των οστών του αριστερού αντι-
βραχίου (πήχη). Η τεχνική αυτή 
εφαρμόζεται ήδη εδώ κι περίπου 
80 χρόνια. Αποτελεί μία μέθοδο 
δοκιμασμένη και αξιόπιστη. Η 
εξέταση πραγματοποιείται εύκο-
λα και γρήγορα και θεωρείται ιδι-
αίτερα ασφαλής λόγω της αμελη-
τέας έκθεσης σε ακτινοβολία. Η 
χρήση ψηφιακών ακτινολογικών 
μηχανημάτων με ειδικά παιδια-
τρικά πρωτόκολλα ελαχιστοποιεί 
περαιτέρω τη δόση ακτινοβολί-
ας.  Ο παιδοακτινολόγος μετά τη 
λήψη της ακτινογραφίας υπολο-
γίζει την οστική ηλικία, είναι ση-
μαντικό ο διαγνώστης να είναι 
έμπειρος και εξοικειωμένος με 

Ο υπολογι-
σμός της οστι-
κής ηλικίας γί-
νεται μετά από 
τη λήψη μιας 
απλής ακτινο-
γραφίας face 

του αριστερού 
χεριού, στην 
οποία συμπε-
ριλαμβάνο-
νται τα οστά 

του αριστερού 
καρπού και το 
περιφερικό-
τερο τμήμα 
των οστών 

του αριστερού 
αντιβραχίου 

(πήχη)

τη μέθοδο ώστε τα αποτελέσμα-
τα να είναι αξιόπιστα. Υπάρχουν 
διάφορες τεχνικές για τον υπο-
λογισμό της οστικής ηλικίας με 
πιο συνηθισμένες τις ακόλουθες 
τρεις: Τη μέθοδο Greulich-Pyle, 
τη μέθοδο Tanner-Whitehouse 
και τη μέθοδο Fels. Η πρώτη μέ-
θοδος (Greulich-Pyle) είναι αυτή 
που εφαρμόζεται ευρύτερα σε 
όλο τον κόσμο και ειδικότερα και 
στο τμήμα μας.

Η αξιολόγηση των δεδομένων 
της ακτινογραφίας για την οστι-
κή ηλικία μας οδηγεί σε τρεις 
κατηγορίες αποτελεσμάτων: Σε 
εξεταζόμενους με καθυστέρηση 
της οστικής ηλικίας, σε εξεταζό-
μενους με οστική ηλικία συμβα-
τή με τη χρονολογική τους ηλικία 
και τέλος σε εξεταζόμενους με 
συγκριτικά προχωρημένη οστι-
κή ηλικία.

Ο παιδοενδοκρινολόγος ή ο 
παιδίατρος-αναπτυξιολόγος στη 
συνέχεια αξιολογεί τα αποτελέ-
σματα και την πιθανή απόκλιση 
της οστικής ηλικίας από τη χρο-
νολογική ηλικία. Σε περίπτωση 
αποκλίσεων και ιδιαίτερα σε 
περίπτωση σημαντικών αποκλί-
σεων η οστική ηλικία κατευθύνει 

στα παιδιά
Υπολογισμός οστικής ηλικίας

 παιδί

Γεώργιος Μαγγανάς
Ακτινοδιαγνώστης 
Διευθυντής Τμήματος  
Παιδιατρικής Ακτινολογίας,  
Ευρωκλινική Παίδων
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ματα των νεφρών ή του ήπατος. 
Καθυστέρηση στην ανάπτυξη του 
σκελετού παρατηρούμε σε ψυχια-
τρικές καταστάσεις όπως η ανορε-
ξία, σε παιδιά με έντονο ψυχοκοι-
νωνικό στρες, σε σύνδρομα όπως 
η τρισωμία 21, ενώ είναι συχνή και 
σε πρόωρα βρέφη.

Αντίθετα, παιδιά με υπερθυρε-
οειδισμό μπορεί να εμφανίσουν 
πρόωρη ήβη, η οποία να συνδυ-
αστεί με προχωρημένη οστική 
ηλικία. Επιπλέον, το αυξημένο 
σωματικό βάρος και η παχυσαρ-
κία είναι από τα συχνότερα αίτια 
προχωρημένης οστικής ηλικίας. 
Αυξημένη οστική ηλικία μπο-
ρεί να παρατηρηθεί σε όγκους 
ωοθηκών καθώς επίσης και σε 
ασθένειες ή όγκους των επινε-
φριδίων. Ακόμα και φαρμακευτι-
κές θεραπείες με ορμονικά σκευ-
άσματα μπορεί να επηρεάσουν 
των ανάπτυξη των οστών και 
κατ’ επέκταση την οστική ηλικία. 

Τα τελευταία χρόνια γίνονται 
προσπάθειες υπολογισμού της 
οστικής ηλικίας με χρήση υπε-
ρήχων. Χρειάζεται ωστόσο 
περαιτέρω βελτίωση αυτή η 
μέθοδος και δεν έχει καταφέρει 
να αντικαταστήσει την ακτινο-

γραφία για τον υπολογισμό της 
οστικής ηλικίας. Η ακτινογρα-
φία εξακολουθεί να αποτελεί 
εξέταση επιλογής.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται 
επίσης προσπάθεια υπολογισμού 
της οστικής ηλικίας με χρήση αυ-
τοματοποιημένων υπολογιστι-
κών συστημάτων, ώστε να είναι 
πιο ακριβή τα αποτελέσματα και 
να μην εξαρτώνται από ιατρό 
που θα αξιολογήσει τα ευρήμα-
τα. Αρκετοί επιστήμονες επίσης 
προτείνουν διάφορους αλγόριθ-
μους, οι οποίοι στηρίζονται στην 
οστική ηλικία του παιδιού ώστε 
να προβλέψουν το ύψος του 
κατά την ενηλικίωσή του.

Πρόσφατα γίνεται προσπάθεια 
αξιοποίησης της οστικής ηλικίας 
για μη ιατρικούς λόγους, όπως 
είναι ο αθλητισμός και τα προ-
γράμματα μετανάστευσης για 
την εκτίμηση της ηλικίας των με-
ταναστών που αιτούνται άσυλο 
καθώς ισχύουν διαφορετικοί κα-
νονισμοί για τους ανήλικους και 
τους ενήλικες. Ωστόσο η οστική 
ηλικία από μόνη της δεν θεωρεί-
ται ότι μπορεί να προσδιορίσει με 
απόλυτη ακρίβεια τη χρονολογι-
κή ηλικία του εξεταζόμενου.   

Η αξιολόγηση 
των δεδομέ-
νων της ακτι-
νογραφίας για 
την οστική ηλι-
κία μας οδηγεί 
σε τρεις κατη-
γορίες αποτε-
λεσμάτων: σε 

εξεταζόμενους 
με καθυστέρη-
ση της οστικής 
ηλικίας, σε εξε-
ταζόμενους με 
οστική ηλικία 
συμβατή με τη 
χρονολογική 
τους ηλικία 
και τέλος σε 

εξεταζόμενους 
με συγκριτικά 
προχωρημένη 
οστική ηλικία.

τον ειδικό ιατρό στην περαιτέρω 
διερεύνηση ή την κατάλληλη 
αντιμετώπιση.

Η οστική ηλικία επηρεάζεται 
από παράγοντες όπως το φύλο, 
η διατροφή αλλά και από παρά-
γοντες γενετικούς, μεταβολικούς 
και κοινωνικούς. Επηρεάζεται 
επίσης από ασθένειες, οξείες 
και χρόνιες, οι οποίες συμπερι-
λαμβάνουν και τις ορμονικές δι-
αταραχές. Ασθενείς με σοβαρό 
υποθυρεοειδισμό μπορεί να 
εμφανίσουν καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη των οστών τους και συ-
νεπώς να εμφανίσουν μικρότερη 
οστική ηλικία.

Καθυστερημένη οστική ηλικία 
παρατηρείται επίσης σε συνθή-
κες υποσιτισμού που συνδυάζο-
νται με χρόνια νοσήματα όπως η 
χρόνια φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου, η κοιλιοκάκη ή η κυστική 
ίνωση. Καθυστέρηση στην οστι-
κή ηλικία παρατηρείται ακόμα σε 
χρόνιες φλεγμονώδεις καταστά-
σεις όπως η νεανική ιδιοπαθής 
αρθρίτιδα αλλά και σε ανοσοανε-
πάρκεια. Μικρότερη οστική ηλικία 
μπορούν να εμφανίσουν παιδιά 
με καρδιολογικά νοσήματα, όπως 
επίσης και παιδιά με χρόνια νοσή-

 παιδί
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Α πό όλους τους επιστη-
μονικούς φορείς υπο-
στηρίζεται η άποψη 

πως η μέτρια φυσική δραστηρι-
ότητα σε τακτική βάση έχει πλε-
ονεκτήματα στα παιδιά και τους 
εφήβους. Αποδείχθηκε ότι κατα-
πολεμά την υπέρταση, την παχυ-
σαρκία και τα επίπεδα λιπιδίων 
στον ορό του αίματος. Στην ενη-
λικίωση, η συστηματική φυσική 
δραστηριότητα συνδυάζεται με 
χαμηλή συχνότητα καρδιαγγεια-
κής νόσου, σακχαρώδη διαβήτη, 
οστεοπόρωσης και καρκίνου πα-
χέος εντέρου και μαστού. 

Γενικές γνώσεις
Οι περισσότερες μυοσκελετικές 
κακώσεις σε παιδιά που αθλού-
νται αφορούν διαστρέμματα, 
διατάσεις συνδέσμων και μυϊκές 
θλάσεις. Το ιστορικό δεν είναι 
πάντα σαφές, αλλά βοηθά στην 
εκτίμηση κακώσεων σε γόνατο 
και ώμο. Οι βαριές κακώσεις, που 
υποδηλώνουν συνήθως ανατομι-
κές διαταραχές, δίνουν χαρακτη-
ριστικά συμπτώματα και σημεία, 
όπως οίδημα, παραμόρφωση, 
αδυναμία συνέχισης της άθλησης, 
χωλότητα, επώδυνη αναπήδηση, 
μηχανική εμπλοκή της άρθρωσης, 
ή αίσθημα αστάθειας.  

Μια άλλη κατηγορία αθλη-
τικών κακώσεων οφείλονται 
στους επαναλαμβανόμενους 

μικροτραυματισμούς που υπερ-
βαίνουν τις επανορθωτικές 
ικανότητες του οργανισμού. Οι 
κακώσεις από υπέρχρηση εμφα-
νίζονται σε μυς, τένοντες, οστά, 
ορογόνους θυλάκους, χόνδρους 
και νεύρα. Λαμβάνουν χώρα σε 
όλα τα αθλήματα, αλλά είναι 
συχνότερες σε εκείνα που απαι-
τούν επαναλαμβανόμενη κίνηση 
(τρέξιμο, κολύμβηση, αντισφαί-
ριση, ενόργανη γυμναστική).

Οι αιτιολογικοί παράγοντες 
που οδηγούν σε κακώσεις από 
υπέρχρηση, διακρίνονται σε 
εξωγενείς και ενδογενείς.

Στους εξωγενείς παράγοντες 
συγκαταλέγονται τα προπονητι-
κά σφάλματα, ο ελλιπής εξοπλι-
σμός και η ακατάλληλη επιφά-
νεια προπόνησης.

Στους ενδογενείς παράγο-
ντες αναφέρονται οι ανατομι-
κές ιδιαιτερότητες του νεαρού 
αθλητή (π.χ. πλατυποδία, κοιλο-
ποδία, ανισοσκελία), ή διάφορες 
παθολογικές καταστάσεις (ελλι-
πής φυσική κατάσταση, διατρο-
φικά ελλείμματα, αμηνόρροια, 
παχυσαρκία). 

Οι στόχοι της θεραπείας εί-
ναι η ανακούφιση του πόνου, ο 
έλεγχος του μυϊκού σπασμού, η 
αποκατάσταση της ευλυγισίας, 
της δύναμης και της αντοχής, 
καθώς και η εξασφάλιση της ιδι-
οδεκτικής αισθητικότητας.

Συνήθεις τραυματισμοί  
στα άνω άκρα
Η τενοντοπάθεια των στρο-
φέων μυών του ώμου είναι 
συχνή κάκωση σε νεαρούς 
αθλητές της κολύμβησης. Η 
θεραπεία περιλαμβάνει πάγο, 
τροποποίηση της τεχνικής που 
ο αθλητής ακολουθεί, ανάπαυ-
ση, διατατικές ασκήσεις, ενδυ-
νάμωση των στροφέων μυών 
του ώμου, φυσικοθεραπεία και 
αναλγητικά.

Το πρόσθιο εξάρθρημα του 
ώμου, σπανιότερο στα παιδιά 
από ό,τι συμβαίνει στους ενηλί-
κους, είναι ωστόσο σύνηθες σε 
νεαρούς ποδοσφαιριστές όταν 
πέφτουν στο τεντωμένο χέρι με 
τον αγκώνα σε έκταση, ή όταν 
συγκρούονται με αντίπαλο παί-
κτη ενόσω ο ώμος βρίσκεται σε 
απαγωγή και έξω στροφή. Συ-
νιστάται η άμεση ανάταξη του 
εξαρθρήματος, αρκεί να μην 
ακούγεται κριγμός. 

Συχνή κάκωση του παιδικού 
αγκώνα είναι το οπίσθιο εξάρ-
θρημα. Η ανάταξη πραγματο-
ποιείται με ελαφρά έλξη του 
αντιβραχίου και ταυτόχρονη πί-
εση προς τα άνω του περιφερι-
κού άκρου του βραχιονίου. Αν η 
ανάταξη δεν επιτευχθεί, το άνω 
άκρο αναρτάται και ο ασθενής 
διακομίζεται εσπευσμένα στο 
εφημερεύον νοσοκομείο, δε-

Η μέτρια 
φυσική δρα-
στηριότητα 
σε τακτική 
βάση έχει 

πλεονεκτήμα-
τα στα παιδιά 
και τους εφή-
βους. Αποδεί-
χθηκε ότι κα-
ταπολεμά την 

υπέρταση, 
την παχυσαρ-
κία και τα επί-
πεδα λιπιδίων 
στον ορό του 

αίματος

Το παιδί που αθλείται
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δυνάμεις από τη συστολή των 
μυών είναι μεγαλύτερες από 
εκείνες που μπορούν να ανε-
χθούν τα οστά. Αντιμετωπίζο-
νται συντηρητικά με ανάπαυση. 

Η ολίσθηση της άνω μηριαίας 
επίφυσης εκδηλώνεται σε ηλικί-
ες 11-15 ετών, κατά την απότομη 
οστική ανάπτυξη. Απαιτεί χει-
ρουργική επέμβαση (ήλωση) για 
τη συγκράτηση της ολίσθησης 
και την αποφυγή υποτροπής.

Το γόνατο είναι η περιοχή του 
μυοσκελετικού συστήματος με 
τα περισσότερα προβλήματα 
στην εφηβική ηλικία. Οξείες 
κακώσεις του γόνατος είναι το 
κάταγμα της επιγονατίδας, ή το 
τραυματικό εξάρθρημα αυτής, 
η ρήξη του προσθίου χιαστού 
συνδέσμου και η ρήξη του μη-
νίσκου. Μετά τον τραυματι-
σμό, αν ο αθλητής αδυνατεί να 
φορτίσει το σκέλος στα πρώτα 
λεπτά, είναι πιθανόν να έχει 
υποστεί κάταγμα ή σοβαρή συν-
δεσμική κάκωση στο εσωτερι-
κό της άρθρωσης. Αν μπορεί 
να φορτίσει το σκέλος, και να 
επιστρέψει στον αγώνα, είναι 
απίθανο να έχει υποστεί σοβα-
ρή κάκωση. Αν παρουσιασθεί 
οίδημα του γόνατος λίγες ώρες 
μετά τον τραυματισμό, μπορεί 
να οφείλεται σε αίμαρθρο εξαι-
τίας βαριάς κάκωσης. 

Η οστεοχονδρίτιδα του κνη-

μιαίου κυρτώματος (νόσος 
Osgood-Schlatter) ή της πτέρνας 
(νόσος Sever) είναι συχνές σε 
παιδιά που αθλούνται συστημα-
τικά και πρέπει να διακρίνονται 
από βαρύτερες καταστάσεις με 
ένα καλό ιστορικό, τη σωστή κλι-
νική εξέταση και, αν χρειαστεί, 
τον κατάλληλο ακτινολογικό 
έλεγχο. 

Συμβουλές
Οι συμβουλές προς τα παιδιά 
που αθλούνται είναι να τροπο-
ποιούν το προπονητικό τους 
πρόγραμμα σε κάθε περίπτω-
ση που λόγοι υγείας το επιβάλ-
λουν, να καταφεύγουν στον 
ειδικό, χωρίς να εθελοτυφλούν 
ή να προβαίνουν σε αυτοσχεδι-
ασμούς, και κυρίως να επιδει-
κνύουν εγρήγορση και αυτοπει-
θαρχία.

Η άθληση δεν πρέπει να υπα-
κούει σε άκαμπτους αυτοκατα-
στροφικούς κανόνες, αλλά να 
αποτελεί πηγή χαράς για το παι-
δί και το πιο δραστικό μέσο για 
την επιδίωξη της σωματικής και 
πνευματικής του ευεξίας.

Τα παιδιά πρέπει να πλαισιώνο-
νται από περιβάλλον φιλικό, που 
το χαρακτηρίζουν η ωριμότητα 
και ο ρεαλισμός των επιδιώξε-
ων. Τότε μόνο οι ευκαιρίες για 
διάκριση αυξάνουν. Τότε μόνο 
τα παιδιά ωριμάζουν αβίαστα.  
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Η άθληση 
δεν πρέπει να 
υπακούει σε 
άκαμπτους 
αυτοκατα-

στροφικούς 
κανόνες, αλλά 

να αποτελεί 
πηγή χαράς 
για το παιδί 
και το πιο 
δραστικό 

μέσο για την 
επιδίωξη της 
σωματικής 

και πνευματι-
κής του  
ευεξίας

δομένου ότι συχνά συνυπάρχει 
βλάβη νεύρου. 

Κακώσεις υπέρχρησης του 
αγκώνα παρατηρούνται συνή-
θως σε αθλήματα ρίψεων ή σε 
εκείνα που απαιτούν επαναλαμ-
βανόμενες κάμψεις ή εκτάσεις 
του καρπού ή το ανασήκωμα του 
σώματος στα χέρια (ενόργανη 
γυμναστική). Είναι εξάλλου συ-
χνός ο πόνος στην έσω πλευρά 
του αγκώνα, λόγω υπερφόρτι-
σης της παρατροχίλιας απόφυ-
σης. Αντίθετα, η επικονδυλίτιδα, 
που εκδηλώνεται με πόνο στην 
έξω πλευρά του αγκώνα, είναι 
σπάνια στα παιδιά. 

Συνήθεις τραυματισμοί  
στα κάτω άκρα
Η παροδική υμενίτιδα είναι η συ-
χνότερη αιτία χωλότητας και πό-
νου στο ισχίο των παιδιών που 
αθλούνται. Πρόκειται για αυτο-
περιοριζόμενη κατάσταση, που 
αποκαθίσταται συνήθως μέσα 
σε 48-72 ώρες. Απαιτεί για τη δι-
άγνωσή της τον αποκλεισμό άλ-
λων σοβαρότερων παθήσεων, 
όπως είναι η οστεοχονδρίτιδα 
της μηριαίας κεφαλής (νόσος 
του Perthes). 

Αποσπαστικά κατάγματα στη 
λεκάνη εμφανίζονται σε εφή-
βους που συμμετέχουν σε αθλή-
ματα με ξαφνικές και εκρηκτικές 
κινήσεις, επειδή οι ασκούμενες 



Έ χουν περάσει περισ-
σότερα από δύο χρό-
νια από την έναρξη 

της πανδημίας του κορονοϊού 
SARS-CoV-2 και η ιατρική κοινό-
τητα αντιμετωπίζει ακόμα πολλά 
αναπάντητα ερωτήματα τόσο 
για την προέλευση του ιού, τον 
τρόπο δράσης του, το σωστό 
τρόπο αντιμετώπισης του, όσο 
και για τις χρόνιες συνέπειές του 
στην υγεία μας. 

Το ενθαρρυντικό στοιχείο για 
την παιδιατρική κοινότητα είναι 
ότι η πιθανότητα σοβαρής νό-
σησης με COVID-19 στα παιδιά 
είναι μικρή (<2% πιθανότητα 
εισαγωγής στο νοσοκομείο, 
<0,03% πιθανότητα θανάτου). 
Παρ’όλα αυτά το ποσοστό των 
παιδιών που θα παρουσιάσουν 
παρατεινόμενα συμπτώματα, 
σύνδρομο long covid, δεν είναι 
ακόμα γνωστό. Ακόμα και η ίδια 
η έννοια «long covid» δεν έχει 
ξεκάθαρα οριστεί, αλλά γενικά 

Δύσπνοια 
στους  
εφήβους
την εποχή του long covid

Χαράλαμπος Όψιμος
Επιμελητής Πνευμονολόγος, 
Ευρωκλινική Παίδων 

 παιδί
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αναφερόμαστε σε συμπτώ-
ματα που διαρκούν πάνω από 
τρεις μήνες από το θετικό τεστ. 
Μελέτες διαφέρουν σημαντικά, 
δίνοντας το ποσοστό αυτό, στον 
παιδιατρικό πληθυσμό που προ-
σβάλλεται, να είναι από 1 μέχρι 
πάνω από 50%. Είναι σημαντικό 
να σημειώσουμε ότι και μικρό να 
είναι το ποσοστό των παιδιών 
που παρουσιάζουν παρατετα-
μένα συμπτώματα, μιλάμε για 
μεγάλο όγκο ασθενών, καθότι 
έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες 
θετικά κρούσματα.

Πρόσφατη μελέτη για long 
covid στους εφήβους παρουσι-
άζει τα ακόλουθα ως τα πιο συ-
νήθη συμπτώματα: 

 Κόπωση 39%
 Δύσπνοια 23%
 Διαταραχές όσφρησης 13%
 Κεφαλαλγίες 23% 
 Ζαλάδες 13%. 
Τα κορίτσια παρουσιάζουν τα 

συμπτώματα αυτά σε μεγαλύτε-
ρο ποσοστό από τα αγόρια. Είναι 
δύσκολο να εκτιμήσει κανείς ποιο 
είναι το πραγματικό ποσοστό 
που μπορεί να οφείλεται σε προ-
ηγούμενη λοίμωξη με κορωνοϊό, 
καθώς πάντα ένα τέτοιο ποσο-
στό θα πρέπει ιδανικά να συγκρί-
νεται με το ποσοστό του συμπτώ-
ματος στο γενικό πληθυσμό των 
εφήβων στα χρόνια πριν την εμ-
φάνιση του SARS-CoV-2. 

Η δύσπνοια στους εφήβους εί-
ναι πάντα ένα σύμπτωμα με δια-
γνωστικές προκλήσεις, κάτι που 
το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
την εποχή της πανδημίας που 
περνάμε. Μπορεί να είναι σύ-
μπτωμα μίας προϋπάρχουσας 
διαγνωσμένης, η και μη διαγνω-
σμένης, χρόνιας κατάστασης, 
όπως για παράδειγμα το άσθμα, 
και απλά να παρουσιάζεται 
τώρα. Είναι δυνατό επίσης να 
οφείλεται σε κάποια καινούργια 
διάγνωση που να μη σχετίζεται 

με τον κορωνοϊό. Μπορεί να 
οφείλεται απλά σε χειροτέρευ-
ση της φυσικής κατάστασης 
του εφήβου λόγω των περιορι-
στικών μέτρων διαρκείας που 
υπήρχαν σε εφαρμογή ή και να 
είναι μία εκδήλωση της ψυχολο-
γικής κατάστασης (στρες) του 
εφήβου. Τέλος μπορεί όντως να 
υπάρχει μία οργανική παθολογία 
ως αποτέλεσμα της λοίμωξης 
με κορωνοϊό (χρόνια, επίμονη 
φλεγμονή, μυοκαρδίτιδα, περι-
καρδίτιδα, αγγειίτιδα). 

Τις περισσότερες φορές τόσο 
η πνευμονολογική κλινική εξέτα-
ση όσο και άλλες εξετάσεις, π.χ. 
σπιρομέτρηση, δεν παρουσιά-
ζουν κάτι αξιοσημείωτο. Αυτό 
κάνει την λήψη ενός λεπτομε-
ρούς ιστορικού απαραίτητη. Στις 
περιπτώσεις που η διάγνωση 
δεν είναι καθαρή, η συνεργα-
σία του παιδιάτρου με τον παι-
δο-καρδιολόγο (ιδιαίτερα αν πα-
ρουσιάζεται πόνος στο στήθος, 
συγκοπή ή αίσθημα παλμών), 
τον παιδο-γαστροεντερολόγο 
και τον παιδο-πνευμονολόγο εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική. 

Χρειαζόμαστε ακόμα πολλές 
μελέτες για να καταλάβουμε 
καλύτερα τον τρόπο δράσης 
του ιού στον ανθρώπινο οργανι-
σμό, και ειδικά στις μικρότερες 
ηλικίες. Η καλύτερη κατανόηση 
του τρόπου δράσης θα οδη-
γήσει και στην πιο σωστή και 
αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του συνδρόμου long covid. Με-
λέτες στους ενήλικες μας δεί-
χνουν ότι ο εμβολιασμός κατά 
του COVID-19 σχετίζεται με χα-
μηλότερο ποσοστό εμφάνισης 
συμπτωμάτων long covid. Πολύ 
πιθανό το ίδιο να ισχύει και για 
τους εφήβους. Συνεπώς ο εμβο-
λιασμός και στα παιδιά παραμέ-
νει το σημαντικότερο όπλο που 
έχουμε για την αντιμετώπιση 
του SARS-CoV-2. 

Η δύσπνοια 
στους εφή-
βους είναι 
πάντα ένα 
σύμπτωμα 
με διαγνω-
στικές προ-

κλήσεις, κάτι 
που το κάνει 

ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον 

την εποχή της 
πανδημίας 

που περνάμε

Μελέτες 
στους ενήλι-
κες μας δεί-
χνουν ότι ο 

εμβολιασμός 
κατά του 

COVID-19 
σχετίζεται με 
χαμηλότερο 

ποσοστό 
εμφάνισης 
συμπτωμά-

των long 
covid. Πολύ 
πιθανό το 

ίδιο να ισχύει 
και για τους 

εφήβους
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 παιδί

Π εριεδρικό απόστημα 
ονομάζουμε μια συλ-
λογή πύου στην περι-

οχή γύρω από τον πρωκτό. Συ-
ρίγγιο είναι ένας πόρος (μικρός 
σωλήνας) που επιτρέπει την 
παθολογική επικοινωνία μεταξύ 
δέρματος και εντέρου. Στα παι-
διά σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι 
αγόρια και συνήθως βρεφικής 
ηλικίας (έως και 75%). Ο παρά-
γοντας ηλικία σαφώς αρκεί για 
να προκαλέσει ανησυχία σε μία 
οικογένεια. Οι παθήσεις αυτές 
διαφέρουν στην βρεφική ηλικία 
από τα μεγαλύτερα άτομα. 

 Το απόστημα παρουσιάζεται 
ως ένα ερυθρό πρήξιμο στο 
δέρμα περιπρωκτικά. Στην αρχή 
είναι μία σκληρία χωρίς να κλυ-
δάζει (δεν περιέχει πύον). Στα 
βρέφη δεν είναι συχνό να πα-
ρουσιάζεται με συστηματικά συ-
μπτώματα (δεν επηρεάζει τη γε-
νικότερη κατάσταση με πυρετό 

και αλλοιωμένη όψη ή κακουχία) 
γιατί συνήθως είναι επιφανειακό 
και κατευθύνεται προς το δέρμα 
και όχι εν τω βάθει για να λάβει 
μεγάλες διαστάσεις πριν γίνει 
αντιληπτό. Έτσι συχνά προκαλεί 
μικρή ενόχληση στο βρέφος που 
κατά τα άλλα μοιάζει υγιές και οι 
γονείς το αντιλαμβάνονται όταν 
αλλάζουν την πάνα. Σε μερικές 
περιπτώσεις το απόστημα πα-
ροχετεύεται αυτόματα («σπάει») 
πριν το εκτιμήσει ιατρός. Άλλοτε 
ο χειρουργός το «ανοίγει» (διά-
νοιξη) και βεβαιώνεται πως έχει 
«αδειάσει» (παροχέτευση). Εάν 
έχουν χορηγηθεί αντιβιοτικά 
ενίοτε υποχωρεί αυτόματα. Σε 
οποιαδήποτε από αυτές τις περι-
πτώσεις είναι δυνατό να επανεμ-
φανιστεί η βλάβη (υποτροπή) ή 
να αντικατασταθεί από συρίγγιο. 

Το συρίγγιο ομοιάζει με οπή 
στο δέρμα. Αυτή επικοινωνεί με 
το τελευταίο κομμάτι του εντέ-

ρου (πρωκτικός σωλήνας). Στην 
πραγματικότητα το συρίγγιο και 
το απόστημα μπορεί να είναι δι-
αφορετικές όψεις του ιδίου νο-
μίσματος. Οι χειρουργοί διαφω-
νούν ως προς το ποια από τις δύο 
παθολογίες προηγείται - δηλαδή 
όλα τα αποστήματα μπορεί να 
κρύβουν ένα συρίγγιο. Γι’ αυτόν 
τον λόγο σε ένα παιδί που φτά-
νει να χειρουργηθεί, ο χειρουρ-
γός ψάχνει να βρει εάν υπάρχει 
συρίγγιο ειδικά αν έχει σχετικές 
ενδείξεις όπως εκροή πύου από 
τον πρωκτό. Στα παιδιά η συντρι-
πτική πλειοψηφία των συριγ-
γίων δεν είναι περίπλοκα. Είναι 
επιφανειακά όσον αφορά την 
πορεία τους από το δέρμα στο 
έντερο και δεν καταλήγουν σε 
υψηλό σημείο στο έντερο αλλά 
μόνο στα τελευταία περίπου δύο 
εκατοστά. Ένα συρίγγιο αποτελεί 
χώρο ανάπτυξης μικροβίων και 
εξαιτίας αυτού δύναται να εκδη-

Το απόστημα 
παρουσιά-

ζεται ως ένα 
ερυθρό πρή-
ξιμο στο δέρ-
μα περιπρω-

κτικά.  Στα 
βρέφη συ-

νήθως είναι 
επιφανειακό 
και κατευθύ-
νεται προς το 
δέρμα. Έτσι 
συχνά προ-
καλεί μικρή 

ενόχληση στο 
βρέφος και 
οι γονείς το 
αντιλαμβά-
νονται όταν 
αλλάζουν  
την πάνα

Περιεδρικά αποστήματα και 
συρίγγια στην παιδική ηλικία
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εγείρει συχνά διερεύνηση για 
ανοσοανεπάρκειες (σφάλμα-
τα στην άμυνα κατά μικροορ-
γανισμών). Η υποτροπή όμως 
των αποστημάτων αλλά και η 
ύπαρξη συριγγίων που δίνουν 
συμπτώματα για πολλούς μήνες 
πολλές φορές είναι σύνηθες και 
σε ένα κατά τα άλλα υγιές βρέ-
φος δεν θα πρέπει να προκαλεί 
εντύπωση στους ιατρούς.

 Η συσχέτιση των περιεδρι-
κών συριγγίων με τη νόσο του 
Crohn είναι η άλλη μεγάλη ανη-
συχία επειδή είναι μία σοβαρή, 
χρόνια φλεγμονώδης νόσος του 
εντέρου. Στην Παιδιατρική διαγι-
γνώσκεται όλο και περισσότερο 
σε μεγαλύτερα παιδιά και πολ-
λές φορές εμφανίζει ανάλογη 
περιπρωκτική παθολογία (ση-
μάδι βαρύτερης νόσου). Ο υπο-
ψιασμένος χειρουργός μπορεί 
να παραπέμψει τον κατάλληλο 
ασθενή σε γαστρεντερολόγο 
και να βοηθήσει στην έγκαιρη 
διάγνωση και πρώιμη θερα-
πεία. Ευτυχώς η συσχέτιση αυτή 
είναι κάτι  σπάνιο και θα πρέπει 
να μας απασχολεί περισσότερο 
σε παιδιά άνω των 10 ετών με 
συρίγγια. Τα συρίγγια αυτά εί-
ναι περίπλοκα και συνήθως θε-
ραπεύονται φαρμακευτικά με 
έλεγχο της υποκείμενης νόσου. 

 Όλο και περισσότερο προτεί-
νεται η αντιμετώπιση των απο-
στημάτων στα βρέφη αρχικά 
συντηρητικά. Αυτό σημαίνει με 
αντιβιοτικά από το στόμα και 
όχι απαραίτητα ενδοφλεβίως. 
Σε περιπτώσεις που η έναρξη 
της αγωγής γίνεται νωρίς, πριν 
αρχίσει να κλυδάζει η βλάβη 
(δυστυχώς συμβαίνει μόνο στο 
10%), η θεραπεία έχει τα καλύ-
τερα αποτελέσματα. Ορισμένοι 
προτείνουν λουτρά (sitz baths) 
τοπικά με χλιαρό νερό και ενδε-
χόμενα προσθήκη ήπιων αντιση-
πτικών ή άλλων σκευασμάτων 

με σκοπό την αυτόματη παρο-
χέτευση και την τοπική υγιεινή. 
Στα βρέφη αυτή η μέθοδος είναι 
λιγότερο πρακτική. Ενδεχόμενη 
αυτόματη παροχέτευση είναι 
σχεδόν εξίσου αποτελεσματική, 
συνήθως με ταυτόχρονη χορή-
γηση αντιβιοτικών. 

 Η χειρουργική διάνοιξη πά-
ντα παίζει βασικό ρόλο στην 
θεραπεία των αποστημάτων. 
Το «μειονέκτημα» στην παιδική 
ηλικία είναι πως χρήζει γενικής 
αναισθησίας. Η άμεση διάνοιξη 
είναι ζωτικής σημασίας σε περι-
πτώσεις μεγάλων αποστημάτων 
όπου το παιδί είναι συστηματικά 
άρρωστο και πονάει. Σε περι-
πτώσεις αποτυχίας συντηρητι-
κής θεραπείας ο ασθενής χρειά-
ζεται διάνοιξη και παροχέτευση.

 Η υποτροπή μετά από συ-
ντηρητική θεραπεία ή διάνοιξη 
συχνά υποδηλώνει υποκείμενη 
παρουσία συριγγίου που φαίνε-
ται να είναι πιο συχνό από όσο 
νομίζαμε παλαιότερα. Τα συρίγ-
για επίσης μπορούν να αντιμετω-
πιστούν συντηρητικα. Μία μελέ-
τη σε βρέφη έδειξε πως πολλά 
εντέλει θεραπεύονται μέχρι την 
ηλικία των 12 με 18 μηνών. Η πε-
ρίοδος αυτή δεν είναι πάντα απο-
δεκτή από ιατρό και οικογένεια. 
Εφόσον τα συρίγγια ανευρίσκο-
νται κατά την χειρουργική διά-
νοιξη αποστημάτων οι περισσό-
τεροι χειρουργοί επιλέγουν να τα 
ανοίξουν όπως περιγράφεται πιο 
πάνω. Συρίγγια που δημιουργούν 
αναζωπυρώσεις αποστημάτων 
επίσης διανοίγονται. Σε κάθε 
περίπτωση η επανεμφάνιση συ-
ριγγίου μετεγχειρητικά αντιμετω-
πίζεται με τεχνικές δοκιμασμένες 
σε ενήλικες (εκτομή συριγγίου, 
seton, plug). Πιο περίπλοκα συ-
ρίγγια (σπάνια στα παιδιά) αντι-
μετωπίζονται χειρουργικά αλλά 
εμπεριέχουν τον κίνδυνο επιπλο-
κών όπως ακράτειας.  
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λωθούν λοιμώξεις ως αποστήμα-
τα ή συνεχή παροχέτευση πύου 
χωρίς ερεθισμένους ιστούς πέριξ 
ή πόνο. Το συρίγγιο επίσης μπο-
ρεί να κλείσει αυτόματα. Αυτό 
όμως μπορεί να ολοκληρωθεί 
μετά από έξι και πλέον μήνες. Ο 
ιατρός μπορεί να παρέμβει κά-
ποια στιγμή και να το διανοίξει 
ώστε να μείνει μια ανοικτή μικρή 
επιφανειακή πληγή (κάτι που δεν 
επιτρέπει σε μικρόβια να αναπτυ-
χθούν) που θα κλείσει αυτόματα 
(κατά δεύτερο σκοπό) ή να το 
αφαιρέσει χειρουργικά.

 Ένας γονιός που αναζητά σχε-
τικές πληροφορίες συχνά δια-
βάζει για συσχέτιση αυτών των 
παθήσεων με σοβαρές συστη-
ματικές ασθένειες και ως εκ τού-
του δημιουργείται αναστάτωση 
στις οικογένειες. Αυτό μπορεί να 
αποφευχθεί με την σωστή ενη-
μέρωση. Η εμφάνιση περιεδρι-
κών αποστημάτων στα παιδιά 

Όλο και πε-
ρισσότερο 

προτείνεται η 
αντιμετώπιση 
των αποστη-
μάτων στα 

βρέφη αρχικά 
συντηρητικά. 
Αυτό σημαί-
νει με αντιβι-
οτικά από το 
στόμα και όχι 
απαραίτητα 

ενδοφλεβίως
  

 Η χειρουργι-
κή διάνοιξη 
πάντα παίζει 
βασικό ρόλο 
στην θερα-

πεία των 
αποστημά-

των. Το «μει-
ονέκτημα» 

στην παιδική 
ηλικία είναι 
πως χρήζει 

γενικής αναι-
σθησίας. Η 

άμεση διάνοι-
ξη είναι ζωτι-
κής σημασίας 
σε περιπτώ-

σεις μεγάλων 
αποστημά-

των όπου το 
παιδί είναι 

συστηματικά 
άρρωστο και 

πονάει

 παιδί
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Τ ους τελευταίους μήνες 
καθώς τα περιστατικά  
COVID-19 παρουσιά-

ζουν μεγάλη αύξηση στα παιδιά, 
γίνονται όλο και περισσότερες 
αναφορές στο σύνδρομο MIS-C. 
Τι είναι αυτό το περίεργο, αλλά 
ευτυχώς σπάνιο, σύνδρομο;

Το MIS-C αναγνωρίστηκε για 
πρώτη φορά τον Απρίλιο του 
2020 από γιατρούς σε παιδια-
τρικά νοσοκομεία των Η.Π.Α και 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τι είναι το MIS-C; 
Το πολυσυσωματικό φλεγμονώ-
δες σύνδρομο στα παιδιά  είναι 
μία σπάνια, αλλά σοβαρή επιπλο-
κή που σχετίζεται με την μόλυνση 
από το νέο κορωνοϊό που προκα-
λεί την νόσο COVID-19. Παρου-
σιάζεται σε λιγότερο από το 1% 
των παιδιών με επιβεβαιωμένη 
λοίμωξη από τον νέο κορωνοϊό.

 Εμφανίζεται πιο συχνά σε παι-
διά σχολικής ηλικίας (σπάνια σε 
βρέφη και ενήλικες) 2-6 εβδο-
μάδες (κατά κανόνα 4) μετά την 
λοίμωξη από κορωνοϊό,η οποία 
μπορεί να είναι ακόμα και ασυ-

μπτωματική. Τα περισσότερα 
παιδιά με MIS-C  έχουν αντισώ-
ματα ένααντι του κορωνοιού 
SARS-CoV-2. 

Το  MIS-C προκαλεί σοβαρή 
φλεγμονή σε διάφορα όργανα 
του σώματος, συγκεκριμένα στα 
αιμοφόρα αγγεία, στην καρδιά, 
στους πνεύμονες, στους νε-
φρούς, το πεπτικό σύστημα, τον 
εγκέφαλο, τα μάτια και το δέρ-
μα. Ανάλογα με τα όργανα που 
προσβάλλονται παρατηρούνται 
και τα αντίστοιχα συμπτώματα.

Ποιο είναι το αίτιο  
του MIS-C;
Η ακριβής αιτία δεν είναι ακόμη 
γνωστή. Φαίνεται πως υπάρχει 
μία υπερβολική απάντηση του 
ανοσοποιητικού συστήματος 
προς την λοίμωξη από το νέο 
κορονοϊό. 

Υπάρχουν παράγοντες 
κινδύνου;
Τα περισσότερα παιδιά με MIS-C  
είναι 1-18 ετών, με μέσο όρο τα 
8 έτη.
Στις Η.Π.Α, τα περισσότερα παι-

διά που έχουν διαγνωσθεί με το 
σπάνιο αυτό σύνδρομο ανήκουν 
συχνότερα στην Αφροαμερικά-
νικη φυλή ή είναι λατινοαμερι-
κανικής καταγωγής. Χρειάζονται 
ωστόσο περισσότερες μελέτες, 
για να διευκρινιστεί γιατί το 
MIS-C  προσβάλλει συχνότερα 
αυτά τα παιδιά. 

Ποια είναι τα συμπτώματα 
του MIS-C;
Τα συχνότερα σημεία και συ-
μπτώματα είναι τα παρακάτω 
παρόλο που δεν παρουσιάζουν 
όλα τα παιδιά τα ίδια:

 Πυρετός> 24 ώρες
 Έμετοι
 Διαρροϊκές κενώσεις
 Πόνος στην κοιλιά
 Δερματικό εξάνθημα 
 Κόκκινα μάτια
 Κόπωση
 Ταχυκαρδία, ταχύπνοια 
  Ερυθρότητα ή οίδημα στα χεί-
λη και τη γλώσσα 
  Ερυθρότητα ή πρήξιμο στα χέ-
ρια και στα πόδια 
 Πονοκέφαλος, ζαλάδα 
 Διογκωμένοι λεμφαδένες 

Το πολυσυ-
σωματικό 

φλεγμονώδες 
σύνδρομο 
στα παιδιά  

είναι μία 
σπάνια, αλλά 
σοβαρή επι-
πλοκή που 

σχετίζεται με 
την μόλυνση 
από το νέο 
κορωνοϊό 

που προκα-
λεί την νόσο 
COVID-19. 

Παρουσιάζε-
ται σε λιγότε-
ρο από το 1% 
των παιδιών 
με επιβεβαι-
ωμένη λοί-

μωξη από τον 
νέο κορωνοϊό

Σύνδρομο    
MIS-C
στα παιδιά
Πώς σχετίζεται  
με τον COVID-19;

ageorga
Highlight
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ση του MIS-C βασίζεται σε επιδη-
μιολογικά στοιχεία, δηλαδή στην 
επαφή με επιβεβαιωμένο κρού-
σμα COVID-19 μέσα σε διάστημα 
4 εβδομάδων πριν από την έναρ-
ξη των συμπτωμάτων. 

Όλα τα παιδιά με ύποπτο ή 
επιβεβαιωμένο MIS-C πρέπει 
να υποβάλλονται σε εκτίμηση 
της καρδιακής λειτουργίας. 
Εκτός από τον αιματολογικό 
έλεγχο, αυτή περιλαμβάνει 
ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) 
και υπερηχογράφημα. Συχνά  
ευρήματα στο ΗΚΓ αποτελούν 
αρρυθμίες και κολποκοιλιακός 
αποκλεισμός 1ου-3ου βαθμού. 
Το υπερηχογράφημα είναι δυ-
νατόν να αναδείξει μυοκαρδί-
τιδα, περικαρδίτιδα, όπως και 
διάταση ή ανευρύσματα στα 
στεφανιαία αγγεία.

Τα παιδιά με επιβεβαιωμένο 
σύνδρομο MIS-C χρειάζονται 
στενή παρακολούθηση της 
καρδιακής λειτουργίας. Συστή-
νεται επαναληπτικός έλεγχος 
με υπερηχογράφημα αρχικά 
7-14 ημέρες και στη συνέχεια 
4-6 εβδομάδες μετά την αρχική 
διάγνωση. Αν διαπιστωθούν 
ανευρύσματα ή δυσλειτουργία 
της αριστερής κοιλίας,απαιτείται 
παρακολούθηση για μεγαλύτε-
ρο χρονικό διάστημα.

Ποια είναι η θεραπεία  
του MIS-C;
Οι ασθενείς με MIS-C χρήζουν 
νοσηλείας, ενώ ένας μικρός 
αριθμός αυτών θα χρειαστούν 
νοσηλεία σε μονάδα εντατικής 
θεραπείας παίδων. 

Η θεραπεία περιλαμβάνει:
 Ανοσοτροποποιητικά φάρμακα 

για τη μείωση της φλεγμονής στα 
προσβεβλημένα ζωτικά όργανα:

• Ενδοφλέβεια χορήγηση 
γ-σφαιρίνης (ένα παράγωγο 
αίματος που αποτελείται από 
αντισώματα)

• Γλυκοκορτικοειδή 
• Αναστολές του παράγοντα 

TNF, της ιντερλευκίνης -1, της 
ιντερλευκίνης -6 (infliximab, 
anakinra, tocilizumab) 

 Αντιθρομβωτικά φάρμακα
• Ασπιρίνη
• Ηπαρίνη

 Αντιβιοτικά 
  Υποστηρικτική θεραπεία, ανά-
λογα με την κλινική εικόνα
• ενδοφλέβια χορήγηση υγρών 
• οξυγόνο ή υποστήριξη της 

αναπνοής με μηχανικό αε-
ρισμό 

• φάρμακα υποστηρικτικά 
της καρδιακής λειτουργίας 
(διουρητικά, ινότροπα, αντι-
αρρυθμικά )

• σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις 
εξωσωματική οξυγόνωση 
με μεμβράνη (ECMO), ένα 
μηχάνημα που υποκαθιστά 
την καρδιακή και την ανα-
πνευστική λειτουργία του 
αασθενούς.

Ποιες είναι οι επιπλοκές  
του MIS-C;
Χωρίς έγκαιρη διάγνωση και 
κατάλληλη αντιμετώπιση το πο-
λυσυστηματικό φλεγμονώδες 
σύνδρομο μπορεί να προκαλέ-
σει σοβαρά προβλήματα σε ζω-
τικά όργανα όπως η καρδιά, οι 
πνεύμονες και οι νεφροί.

Ποια είναι η πρόγνωση;
Ευτυχώς το MIS-C είναι σπάνιο. 
Τα περισσότερα παιδιά που ανα-
πτύσσουν το σύνδρομο αυτό θα 
παρουσιάσουν βελτίωση με την 
κατάλληλη φροντίδα. Ορισμέ-
να όμως παρουσιάζουν ταχεία 
επιδείνωση της κλινικής εικόνας 
και συμπτώματα απειλητικά για 
τη ζωή των μικρών ασθενών. Σε 
σπάνιες περιπτώσεις το MIS-C 
μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη 
βλάβη ζωτικών οργάνων ή ακό-
μα και σε θάνατο. 
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 Επείγοντα σημάδια MIS-C που 
χρήζουν άμεσης ιατρικής βοή-
θειας:

 Σοβαρός κοιλιακός πόνος 
 Δυσκολία στην αναπνοή 
  Κυανωτική (μπλε) χροιά στο 
δέρμα, τα χείλη ή τα νύχια
 Σύγχυση
 Υπνηλία, λήθαργος

Πώς γίνεται η διάγνωση  
του MIS-C;
Για να τεθεί η διάγνωση του 
MIS-C, γίνεται εργαστηριακός 
έλεγχος που περιλαμβάνει αι-
ματολογικές καθώς και απεικο-
νιστικές εξετάσεις.

Οι αρχικές αιματολογικές εξε-
τάσεις περιλαμβάνουν:

 Γενική αίματος, φερριτίνη
  Δείκτες φλεγμονής: CPR, TKE, 
προκαλσιτονίνη 
  Δείκτες ηπατικής λειτουργίας 
(τρανσαμινάσες και LDH)
  Εξετάσεις για την πήξη του αί-
ματος
  Μυοκαρδιακά ένζυμα:  
Τροπονίνη
 BNP
 Γενική ούρων 
Κατά την πρώτη εκτίμηση του 

παιδιού γίνονται επίσης εξετά-
σεις για να αποκλειστούν άλλα 
αίτια του πυρετού (καλλιέργειες 
αίματος, ούρων, κοπράνων, φα-
ρυγγικού επιχρίσματος).

Όλα τα παιδιά με MIS-C υπο-
βάλλονται σε έλεγχο για πιθανή 
λοίμωξη από κορωνοϊό SARS-
CoV-2. Γίνεται έλεγχος αντισω-
μάτων στο αίμα όπως και έλεγ-
χος με αλυσιδωτή αντίδραση 
πολυμεράσης (PCR) σε ρινοφα-
ρυγγικό δείγμα. 

Περίπου 60% των ασθενών 
έχουν θετικό τεστ αντισωμά-
των και αρνητική PCR, 30%-35% 
έχουν θετικά και τα 2 τεστ. Ένα μι-
κρό ποσοστό ασθενών 5%-10% 
έχουν αρνητικά και τα 2 τεστ. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η διάγνω-

Όλα τα 
παιδιά με 
ύποπτο ή 

επιβεβαιω-
μένο MIS-C 
πρέπει να 
υποβάλ-
λονται σε 
εκτίμηση 
της καρ-

διακής λει-
τουργίας. 
Εκτός από 
τον αιμα-
τολογικό 
έλεγχο, 

αυτή περι-
λαμβάνει 
ηλεκτρο-
καρδιο-

γράφημα 
(ΗΚΓ) και 
υπερηχο-
γράφημα
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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

450.000 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

20 χρόνια 
πορείας





Μην φτάνεις στα άκρα  
για να ακουστείς

Αξιολόγησέ μας εύκολα εδώ.  
Η γνώμη σου μετράει!

Google Facebook 
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