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ΠρωτοΠορο
στισ ιατρικέσ έξέλιξέισ 

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡωΠΟ

καινούργια τμήματα 
εξοπλισμένα με την αιχμή της τεχνολογίας και με το πλέον καταρτισμένο προσωπικό

20
Μονάδα Εγκεφαλικών Επεισοδίων (Stroke Unit) • Εν τω βάθει Eγκεφαλική Διέγερση (DBS): Βηματοδότης του εγκεφάλου 

για τη νόσο Πάρκινσον • Χειρουργική Kεφαλής και Tραχήλου • Κέντρο Επεμβατικής Αντιμετώπισης Επιληψίας • Κέντρο 
Μαστού και Γυναίκας • Ρομποτική Χειρουργική Προστάτου (Da Vinci) • Κέντρο Θυρεοειδούς • Κλινική Νευροογκολογίας 

• Κέντρο Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης • Ρομποτική Χειρουργική Γόνατος και Ισχίου • Τμήμα Νευροακτινολογίας 
και Προηγμένης Ογκολογικής Απεικόνισης με Μαγνητική Τομογραφία  • Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας • 

Μικροχειρουργική Ογκολογία  • Κλινική Επεμβατικής Καρδιολογίας • Κλινική Καρδιοχειρουργικής 
• Πρότυπη Οφθαλμολογική Κλινική εξοπλισμένη με σύστημα Wavelight Excimer Laser και Alcon Femtolaser 

• Κλινική Επεμβατικής Γαστροεντερολογίας • Μικροχειρουργική Άνω Άκρου • Oρθοπαιδική • O-arm
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διευθυντής: Ηλίας Αλεξάκης 
Σύμβουλοι Έκδοσης: γιώργος Σάπκας, Καθηγητής Ορθοπαιδικής Πανεπιστημίου 
Αθηνών – Κλινική Σπονδυλικής Στήλης και Παθήσεων Μυοσκελετικού 
Συστήματος • Μιχάλης Κυριακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας 
Πανεπιστημίου Αθηνών
πρόεδρος επιστημονικής και Συντακτικής επιτροπής: Α. Ρασιδάκης,  
Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών 
επιστημονική επιτροπή: Σ. Απέργης, Αναπληρωτής Διευθυντής Χειρουργός  
• Στ. Γιακουμάκης, Διοικητικός Διευθυντής - Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής  
• Κ. Δελής, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής • Ε. Καπάνταης, Διευθυντής 
Τμήματος Διαβήτη - Παχυσαρκίας • Γ. Μάκος, Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής 
Κλινικής • I. Μπουτσικάκης, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής  

• Ειρ. Οικονόμου-Σταματάκη, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής 
• Δ. Πανταζόπουλος, Αν. Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής • Κ. Πετράκη, Διευθύντρια 
Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου • Δ. Ρολόγης, Αν. Καθηγητής 
Νευροχειρουργικής, Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής - Πρόεδρος 
Επιστημονικής Επιτροπής • Ε. Χάλαρη, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού 
Τμήματος • Γ. Χατζηδημητρίου, Διευθύντρια Αιμοδοσίας • Κ. Χατζησταύρου, 
Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών-Διευθυντής 
Πνευμονολογικής Κλινικής 
επιστημονική εταιρεία: Πρόεδρος: Αντώνης Ρασιδάκης • Αντιπρόεδρος: 
Ματθαίος Δουζίνας • Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης Ρόμπος • Ταμίας: Γεώργιος 
Κλούβας • Μέλη: Μαρία Καλμαντή, Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου

Λ. Μεσογείων 380, 153 41 Αγ. Παρασκευή, • Τηλ.: 210 6000643, Fax: 210 6002295, e-mail: techn@hol.gr • Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ελένη Α. Βραχάτη
Το περιοδικό γΙΑΤΡΕΥω εκδίδεται από το

Τα πρωτάκια στο σχολείο 
• Βασ. Θέμελη

Η ανακάλυψη της ινσουλίνης 
και η συμβολή της • Αναστ. Ι. Μυλωνάς

Δωρεάν επεμβάσεις σε ασθενείς 
στο Metropolitan • Η.Α.

Πώς σώζεται το ...διαβητικό πόδι • Φώτ. Μαρκάτης
18

Νέες τεχνικές αναισθησίας 
• Λουσ. Κόμη 

22

24

Η ενημέρωση είναι ...όπλο! 
• Η.Α.

14
Τέλος στις αιμορροΐδες ανώδυνα 
• Διαμ. Ε. Θωμάς

20
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αΝαστασατοσ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Πλαστικός Χειρουργός 
αΠέρΓΗσ σταΜατΗσ, 
Αναπληρωτής  
Δ/ντής Χειρουργός
ΒαΪλασ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής-Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών
ΒαλιΝοσ ΠαΝαΓιωτΗσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Χειρουργικής Κλινικής
ΒαλσαΜακΗσ στΥλιαΝοσ,  
Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής
ΒέΝιΖέλοσ ΒασιλΗσ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Χειρουργός Μαστού- 
Δ/ντής Κλινικής Μαστού
ΒοΓιατΖΗσ ΓέωρΓιοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Γυναικολογικής Κλινικής
Βρέτακοσ ΓέωρΓιοσ, 
Αναπληρωτής Δ/ντής 
Νευροχειρουργικής Κλινικής
ΒροΥΒασ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Ακτινοθεραπευτικής 
Κλινικής
ΓέωρΓιαΔΗσ ΓέωρΓιοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής Μεθ
ΓέωρΓοΥσΗσ 
ΧαραλαΜΠοσ, Διδάκτωρ  
Παν. Γερμανίας- 
Δ/ντής Ορθοπαιδικής 
Κλινικής Ώμου και Αγκώνος
ΓιακοΥΜακΗσ στέΦαΝοσ, 
Διδάκτωρ Παν. Αθηνών - 
Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής
ΓκιΖοΠοΥλοΥ έΥαΓΓέλια, 
Πνευμονολόγος στο 
εργαστήριο Μελέτης της 
Αναπνοής κατά τον Ύπνο
ΓοΥσΗσ ΠαΝαΓιωτΗσ, 
επίκουρος Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αθηνών -Δ/ντής 
Χειρ/κής ενδοκρινών Αδένων
ΓραΜΜατοΠοΥλοσ 
αΝαστασιοσ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Γαστρεντερολογικής Κλινικής
ΔαοΥτΗσ Νικολαοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Μικροχειρουργικής Κλινικής
ΔαρωΜ α.ι.,  
Αναπληρωτής  
Δ/ντής Χειρουργός
ΔέλΗΓιαΝΝΗσ ΓέωρΓιοσ,  
Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής
ΔέλΗσ κωΝ/Νοσ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Γαστρεντερολογικής Κλινικής
ΔΗΜοΒέλΗσ Πέτροσ,  
Δ/ντής Πλαστικής Χειρουργικής
ΔΗΜοΠοΥλοσ αΘαΝασιοσ,  
Δ/ντής Ακτινοθεραπευτικής 
Ογκολογίας
ΔιΒαρΗσ στέλιοσ, 
Αναπληρωτής  
Δ/ντής Χειρουργός

ΔοΥΖιΝασ ΜατΘαιοσ,  
Δ/ντής θωρακοχειρουργικής 
Κλινικής
ΔρέτακΗσ κωΝσταΝτιΝοσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός
έΥαΓΓέλοΥ έΥαΓΓέλοσ,  
Χειρουργός Ορθοπαιδικός 
ΗλιοΠοΥλοσ ιωαΝΝΗσ, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Κάνσας ΗΠΑ-Δ/ντής 
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
ιΒροσ στΥλιαΝοσ, 
Χειρουργός-Γυναικολόγος-
Μαιευτήρας
καλΜαΝτΗ Μαρια,  
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου,  
Δ/ντρια Παιδιατρικής Κλινικής
καΝέλΗσ Νικολαοσ,  
Δ/ντής Ωρλ Κλινικής
καΠαΝταΗσ έΥΘΥΜιοσ,  
Δ/ντής Τμημ. Διαβήτη - 
Παχυσαρκίας – Μεταβολισμού
καραΓιαΝΝΗσ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
καρακιτσιοσ στέρΓιοσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
καραMαΝΗσ κωΝ/Νοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Ουρολογικής Κλινικής
κατσαροσ έΥαΓΓέλοσ,  
Δ/ντής Νευρολογικής Κλινικής
κολοΒοσ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Τομέα Απεικονιστικής 
(Ακτινολογικό)
κΥριακιΔΗσ ΜιΧαλΗσ, 
Δ/ντής Καρδιολογικού Τομέα
κΥριτσΗσ ΓέωρΓιοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Ορθοπαιδικής Κλινικής
λαΜΠροΥ ΔΗΜΗτριοσ, 
Δ/ντής Χειρουργός
λιακοΠοΥλοσ ΔΗΜΗτριοσ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Νευρολογικής Κλινικής
λοΥσκοσ ΠαΝαΓιωτΗσ,  
Δ/ντής Οδοντιατρικού Τμήματος
ΜαΓκοΥΦΗσ ΓέωρΓιοσ,  
Δ/ντής Τμήματος επεμβατικής 
Νευροακτινολογίας
ΜαΘιοσ Νικοσ,  
Δ/ντής Νευρολόγος
Μακοσ ΓέωρΓιοσ, Clinical  
Assistant Professor U.M.D.N.J. 
-Medical School ΗΠΑ-Δ/ντής 
Καρδιοχειρουργικής Κλινικής
ΜαΝωλακοσ τακΗσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Χειρουργικής Κλινικής
Μαριατοσ ΠαΝαΓιωτΗσ,  
Δ/ντής Νευροχειρουργικής 
Κλινικής
ΜαστροΝικολα αικατέριΝΗ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντρια 
Παθολογικής Κλινικής

ΜΠαΦαλοΥκοσ ΔΗΜΗτριοσ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών -Δ/ντής 
Ογκολογικής Κλινικής
ΜΠοΥκοΥΒαλασ ΖΗσΗσ,  
Δ/ντής Πλαστικός Χειρουργός
ΜΠοΥτσικακΗσ ιωσΗΦ,  
Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής
ΜΥλωΝασ αΝαστασιοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Αν. Δ/ντής 
Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής Κλινικής
ΝτΖέρέΜέ ΠαρασκέΥΗ, 
Χειρουργός Οδοντίατρος
ΠαΝαΓιωτακοΠοΥλοσ 
ΓέωρΓιοσ,  
Δ/ντής Παθολόγος
ΠαΝταΖοΠοΥλοσ 
ΔΗΜΗτριοσ,  
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Ουρολογικής Κλινικής
ΠαΠαΓέωρΓιοΥ ΓέωρΓιοσ,  
Δ/ντής Πλαστικής Χειρουργικής
ΠαΠαΔακΗσ 
κωΝσταΝτιΝοσ,  
Δ/ντής Αγγειοχειρουργικής 
Κλινικής
ΠαΠαΔοΠοΥλοσ 
ΠαΝτέλΗσ, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου λειψιας 
Γερμανίας-Δ/ντής 
Οφθαλμολογικής Κλινικής
ΠαΠαΪωαΝΝοΥ Νικολαοσ, 
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής  
Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΠαΠαΠαΥλοΥ 
ΠροΔροΜοσ, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών-Δ/ντής 
Αγγειοχειρουργικής Κλινικής
ΠαΠαΧαραλαΜΠοΥσ 
ΜιΧαΗλ,  
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών -Δ/ντής 
Παθολογικής Κλινικής
ΠατρικιοΥ αρτέΜισ,  
Δ/ντρια Νευρολόγος
Πατρικοσ ΔΗΜοσ,  
Δ/ντής ρευματολόγος
ΠέτρακΗ καλλιοΠΗ,  
Δ/ντρια Παθολογοανατομικού 
εργαστηρίου
ΠολΥΖωΗσ ΔΗΜΗτριοσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικής Κλινικής
ΠοΥλακΗσ ΒασιλΗσ,  
Αν. Καθηγητής, Δ/ντής 
Γενικής λαπαροσκοπικής 
και ρομποτικής 
Ουρολογικής Κλινικής
ΠρωτοΠαΠΠασ ΔιοΝΥσιοσ, 
Δ/ντής Ωρλ Κλινικής
ρασιΔακΗσ αΝτωΝΗσ,  
Αν. Καθηγητής Πνευμονολογίας- 
Δ/ντής Πνευμονολογικής 
Κλινικής
ραΦτοΠοΥλοσ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Χειρουργικής 
Παχυσαρκίας
ριΖοΥ ΔΗΜΗτρα,  
Δ/ντρια Γναθοχειρουργικού 
Τμήματος

ρολοΓΗσ ΔΗΜΗτριοσ,  
Δ/ντής της Νευροχειρ/κής 
Κλινικής και Πρόεδρος της 
επιστημονικής επιτροπής του 
θεραπευτηρίου Metropolitan. 
Αναπληρωτής Καθηγητής
ροΜΠοσ ιωαΝΝΗσ,  
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Αιματολογικής Κλινικής
σαΠκασ ΓέωρΓιοσ,  
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Ορθοπαιδικής Κλινικής
σκαρλοσ ΔΗΜοσΘέΝΗσ, 
Δ/ντής Ογκολόγος
σκιαΔασ ΠαΝαΓιωτΗσ,  
Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής
σοΥρασ ΔΗΜΗτριοσ,  
Δ/ντής Ψυχιατρικής Κλινικής
σΠαΝακΗσ Νικολαοσ,  
Υπ/νος Μοριακής Βιολογίας
σταΜατακΗ έιρΗΝΗ,  
Δ/ντρια Παθολογικής Κλινικής
στρατΗΓΗσ Νικολαοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Καρδιολογικής Κλινικής
τΖέρΜΠοσ Φωτιοσ,  
Δ/ντής Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής Κλινικής 
& εμφυτευμάτων
τοΓαΝτΖΗ ΔΗΜΗτρα, 
Χειρουργός Ορθοπαιδικός, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών
τριαΝταΦΥλλοΥ ΓέωρΓιοσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου-
Μπολόνια Ιταλίας-Δ/ντής 
Παθολογικής Κλινικής
τσακιρΗσ αλέξαΝΔροσ,  
Δ/ντής Γυναικολόγος- 
Μαιευτήρας
τσαΠαλιαΝασ ιωαΝΝΗσ,  
Αν. Δ/ντής Παθολόγος
τσοΠέλασ ιωαΝΝΗσ,  
Δ/ντής Χειρουργικής Κλινικής
ΦαλαΓκασ ιωαΝΝΗσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Αθηνών-Δ/ντής 
Γυναικολογικής Κλινικής
ΧαλαρΗ έλέΝΗ,  
Δ/ντρια Αναισθησιολογικού 
Τμήματος
ΧατΖΗΔΗΜΗτριοΥ- 
ΠαΠαΖαΧαρια ΓραΜΜατικΗ, 
Διδάκτωρ, Ιατρός Αιματολόγος,  
Δ/ντρια Αιμοδοσίας
ΧατΖΗΪωαΝΝοΥ ΓέωρΓιοσ,  
Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής
ΧατΖΗΠαΝαΓιωτοΥ 
ΘέοΔωροσ, Δ/ντής Πυρηνικής 
Ιατρικής-επιστ. Υπεύθυνος
ΧατΖΗσταΥροΥ κωΝ/Νοσ,  
Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών - Δ/ντής 
Πνευμονολογικής Κλινικής
Χισσασ ΔιοΝΥσΗσ,  
Δ/ντής Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός
ΧριστοΔοΥλοΥ κωΝ/Νοσ,  
Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής
ΧροΝοΠοΥλοσ ΔΗΜΗτριοσ,  
Δ/ντής ενδοκρινολογικού 
Τμήματος

ιαΤρΟι 
ΣυνεργαΤεΣ
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Η τέΧΝολοΓια στΗΝ 
ΥΠΗρέσια τΗσ ιατρικΗσ

Τ
α τελευταία χρόνια, η τεχνολογία έχει κατακλύσει τη ζωή μας, επη-

ρεάζοντας την καθημερινότητα μας, αλλά ακόμη και τον τρόπο σκέ-

ψης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, σε σημείο ώστε να διατυπώνονται 

και ενστάσεις, για κίνδυνο υπέρμετρης εξάρτησης. ςτο πεδίο της ιατρικής, 

πάντως, οι νέες τεχνολογίες προσλαμβάνονται ως «ευλογία», αφού η χρήση 

τους, έχει βελτιώσει, με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου, τις δυνατότητες 

θεραπευτικής παρέμβασης. Η ευεργετική επίδραση της τεχνολογίας ξεκινά 

από το στάδιο της πρόληψης, προσφέροντας, αδιανόητες μέχρι πρότινος, 

δυνατότητες, στην εφαρμογή νέων, πρωτοποριακών και αποτελεσματικών, 

απεικονιστικών μεθόδων, που επιτρέπουν στο γιατρό, να έχει ακριβή και 

πλήρη αποτύπωση, της εικόνας του ασθενούς. Όπως δε είναι γνωστό, από 

την εποχή του ιπποκράτη, η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν 

το «ήμισυ του παντός», για μια αποτελεσματική θεραπεία. πρωτόγνωρες 

είναι οι δυνατότητες που προσφέρονται και στο πεδίο της θεραπευτικής 

αγωγής, ιδιαίτερα στη χειρουργική αντιμετώπιση. Το πέρασμα από τη συμβα-

τική (νυστέρι) στη χρήση των ακτίνων λέιζερ, εσχάτως δε και τη ρομποτική, 

δεν εξασφαλίζουν μόνο το μέγιστο αποτέλεσμα, αλλά και ελαχιστοποιούν 

την ταλαιπωρία του ασθενούς, μειώνοντας στο ελάχιστο το χρόνο -άρα 

και το κόστος- νοσηλείας. οι τεχνολογικές εξελίξεις, όμως, προσφέρουν 

περιθώρια υποστηρικτικής παρέμβασης, ακόμη και στις λεγόμενες ανίατες 

ασθένειες, είτε για τη μεγαλύτερη δυνατή παράταση της ζωής του πάσχο-

ντος, είτε για τη μείωση των επώδυνων επιπτώσεων, εξασφαλίζοντάς του 

αυτό που συνηθίζουμε να αποκαλούμε «ποιότητα ζωής». Βέβαια, σε καμιά 

περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστή-

σει την ακατάλυτη σχέση γιατρού-ασθενούς…. 

Η.Α.

ςτο πεδίο της ιατρικής, 
οι νέες τεχνολογίες 
προσλαμβάνονται 
ως «ευλογία», αφού 
η χρήση τους, έχει 
βελτιώσει, με ρυθμούς 
γεωμετρικής προόδου, 
τις δυνατότητες 
θεραπευτικής 
παρέμβασης.

εΣειΣ 
kAI εμειΣ
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Η μελέτη για την κλοπιδογρέλη και τη μείωση των γαστρεντερικών επιπλο-
κών (COGENT) έδειξε ότι οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μείωσαν με 
ασφάλεια τις επιπλοκές σε ασθενείς που χρειάζονταν διπλή αντιαιμοπετα-
λιακή θεραπεία. ωστόσο, η ανεύρεση της κατάλληλης προφυλακτικής δό-
σης παραμένει υπό διευκρίνιση.
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων σε ασθε-
νείς με διπλή αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία που συμπεριελάμβανε διάφο-
ρες δόσεις ασπιρίνης. 
Στη μελέτη οι ασθενείς χωρίστηκαν σ’ αυτούς που έπαιρ-
ναν μικρή ημερήσια δόση ασπιρίνης, μικρότερη ή 
ίση των 100mg και σ’ εκείνους που ελάμβαναν 
υψηλή δόση ασπιρίνης, μεγαλύτερη των 
100mg. Οι πρωταρχικοί στόχοι ήταν ο υπο-
λογισμός όλων των γαστρεντερικών επι-
πλοκών και τα δυσμενή καρδιαγγειακά 
επεισόδια. Όλα τα επεισόδια ελέγχθη-
καν από ανεξάρτητους γαστρεντερολό-
γους και καρδιολόγους.
Η μέση διάρκεια της παρακολούθησης 
ήταν 110 ημέρες. Οι ασθενείς στους 
οποίους χορηγήθηκε χαμηλή δόση ασπι-
ρίνης ήταν μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες 
και είχαν σε μεγαλύτερο βαθμό περιφερική 
αρτηριακή νόσο, ιστορικό εγκεφαλικού επει-
σοδίου και υπέρτασης. Οι ασθενείς στους οποί-
ους χορηγήθηκε υψηλή δόση ασπιρίνης είχαν σε με-
γαλύτερο ποσοστό διαβήτη, πολύ περισσότεροι ήταν καπνιστές και είχαν 
υποβληθεί σε μεγαλύτερο ποσοστό σε αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρ-
τηριών. Η υψηλή δόση ασπιρίνης εμφάνισε τον ίδιο αριθμό γαστρεντερικών 
επιπλοκών ή καρδιαγγειακών επεισοδίων με τη μικρότερη δόση ασπιρίνης. 
Η θεραπεία με αναστολείς της αντλίας πρωτονίων μείωσε τις γαστρεντερι-
κές επιπλοκές σε όλες τις δόσεις της ασπιρίνης και δεν επηρέασε δυσμε-
νώς την καρδιαγγειακή εξέλιξη σε καμιά από τις δύο μελετηθείσες ομάδες.
Η γαστροπροστασία με χορήγηση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων πρέ-
πει να χρησιμοποιείται σε επιλεγμένους ασθενείς που χρειάζονται αντιαιμο-
πεταλιακά φάρμακα, είτε σε χαμηλές είτε σε υψηλές δόσεις. 

αΠο το ΜιΧαλΗ κΥριακιΔΗ

Σε μία προοπτική πολυκεντρική έρευνα, 
4.146 ασθενείς με πιθανή στεφανιαία νό-
σο τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν την κλασι-
κή θεραπεία είτε χωρίς είτε σε συνδυασμό 
με αξονική στεφανιογραφία. 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η δι-
ερεύνηση των ωφελημάτων της στεφανι-
ογραφίας στη διάγνωση και στην εξέλιξη 
των ασθενών.
Σε μετα–αναλύσεις, αξιολογήθηκαν τα ευ-
ρήματα από την στεφανιογραφία, οι προ-
ληπτικές θεραπείες και τα κλινικά αποτε-
λέσματα με τη χρήση εθνικών ηλεκτρονι-
κών ιατρικών δεδομένων. 
Η στεφανιογραφία αποδείχθηκε λιγότερο 
σημαντική για την ανάδειξη φυσιολογικών 
στεφανιαίων αρτηριών, αλλά πιο αποτελε-
σματική για την ανάδειξη αποφρακτικής 
στεφανιαίας νόσου. Εντατικότερες θερα-
πείες πρόληψης αναλήφθηκαν μετά τη στε-
φανιογραφία. Στο μέσο χρόνο για την έναρ-
ξη προληπτικής θεραπείας (50 ημέρες), τα 
θανατηφόρα και μη εμφράγματα του μυο-
καρδίου ήταν τα μισά στους ασθενείς που 
υποβλήθηκαν σε στεφανιογραφία σε σχέ-
ση με όσους δεν υποβλήθηκαν σε στεφα-
νιογραφία. Το συνολικό εξαμηνιαίο κόστος 
ήταν ελαφρώς υψηλότερο για όσους υπο-
βλήθηκαν σε στεφανιογραφία.
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με πιθανή 
στηθάγχη, η στεφανιογραφία οδήγησε στη 
σωστότερη θεραπευτική αντιμετώπιση των 
ασθενών με αποτέλεσμα την πρόληψη των 
μισών θανατηφόρων και μη εμφραγμάτων 
του μυοκαρδίου. 

H στεφανιογραφία σε 
ασθενείς με στεφανιαία νόσο

οι αΝαστολέισ τΗσ αΝτλιασ 
ΠρωτοΝιωΝ ΜέιωΝοΥΝ 
τισ ΓαστρέΝτέρικέσ έΠιΠλοκέσ

βήμαΤα 
και αλμαΤα

Williams M., et al. Jacc 2016; 67:1759-1768 Vaduganathan C., et al. Jacc 2016; 67:1661-1671

Η γαστροπροστασία με χορήγηση 
αναστολέων της αντλίας πρωτονίων 
πρέπει να χρησιμοποιείται σε 
επιλεγμένους ασθενείς που χρειάζονται 
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, είτε σε 
χαμηλές είτε σε υψηλές δόσεις. 
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Η επιτυχής πρόληψη και θεραπεία 
της στεφανιαίας νόσου και του εγκε-
φαλικού επεισοδίου είχε ως αποτέ-
λεσμα μία σημαντική αύξηση στην 
επιβίωση και στον πληθυσμό των 
ηλικιωμένων με συνεπαγόμενο τον 
κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας. Σκοπός 
της παρούσας μελέτης ήταν η εκτί-
μηση της σχέσης μεταξύ της στεφα-
νιαίας ή άλλης περιφερικής αθηρο-
σκληρυντικής αγγειοπάθειας με τον 
κίνδυνο του θανάτου και της άνοιας 
σε άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας. Με 
δεδομένη τη διαφορά στην εμφάνι-
ση της αγγειακής νόσου μεταξύ αν-
δρών και γυναικών, αναλύθηκαν με-
λέτες που διαχώριζαν το φύλο και τη 
φυλή με ειδική έμφαση στις γυναί-
κες με χαμηλό τον κίνδυνο στεφα-
νιαίας νόσου. 
Έγινε εκτίμηση της σχέσης των δει-
κτών της υποκλινικής καρδιαγγεια-
κής νόσου (ασβέστιο στεφανιαίων 
αρτηριών, πάχος έσω μέσου χιτώ-
να της καρωτίδας και σφυροβραχι-
όνιος δείκτης) με τον κίνδυνο εκδή-
λωσης άνοιας, καρδιαγγειακής νό-
σου και θανάτου σε 532 συμμετέ-
χοντες στη μελέτη. Η μελέτη ξεκί-
νησε το 1998-1999 (μέση ηλικία συμ-
μετεχόντων: 80 έτη) και τελείωσε το 
2012-2013 (μέση ηλικία συμμετεχό-
ντων: 93 έτη). Το 36% των συμμε-
τεχόντων στη μελέτη είχαν αυξημέ-
να αποθέματα ασβεστίου στις στε-
φανιαίες αρτηρίες. Οι γυναίκες και 
οι Αφροαμερικανοί είχαν χαμηλότε-

ρα αποθέματα ασβεστίου στις στε-
φανιαίες αρτηρίες. Η ποσότητα του 
ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρί-
ες και ο αριθμός των στεφανιαίων 
αρτηριών με εμφανή την εναπόθε-
ση επ’ αυτών ασβεστίου συσχετίζο-
νται θετικά με τη συνολική θνητό-
τητα και την κλινική εμφάνιση στε-
φανιαίας νόσου. Η εμφάνιση άνοιας 
στη συγκεκριμένη ηλικία ήταν υψη-
λότερη απ’ ό,τι η εμφάνιση στεφα-
νιαίας νόσου. Το 25% των θανάτων 
οφειλόταν σε στεφανιαία νόσο και 
το 16% σε άνοια. Σχεδόν το 64% αυ-
τών που πέθαναν είχαν διαγνωσθεί 
προηγουμένως με άνοια. Οι λευκές 
γυναίκες με χαμηλή ποσότητα ασβε-
στίου στις στεφανιαίες αρτηρίες εί-
χαν σημαντικά μειωμένη την εμφά-
νιση της άνοιας. 
Συμπερασματικά, σε άτομα μεγαλύ-
τερα των 80 ετών υφίσταται μεγά-
λη πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Το 
ασβέστιο στις στεφανιαίες αρτηρίες, 
δείκτης αθηροσκλήρυνσης, είναι κα-
θοριστικός δείκτης για τη θνητότητα 
και τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγ-
γειακής νόσου. Οι λευκές γυναίκες 
με χαμηλά επίπεδα ασβεστίου στις 
στεφανιαίες αρτηρίες είχαν μειωμέ-
νο τον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. 
Ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, ειδικά 
για τους πιο ηλικιωμένους, είναι το 
εάν η πρόληψη της αθηροσκλήρυν-
σης συσχετίζεται με τη μείωση της 
πιθανότητας εμφάνισης της νόσου 
Αλτσχάιμερ και της άνοιας. 

Η παρούσα μελέτη έγινε 
για να αξιολογήσει την 
αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης των φαρμα-
κοποιών στη μείωση του 
καρδιαγγειακού κινδύνου. 
Η μελέτη RxEACH πραγ-
ματοποιήθηκε σε 56 πε-
ριοχές «φαρμακευτικές 
κοινότητες» υπό την επί-
βλεψη των φαρμακοποι-
ών. Οι συμμετέχοντες 
στη μελέτη διαχωρίστη-
καν από τους φαρμακοποιούς τους σε άτο-
μα με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακή νό-
σο και σ’ αυτά χορηγήθηκε είτε η συνηθι-
σμένη φαρμακευτική θεραπεία χωρίς επι-
πλέον ιδιαίτερη παρέμβαση είτε τους έγι-
ναν επιπλέον παρεμβάσεις ανάλογα με την 
εκτίμηση και την αξιολόγηση από τους φαρ-
μακοποιούς του υφιστάμενου κινδύνου. Οι 
φαρμακοποιοί συνταγογραφούσαν φάρμα-
κα και έκαναν εργαστηριακές εξετάσεις για 
να πετύχουν τους θεραπευτικούς στόχους. 
Οι συμμετέχοντες παρακολουθήθηκαν για 3 
μήνες. Ο κύριος στόχος ήταν η αλλαγή στον 
εκτιμώμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο στους 
3 μήνες. Ο κίνδυνος για εμφάνιση καρδιαγ-
γειακού συμβάματος εκτιμήθηκε βάσει δε-
δομένων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 
διαβήτη. Συμμετείχαν 723 άτομα μέσης ηλι-
κίας 62 έτη και παρατηρήθηκε 21% μείω-
ση του κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβά-
ματα μεταξύ των ομάδων της παρέμβασης 
των φαρμακοποιών και των άλλων ομάδων. 
Τα άτομα που υποβλήθηκαν σε παρέμβαση 
των φαρμακοποιών εμφάνισαν σημαντικό-
τερη μείωση της LDL–χοληστερόλης, της 
συστολικής πίεσης, της γλυκοζυλιωμένης 
αιμοσφαιρίνης και πολύ περισσότεροι διέ-
κοψαν το κάπνισμα. Η μελέτη RxEACH απο-
τέλεσε την πρώτη τυχαιοποιημένη έρευνα 
για τη μείωση των κινδύνων της καρδιαγ-
γειακής νόσου. Η παραχώρηση μέρους της 
φροντίδας στους φαρμακοποιούς σε συν-
δυασμό με μία καλύτερη παροχή πρακτικών 
συμβουλών επέφερε σημαντικά οφέλη στη 
δημόσια υγεία. 

καρδιαγγειακή νΟΣΟΣ, ανΟια 
και θαναΤΟΣ Σε ήλικιωμενΟυΣ

Η παρέμβαση 
των φαρμακοποιών στον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο

επιΣκΟπήΣή 
Των διεθνων 

περιΟδικων

Tsuyuki, T., et al.
Jacc 2016; 67:2846-2856Lewis H., et al. Jacc 2016; 67: 1013-1022

Η μελέτη ξεκίνησε το 1998-1999  
(μέση ηλικία συμμετεχόντων: 80 έτη) 
και τελείωσε το 2012-2013 (μέση ηλικία 
συμμετεχόντων: 93 έτη)



   

‘Eνα πρότυπο θεραπευτήριο 
με άμεση αναφορά 
στον άνθρωπο και τη ζωή, 
με βασικό άξονα την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών 
υγείας, όχι ως πολυτέλεια 
αλλά ως ανάγκη και δικαίωμα 
κάθε ασθενή, ήταν το όραμα 
των δημιουργών 
του Metropolitan Hospital, 
και το αποτέλεσμα ξεπέρασε 
τις προσδοκίες τους.

300

100%

Ακολουθώντας 
αυστηρές 
διαδικασίες 
ποιοτικού ελέγχου, 
οι διακεκριμένoι 
ιατροί του 
Μetropolitan, 
με αποδεδειγμένη 
επιστημονική 
κατάρτιση και 
πολύχρονη εμπειρία, 
εκπαιδεύονται 
συνεχώς στην 
Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό ώστε 
να εφαρμόζουν 
πρακτικά 
τις καινοτομίες 
της επιστήμης τους. 
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Το Metropolitan Hospital 
καλύπτει όλες τις ιατρικές 
ειδικότητες και διαθέτει όλα 
τα διαγνωστικά εργαστήρια, 
εξασφαλίζοντας ολοκληρωμένες 
συνθήκες νοσηλείας, ιατρικής και 
νοσηλευτικής παρακολούθησης.

Σε απόσταση 500 μέτρων 
υπάρχει ελικοδρόμιο και 
ταυτόχρονα διατηρείται 
συνεργασία με εταιρεία 
αερομεταφοράς ασθενών.

των δωματίων, από τετράκλινα 
μέχρι σουίτες, έχουν θέα 
στη θάλασσα, διαθέτουν ατομική 
τηλεόραση, πρόσβαση 
σε δορυφορικά κανάλια, fax 
και υπολογιστή.  Δυνατότητα 
επιλογής των γευμάτων 
σύμφωνα με τις διατροφικές 
συνήθειες του νοσηλευόμενου. 

800 
καταρτισμένους νοσηλευτές 
και παραϊατρικό προσωπικό. 

35.000 
ασθενείς κάθε χρόνο 
για νοσηλεία.

Tο Metropolitan έχει 
συνεργασίες με πρότυπα 
κέντρα και επιστημονικά 
ιδρύματα του εξωτερικού 
και συμμετέχει σε κάθε νέο 
ερευνητικό πρόγραμμα. Οι 
συνεργασίες δίνουν την 
δυνατότητα άμεσης και on line 
σύνδεσης ανταλλάσσοντας 
απόψεις και συμβουλές.

το υπερσύγχρονο σύστημα 
πληροφορικής παρέχει 
δυνατότητα διαδραστικής 
επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, 
η οποία εξασφαλίζει στους 
ιατρούς άμεση πρόσβαση στον 
ιατρικό φάκελο του ασθενούς, 
ακόμη και εξ΄αποστάσεως.

Τα νεα 
Σε αριθμΟυΣ

Το Metropolitan Hospital 
εκτείνεται σε μία έκταση 

50.000
τετραγ. μέτρα

Απαριθμεί περίπου 

1.500 
εξειδικευμένους 
ιατρούς

νοσηλευτικές κλίνες, 
καθώς επίσης ιδιόκτητα 
ασθενοφόρα. 
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ΗλέκτροκαρΔιοΓραΦΗΜα
Το ΗΚΓ είναι σπουδαίο εργαλείο στη 
διάγνωση νεαρών ασυμπτωματικών 
ή ολιγοσυμπτωματικών ατόμων που 
πάσχουν από κληρονομικά νοσήματα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚγ) κα-
ταγράφει την ηλεκτρική δραστηρι-
ότητα του μυός (μυοκαρδίου) της 

παλλόμενης καρδιάς στην πορεία του χρό-
νου. Η ηλεκτρική δραστηριότητα του μυο-
καρδίου καταγράφεται μέσω του ηλεκτρο-
καρδιογράφου σε ειδικό χαρτί ή σε οθόνη 
με τη μορφή χαρακτηριστικών καμπυλών, 
των επαρμάτων του ΗΚγ.

Η ανάπτυξη του ΗΚγ έγινε από τον γου-
ίλεμ Αϊντχόβεν (Willem Einthoven) το 1893 
και γι’ αυτό, το 1924 του απονεμήθηκε το 
Νόμπελ της Ιατρικής.

Η ονομασία «ηλεκτροκαρδιογράφημα» 

προέρχεται από την ελληνική γλώσσα: 
Ήλεκτρο = ηλεκτρική δραστηριότητα, Κάρ-
διο = καρδιά και γράφημα = καταγραφή.

Η λήψη του ΗΚΓ γίνεται με την τοπο-
θέτηση ηλεκτροδίων στο δέρμα του εξε-
ταζόμενου, σε σημεία γύρω από τη θέση 
της καρδιάς. Είναι μία εξέταση ανώδυνη και 
απολύτως ακίνδυνη. Παρά τα χρόνια που 
πέρασαν και την ανάπτυξη νέων διαγνωστι-
κών τεχνικών στην Καρδιολογία, το ΗΚγ δεν 
εγήρανσε, δεν έχασε την αξία του και δε 
νοείται καρδιολογική εξέταση χωρίς αυτό.

Το ΗΚγ αποτελείται από καμπύλες, τα 
επάρματα. Το έπαρμα P είναι το αποτέλε-

ειναι μια εξεΤαΣή ανωδυνή και απΟλυΤωΣ ακινδυνή

Γράφει 
Ο ΜιΧαλΗσ κΥριακιΔΗσ,
Αναπλ. Καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθυντής 
του Καρδιολογικού Τομέα στο 
θεραπευτήριο Metropolitan

ενήμερωΣή
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σμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας των 
κόλπων της καρδιάς και τα συμπλέγματα 
των επαρμάτων QRS και Τ είναι το απο-
τέλεσμα της ηλεκτρικής δραστηριότητας 
των κοιλιών της καρδιάς. 

Το ΗΚγ είναι σπουδαίο διαγνωστικό ερ-
γαλείο στην αποκάλυψη παθήσεων της 
καρδιάς και διενεργείται μετά από τη λή-
ψη του ιστορικού και την κλινική εξέτα-
ση του ατόμου με πιθανή καρδιοπάθεια.

για τις καρδιακές αρρυθμίες το ΗΚγ εί-
ναι το κύριο μέσο διάγνωσης. Με το ΗΚγ 
διαπιστώνεται και διευκρινίζεται το είδος 
και η βαρύτητα της αρρυθμίας και κατόπιν 
επιλέγεται ο τρόπος αντιμετώπισής της. 

Το ΗΚγ θα υποδείξει τη θεραπεία, από την 
απλούστερη, π.χ. με τη χορήγηση ενός 
φαρμάκου, μέχρι την πολυπλοκότερη, με 
την τοποθέτηση βηματοδότη ή εμφυτεύ-
σιμου απινιδωτή. Βεβαίως το απλό κλα-
σικό ΗΚγ έχει εξελιχθεί και σήμερα μπο-
ρούμε, με απλές και εύχρηστες ηλεκτρο-
καρδιογραφικές συσκευές (Holter) να κα-
ταγράψουμε HKΓ διάρκειας 24, 48 ή και 
περισσοτέρων ωρών. Επίσης μελετάμε το 
μηχανισμό της δημιουργίας μιας αρρυθμί-
ας, πάντοτε ηλεκτροκαρδιογραφικά, τοπο-
θετώντας ηλεκτρόδια εντός της καρδιάς. 
Η μελέτη των καρδιακών αρρυθμιών με 
τον τρόπο αυτό αποτελεί τη λεγόμενη ηλε-
κτροφυσιολογική μελέτη.

Το έμφραγμα της καρδιάς απεικονίζε-
ται χαρακτηριστικά στο ΗΚγ στην οξεία 
φάση του, ενώ αναγνωρίζονται στο ΗΚγ 
και εμφράγματα που είχαν επισυμβεί στο 
παρελθόν.

Με το ΗΚγ θα καθορισθεί η ενδεικνυ-
όμενη θεραπεία του εμφράγματος στην 
οξεία φάση του. Βάσει της εικόνας του 
ΗΚγ θα επιλεγεί ή όχι η άμεση επεμβατική 
αντιμετώπιση του ασθενή, δηλαδή η άμε-
ση διενέργεια στεφανιογραφίας και η δι-
ενέργεια αγγειοπλαστικής στο σημείο της 

βλάβης που προκάλεσε το έμφραγμα. Με 
την επεμβατική θεραπεία η νοσοκομειακή 
θνητότητα του οξέος εμφράγματος μειώ-
θηκε σημαντικά και η απώτερη πρόγνωσή 
του, η μετά τη νοσοκομειακή περίοδο νο-
σηλεία, είναι πολύ καλύτερη.

Το ΗΚγ στη διάγνωση της στεφανιαί-
ας νόσου και στις άλλες, εκτός από το έμ-
φραγμα, μορφές της, αποτελεί σπουδαιό-
τατο και το συχνότερα χρησιμοποιούμε-
νο διαγνωστικό μέσο. Οι ειδικές και χα-
ρακτηριστικές παθολογικές αλλαγές του 
ΗΚγ στη στεφανιαία νόσο εμφανίζονται 
κυρίως στα άτομα που παρουσιάζουν συ-
μπτώματα, όπως πόνο στο θώρακα, εύκο-
λη κόπωση, ζάλη, συγκοπτικά επεισόδια 
κ.ά. Το ΗΚγ που λαμβάνεται κατά τη διάρ-
κεια της άσκησης (ηλεκτροκαρδιογραφι-
κή δοκιμασία κοπώσεως) θα αποκαλύψει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ασυμπτωματικά 
άτομα που πάσχουν από στεφανιαία νόσο.

Το ΗΚγ είναι σπουδαίο εργαλείο στη δι-
άγνωση νεαρών ασυμπτωματικών ή ολιγο-
συμπτωματικών ατόμων που πάσχουν από 
κληρονομικά νοσήματα, όπως οι μυοκαρ-
διοπάθειες, που προδιαθέτουν σε κακοή-
θεις αρρυθμίες (κοιλιακή ταχυκαρδία και 
κοιλιακή μαρμαρυγή) και προκαλούν αιφ-
νίδιο καρδιακό θάνατο. Έμμεσα, το ΗΚγ 
μπορεί να διαγνώσει άτομα με υπέρταση 
καταγράφοντας την υπερτροφία της καρ-
διάς που προκαλεί η υπέρταση. Οι μυοκαρ-
δίτιδες, οι περικαρδίτιδες, πολλές παθή-
σεις των πνευμόνων, παθήσεις του θυρε-
οειδούς αδένα, διαταραχές των ηλεκτρο-
λυτών και άλλες παθολογικές καταστάσεις 
αφήνουν άμεσα ή έμμεσα σημάδια στο ΗΚγ 
και γι’ αυτό το καθιστούν απαραίτητο εργα-
λείο των καρδιολόγων και όχι μόνο.

Το ΗΚΓ στη διάγνωση 
της στεφανιαίας νόσου 
αποτελεί σπουδαιότατο 
και το συχνότερα 
χρησιμοποιούμενο 
διαγνωστικό μέσο

ήλεκτροκαρδιογράφημα

ενήμερωΣή
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Η άνοια (dementia) αυτή καθαυτή 
δεν είναι μια ασθένεια αλλά ένας 
όρος που χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει μια ομάδα συμπτωμάτων που 
συμβαίνουν όταν κύτταρα του εγκεφά-
λου σταματούν να λειτουργούν φυσιολο-
γικά. Η άνοια ως όρος περιλαμβάνει συμ-
πτώματα που αφορούν έκπτωση νοητι-
κών λειτουργιών όπως της σκέψης, της 
μνήμης και του λόγου (ομιλία), διαταρα-
χές της προσωπικότητας και της συμπερι-
φοράς του ανθρώπου. Επίσης, οι ασθενείς 
με άνοια μπορεί να πάσχουν από σύγχυ-
ση, οπτικές παραισθήσεις, υπνηλία, κατά-
θλιψη, άγχος, ευερεθιστότητα (να θυμώ-
νουν εύκολα) κ.ά. Όλα αυτά τα συμπτώ-
ματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 
την ικανότητα του ασθενούς όχι μόνο στο 
να εργασθεί αλλά και να φροντίσει τον ίδιο 

του τον εαυτό. Συνέπεια αυτών είναι να 
επηρεάζεται σημαντικά τόσο η ποιότητα 
ζωής των εν λόγω ασθενών όσο και των 
οικογενειών τους. 

Πού οφείλεται
Η άνοια μπορεί να οφείλεται σε διαφο-

ρετικές αιτίες οι οποίες προκαλούν ή προ-
κάλεσαν βλάβη ή καταστροφή των κυττά-
ρων του εγκεφάλου όπως εκφυλιστικές 
παθήσεις των εγκεφαλικών κυττάρων, 
αγγειοπάθεια (αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια), ανεπάρκεια βιταμινών, παθήσεις 
του ήπατος και του θυρεοειδούς, λοιμώ-
ξεις του εγκεφάλου, κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις, όγκοι του εγκεφάλου κ.ά. 

Κατά συνέπεια υπάρχουν διάφοροι τύ-
ποι άνοιας με συχνότερο αυτόν της νόσου 
του Αλτσχάιμερ (Alzheimer’s disease). Άλ-

ΧέιροΥρΓέιται 
Η αΝοια;

Η άνοια (dementia) 
αυτή καθαυτή δεν 
είναι μια ασθένεια 
αλλά ένας όρος που 
χρησιμοποιείται για 
να περιγράψει μια 
ομάδα συμπτωμάτων 
που συμβαίνουν 
όταν κύτταρα του 
εγκεφάλου σταματούν 
να λειτουργούν 
φυσιολογικά

χειρΟυργική

ή ανΟια μπΟρει να ΟφειλεΤαι Σε διαφΟρεΤικεΣ αιΤιεΣ 
Οι ΟπΟιεΣ πρΟκαλΟυν βλαβή ΤΟυ εγκεφαλΟυ

Γράφει 
Ο ΔΗΜΗτριοσ κοΜΠοΓιωρΓασ 
MD, MPhil, MRCSEd, FRCS(SN)
Δ/ντής Νευροχειρουργός  
ενηλίκων και Παίδων
Υφηγητής Νευροχειρουργικής του 
Βασιλικού Κολεγίου Χειρουργών 
του εδιμβούργου Μεγάλης Βρετανίας
Νευροχειρουργική Ογκολογία, 
Υδροκέφαλος, Παθήσεις  
Σπονδυλικής Στήλης
ενδοσκοπική Νευροχειρουργική
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σκεφθούμε πως ασθενείς με υδροκέφα-
λο υπάρχουν στην γή από καταβολής του 
ανθρώπου.

Ο υδροκέφαλος απαντάται σε παιδιά 
και ενήλικες όλων των ηλικιών. Τα συ-
μπτώματα ασθενών με υδροκέφαλο ποι-
κίλλουν ευρέως ανάλογα με την ηλικία 
του ασθενούς, την αιτία και τον τύπο του 
υδροκέφαλου. Ενδεικτικά τα συμπτώμα-
τα του υδροκέφαλου μπορεί να περιλαμ-
βάνουν από αυξημένο μέγεθος της κε-
φαλής, κεφαλαλγία, ναυτία/έμετο μέχρι 
διαταραχές οράσεως, στραβισμό, διατα-
ραχές μνήμης, δυσκολία βαδίσεως ή πτώ-
ση του επιπέδου συνειδήσεως του ασθε-
νούς κ.ά.

σχέση άνοιας και υδροκέφαλου
Τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ 

άνοιας και υδροκέφαλου; Το 1965 ο Prof. 
Hakim M.D. PhD, Καθηγητής Νευροχει-
ρουργικής και ένας παγκοσμίου κύρους 
επιστήμονας για τον υδροκέφαλο περιέ-
γραψε για πρώτη φορά στην ιατρική βι-
βλιογραφία μια πάθηση με τον όρο υδρο-
κέφαλος φυσιολογικής πιέσεως (Normal 
Pressure Hydrocephalus - NPH). 

Οι ασθενείς που πάσχουν από υδρο-
κέφαλο φυσιολογικής πιέσεως έχουν ως 

λοι τύποι άνοιας περιλαμβάνουν την πο-
λυεμφρακτική άνοια, την άνοια της νό-
σου του Πάρκινσον (Parkinson’s disease 
dementia), τον υδροκέφαλο φυσιολογικής 
πιέσεως κ.ά. Ενώ διάφοροι τύποι άνοιας 
όπως αυτός της πάθησης του Αλτσχάιμερ 
είναι ευρέως γνωστοί, δεν συμβαίνει το 
ίδιο όσον αφορά στην πάθηση του υδρο-
κέφαλου φυσιολογικής πιέσεως.

Τι είναι όμως ο υδροκέφαλος; Υδρο-
κέφαλος με την βασική έννοια του όρου 
είναι η συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού στις κοιλίες (φυσιολογικοί χώροι/
κοιλότητες) του εγκεφάλου (Εικόνα 1). 
Ο εγκέφαλος παράγει και απορροφά το 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το οποίο αποτε-
λείται κυρίως από νερό, και χρησιμεύει για 
την προστασία και λειτουργία του εγκεφά-
λου. Όταν υπάρχει διαταραχή στην πα-
ραγωγή, κυκλοφορία ή απορρόφηση του 
εγκεφαλονωτιαίου υγρού τότε ο ασθενής 
πάσχει από υδροκέφαλο με αποτέλεσμα 
τη δυσ λειτουργία του εγκεφάλου. Υπάρ-
χουν πολλά αίτια υδροκέφαλου όπως για 
παράδειγμα οι όγκοι του εγκεφάλου, τα 
αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η μηνιγ-
γίτιδα κ.ά.

Ιστορικά, περιπτώσεις υδροκέφαλου 
περιγράφονται σε πολλούς πολιτισμούς 
όπως αυτών των Αζντέκων και των Μά-
για στην Αμερική, των Ελλήνων της κλα-
σικής περιόδου, με τον Ιπποκράτη (450-
368 π.Χ.) να περιγράφει με ακρίβεια διά-
φορα συμπτώματα του υδροκέφαλου. 
Κατά την αναγέννηση επήλθε μεγάλη 
πρόοδος στην κατανόηση της ανατομί-
ας του ανθρωπίνου σώματος και στην πε-
ριγραφή του υδροκέφαλου. Παρόλα αυ-
τά, μόλις τα τελευταία περίπου 60 έτη, 
κατέστη δυνατόν να ανακαλυφθούν και 
εφαρμοστούν αποτελεσματικές μέθοδοι 
θεραπείας των ασθενών με υδροκέφαλο 
ως αποτέλεσμα τόσο της νευροχειρουρ-
γικής όσο και της τεχνολογικής προόδου. 
Αυτό είναι εξαιρετικά εντυπωσιακό εάν 

ύπάρχουν διάφοροι 
τύποι άνοιας με 
συχνότερο αυτόν της 
νόσου του Αλτσχάιμερ 
(Alzheimer’s disease)

κύρια συμπτώματα: δυσκολία στη βάδιση, 
επεισόδια ακράτειας ούρων και άνοια με 
απώλεια μνήμης, διαταραχές προσανατο-
λισμού και απάθεια. Ο αριθμός και η βα-
ρύτητα των συμπτωμάτων μπορεί να ποι-
κίλλει μεταξύ διαφορετικών ασθενών. Επί-
σης οι ασθενείς με υδροκέφαλο φυσιολο-
γικής πιέσεως μπορεί να έχουν και άλλα 
συμπτώματα όπως κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγ-
γο, αυξημένη ανάγκη για ύπνο κ.ά. 

Αυτό που προκαλεί ακόμα μεγαλύτε-
ρο ενδιαφέρον και παράλληλα διαγνωστι-
κή πρόκληση είναι ότι πολλά από τα συ-
μπτώματα αυτά απαντώνται σε ασθενείς 
όχι μόνο με διαφορετικούς τύπους άνοιας 

χειρΟυργική

Με την εξέλιξη της 
νευροχειρουργικής 
και της τεχνολογίας 
οι ασθενείς αυτοί που 
παλαιότερα θεωρούνταν 
πως είχαν «άνοια και 
δεν υπήρχε θεραπεία» 
τώρα πια μπορούν να 
διαγνωσθούν σωστά και 
ένα σημαντικό ποσοστό 
να θεραπευθεί
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Χειρουργική παρέμβαση
Με σημαντικότατη πρόοδο στη Νευρο-

χειρουργική, έχει δοθεί η δυνατότητα να πα-
ρεμβαίνουμε χειρουργικά στους ασθενείς με 
υδροκέφαλο φυσιολογικής πιέσεως με σκο-
πό τη βελτίωση της βαδίσεως, της ακράτειας 
και της άνοιας και με αποτέλεσμα τη βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής τόσο των ασθενών 
όσο και των οικογενειών τους. Τέτοιες χει-
ρουργικές επεμβάσεις είναι η τοποθέτηση 
κοιλιοπεριτοναϊκής παροχετεύσεως καθώς 
και η ενδοσκοπική κοιλοστομία. 

Η κοιλιοπεριτοναϊκή παροχέτευση, για 
παράδειγμα, είναι ένα σύστημα που περι-
λαμβάνει δύο τμήματα σωλήνα μικρής δια-

αλλά και με άλλες παθήσεις όπως αυτών 
της σπονδυλικής στήλης, οι οποίες μπο-
ρεί και να συνυπάρχουν στους συγκεκρι-
μένους ασθενείς. Γι’ αυτό το λόγο η λήψη 
πλήρους ιστορικού, η λεπτομερής κλινική 
εξέταση και ο ακτινολογικός έλεγχος με 
μαγνητική τομογραφία βοηθούν στη σω-
στή διάγνωση της παθήσεως των ασθε-
νών αυτών. Υπάρχουν επίσης ειδικές κλι-
νικές και επεμβατικές εξετάσεις όπως π.χ. 
η οσφυονωτιαία παρακέντηση και η μελέ-
τη ροής του εγκεφαλονωτιαίου υγρού που 
μπορούν να βοηθήσουν στη διάγνωση και 
θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών με 
υδροκέφαλο φυσιολογικής πιέσεως. 

μέτρου κατασκευασμένο από ειδική σιλι-
κόνη και μια βαλβίδα, η οποία παρεμβάλ-
λεται μεταξύ των δύο τμημάτων του σω-
λήνα. Η βαλβίδα είναι ένας μηχανισμός 
υψηλής τεχνολογίας που ελέγχει τη ροή 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Η τοποθέ-
τηση του συστήματος αυτού γίνεται κά-
τω από το δέρμα (υποδορίως) με το ένα 
άκρο του σωλήνος να τοποθετείται στην 
πλάγια κοιλία του εγκεφάλου και το άλλο 
στην κοιλία (περιτοναϊκή κοιλότητα). ως 
αποτέλεσμα είναι η ελεγχόμενη παροχέ-
τευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού και η βελ-
τίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς. 

Εκτιμάται από διάφορες επιδημιολογικές 
μελέτες πως ο επιπολασμός του υδροκέφα-
λου φυσιολογικής πιέσεως στον γενικό πλη-
θυσμό άνω των 65 ετών κυμαίνεται μεταξύ 
4‰ έως 14‰, το οποίο αποτελεί πολύ ση-
μαντικό εύρημα αλλά και ποσοστό. Επίσης 
~15% των ασθενών με Αλτσχάιμερ πάσχουν 
από υδροκέφαλο φυσιολογικής πιέσεως. Με 
την εξέλιξη της Νευροχειρουργικής και της 
τεχνολογίας οι ασθενείς αυτοί που παλαιό-
τερα θεωρούνταν πως είχαν «άνοια και δεν 
υπήρχε θεραπεία» τώρα πια μπορούν να δι-
αγνωσθούν σωστά και με ακρίβεια και κα-
τά συνέπεια ένα σημαντικό ποσοστό των 
ασθενών με άνοια μπορεί να θεραπευθεί.

κοιλιακό Σύστημα του εγκεφάλου

πλάγιες κοιλίες

Τρήμα του Monro

Τρίτη κοιλία

Τέταρτη κοιλία

υδραγωγός του εγκεφάλου
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γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγετε τρο-
φές με υψηλή περιεκτικότητα με υψηλό 
οξαλικό οξύ.

Τέτοιες είναι:

Το σπανάκι, η μελιτζάνα, η ντομάτα, η 
πατάτα, τα φιστίκια, η ζάχαρη, τα αμύγδα-
λα και το κακάο.

Τον κίνδυνο δημιουργίας πέτρας στα 
νεφρά μπορεί επίσης να αυξήσει η πρόσ-
ληψη υψηλής ποσότητας ζωικού λίπους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευ-
νών, το γκρέιπφρουτ επίσης μπορεί να 
ενισχύσει τον κίνδυνο ανάπτυξης πέτρας 
στα νεφρά.

Καλό είναι επίσης να αποφεύγετε όλα 
τα είδη των τροφίμων που μπορούν να 
αποσπάσουν νερό από το σώμα προκα-
λώντας αφυδάτωση.

Αυτά περιλαμβάνουν το αλκοόλ, τον 
καφέ, τη ζάχαρη, το πολύ ασβέστιο κ.λπ.

Πώς θα καταλάβετε ότι παθαίνετε 
καρδιακή προσβολή

Η καρδιακή προσβολή είναι το έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου το οποίο συμβαίνει 
όταν μια από τις στεφανιαίες αρτηρίες που 
τροφοδοτούν το μυοκάρδιο με αίμα, πα-
θαίνει μερική ή ολική απόφραξη. Το απο-
τέλεσμα είναι μια σοβαρή βλάβη ή νέκρω-
ση του μέρους εκείνου του μυοκαρδίου 

Διαταραχές θυρεοειδούς:  
Πώς επηρεάζουν την καρδιά
Αυτός ο μικρός αδένας σε σχήμα πεταλού-
δας που ονομάζεται θυρεοειδής έχει τόσο 
μεγάλη σημασία για την υγεία μας... Ελέγχει 
πολυάριθμες σωματικές λειτουργίες, αφού 
οι ορμόνες που απελευθερώνει επηρεά-
ζουν τον μεταβολισμό, τον καρδιακό παλμό 
και όχι μόνο. για τον λόγο αυτό, όταν υπάρ-
χει κάποια δυσλειτουργία στον θυρεοειδή, 
όπως ο υποθυρεοειδισμός ή ο υπερθυρεο-
ειδισμός, προκαλούνται αλυσιδωτές αντι-
δράσεις που επηρεάζουν πολλαπλά όργανα 
και συστήματα του οργανισμού.Μια νέα επι-
στημονική μελέτη που δημοσιεύεται στην 
επιθεώρηση Circulation υπογραμμίζει τον 
αντίκτυπο των διαταραχών του θυρεοει-
δούς στην καρδιακή λειτουργία.

Παράδοξα σημάδια ασθένειας  
που φαίνονται στο δέρμα.
•	Έκζεμα: Συνδέεται με την κατάθλιψη 

και το άγχος
•	Ψωρίαση: Συνδέεται με την καρ διο πάθεια
•	Ροδόχρους νόσος: Συνδέεται με το 

Αλτσχάιμερ
•	λεύκη: Συνδέεται με τις διαταραχές 

του θυρεοειδούς
•	καρκίνος δέρματος: Συνδέεται με άλ-

λες μορφές καρκίνου

τροφές που ευνοούν τις πέτρες  
στα νεφρά

Οι βλαβερές διατροφικές συνήθει-
ες συμβάλλουν στη δημιουργία στέρεων 
σχηματισμών στον ουρικό σωλήνα και τα 
νεφρά. 

Υπολογίζεται ότι το 80% της πέτρας 
των νεφρών αποτελείται από κοιτάσμα-
τα ασβεστίου.

Η έΝΗΜέρωσΗ 
έιΝαι ...οΠλο!

ιαΤρικα νεα

οι βλαβερές διατροφικές συνήθειες 
συμβάλλουν στη δημιουργία πέτρας 
στον ουρικό σωλήνα και τα νεφρά
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που εξαρτάται από την αρτηρία που φέ-
ρει τη στένωση και έχει αποφραχθεί. Συ-
μπτώματα: πίεση ή σφίξιμο στην περιοχή 
του θώρακα, πόνος στο στήθος, πόνοι στο 
σώμα, πόνος στα χέρια ή στο πάνω μέρος 
της πλάτης και το σαγόνι, κρύος ιδρώτας, 
ναυτία, δυσκολία στην αναπνοή, άγχος.

το μούδιασμα στο πρόσωπο δεν είναι 
και τόσο αθώο - Δείτε ποιες σοβαρές 
ασθένειες κρύβει!
•	κακή θέση: Η άσκηση των δραστηρι-

οτήτων με το κεφάλι μπορεί να δημι-
ουργήσει πίεση και φλεγμονή του τρι-
δύμου νεύρου.

•	εγκεφαλικό: Τα εγκεφαλικά επεισό-
δια που προκαλούνται από απόφρα-
ξη της ροής του αίματος σε ένα τμήμα 
του εγκεφάλου. Αυτό μπορεί να παρά-
γει αδυναμία ή παράλυση στη μία πλευ-
ρά του προσώπου και του σώματος. Τα 
εγκεφαλικά επεισόδια είναι σοβαρά 
και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα. 
Ορισμένα εγκεφαλικά επεισόδια μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε αιμορραγία στον 
εγκέφαλο και να είναι απειλητικά για 
τη ζωή και μπορεί να απαιτούν επεί-
γουσα επέμβαση.

•	παράλυση: Η παράλυση συνήθως οφεί-
λεται στη μία πλευρά του προσώπου. 

Σπάνιες περιπτώσεις αφορούν και τις 
δύο πλευρές και συνήθως σχετίζονται 
με λοίμωξη από ένα τσίμπημα από τσι-
μπούρι (νόσος του Lyme).

•	νευραλγία τριδύμου: Αυτή η κατάστα-
ση μπορεί να προκληθεί από φλεγμο-
νή ή ερεθισμό του τριδύμου νεύρου. Οι 
αιτίες περιλαμβάνουν μη φυσιολογική 
ανάπτυξη των αιμοφόρων αγγείων γύ-
ρω από το νεύρο, όγκους και φλεγμονή. 

•	Σκλήρυνση κατά πλάκας

Ένα στα δύο έλληνόπουλα έχει 
οσφυαλγία λόγω σχολικής τσάντας

Με γεωμετρική πρόοδο, από την ηλι-
κία των 11 ετών έως την ώριμη εφηβεία 
εμφανίζεται η σχολική οσφυαλγία σύμ-
φωνα με διεθνείς στατιστικές. Ο κύριος 
λόγος είναι η πολύ φορτωμένη σχολική 
τσάντα που κουβαλούν τα παιδιά, ειδικό-
τερα στις χώρες που δεν υπάρχει πλή-
ρες ηλεκτρονικό σχολείο. Κάτι που στην 
Ευρώπη αποτυπώνεται ευκρινώς με τον 
Νότο να υπερτερεί κατά πολύ σε ποσο-
στά από το Βορά. «Σύμφωνα με διεθνείς 
στατιστικές που έχουν δημοσιευτεί στο 
έγκριτο επιστημονικό περιοδικό «Spine 
Journal» το 46% των παιδιών με οσφυ-
αλγία, έχει κουβαλήσει υπέρβαρη τσάντα. 
Τα παιδιά εδώ και πάρα πολλά χρόνια και 
ακόμα και σήμερα σηκώνουν πολύ βα-
ριά τσάντα. για κάποιο διάστημα επικρα-
τούσε, η άποψη να την σηκώνουν μόνο 
από τον ένα ώμο, γεγονός που επέφερε 
μία μονόπλευρη επιβάρυνση, όσον αφο-
ρά στη στάση του σώματος και τη βάδιση 
του παιδιού. ωστόσο αυτό τείνει να αλλά-
ξει, πλέον. Η ιδανική τσάντα είναι το σα-
κίδιο, για να μοιράζεται το βάρος στην 
πλάτη και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 10% του βάρους του παιδιού.

Η.Α.

Η ιδανική τσάντα είναι το 
σακίδιο, για να μοιράζεται 
το βάρος στην πλάτη 
και αυτό δεν πρέπει να 
ξεπερνά το 10% του 
βάρους του παιδιού.

 έπειγόντως στο Γιατρό, αν:
Νιώθετε έναν επίμονο, ήπιας έντα-
σης πόνο στο στήθος που συνδυά-
ζεται με δυσκολία στην αναπνοή

 πιθανό πρόβλημα: Έμφραγμα

 Έχετε πολύ ισχυρό πόνο στην κοιλιά
 πιθανό πρόβλημα: Σκωληκοειδίτι-
δα ή κύστη στην ωοθήκη

Χτυπήσατε στο κεφάλι
πιθανό πρόβλημα: Διάσειση

Σημαντική αιμορραγία μετά από 
τραυματισμό

 πιθανό πρόβλημα: Χρειάζονται 
ράμματα

 Έχετε πολύ δυνατό πονοκέφαλο
πιθανό πρόβλημα: Ρήξη ανευρύ-
σματος ή εγκεφαλικό

1

2

3

4

5
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τάνων που περιέβαλαν με προστασία τον 
ιερό τόπο. Μέσα στην εκκλησία του Πρω-
τάτου φυλάσσεται δίπλα στην Αγία Τράπε-
ζα η γνωστή εικόνα του «Άξιον Εστί». Εί-
ναι μια βρεφοκρατούσα Παναγία που ζω-
γραφίστηκε στην εποχή της Εικονομαχί-
ας και κρύφτηκε σε μια σκήτη μοναχών. 
Το 908 ένας άγνωστος και ξένος καλόγε-
ρος που ήρθε από το πουθενά και ευθύς 
χάθηκε, υπαγόρευσε και έψαλε μπροστά 
της τον Μεγαλύμνητο Ύμνο Άξιον Εστί, 
ολόιδιος ο αρχάγγελος γαβριήλ.

Η Μονή Σουμελά σκαρφαλωμένη στα 
βράχια ενός βουνού στον Πόντο έγινε πο-
λύ γνωστή όταν δύο μοναχοί μετέφεραν 
εκεί την εικόνα της Παναγίας της Αθη-
νιώτισσας, που θεωρείται έργο του Ευ-
αγγελιστή Λουκά κατά τον ένατο αιώνα. 
Η μεγάλη ακμή της Μονής συνέπεσε με 
τη σύσταση της Αυτοκρατορίας της Τρα-
πεζούντας από τους Μεγάλους Κομνη-
νούς. Καταστράφηκε από τους Τούρκους 
το 1461. Στην περίοδο της τουρκοκρατί-
ας υπήρξε κέντρο διαφωτισμού και κρυφό 
σχολειό κατά κυριολεξία αλλά και ευδόκη-
σε να τύχει και της προστασίας μερικών 
σουλτάνων. Όταν εκδιώχθηκαν οι Έλλη-
νες από τον Πόντο η Μονή ερημώθηκε. Οι 
Τούρκοι κατέστρεψαν τα πάντα, εκτός από 

Παναγία των Βλαχερνών έναν πολυύμνητο 
και μεγαλοπρεπή Ναό που έκαψαν οι «Χρι-
στιανοί» Σταυροφόροι το 1204, αναδύθη-
κε μέσα από το άγιασμα και τα χείλη των 
πολιορκημένων, ο πρώτος μεγάλος ύμνος 
προς αυτήν, την υπέρμαχη στρατηγό, που 
έσωσε τη Βασιλεύουσα από τους Αβάρους 
γύρω στα 700 μ.Χ. Oι πολεμιστές την έβλε-
παν να πολεμά μαζί τους απάνω στα τείχη… 

Οι Τούρκοι, μετά το πάρσιμο της Πό-
λης, βάλθηκαν να εξαφανίσουν από την 
Αγία Σοφία κάθε ίχνος ορθόδοξης λατρεί-
ας. Μεταξύ των άλλων πέρασαν με απανω-
τές στρώσεις σοβά το εσωτερικό του Να-
ού. Μετά από πεντακόσια χρόνια, Αμερι-
κανοί αρχαιολόγοι που δούλευαν για την 
αποκατάσταση του Ναού και τη μετατρο-
πή του σε μουσείο, αποκάλυψαν ζωηρά και 
ολοζώντανα κάτω από τον σοβά, τα εξαι-
ρετικά ψηφιδωτά και το κάλος που τα προ-
στάτεψαν από το χρόνο, τη μόλυνση, την 
υγρασία, οι σοβάδες του Μωάμεθ! Πάνω 
από το ιερό βρίσκεται ένθρονη μια εκπλη-
κτική Πλατυτέρα των Ουρανών και στα πό-
δια της γονατιστοί αποθέτουν την Πόλη 
τους ο Ιουστινιανός και ο Μεγάλος Κων-
σταντίνος. Η Παναγία κατέχει και προστα-
τεύει τον Ναό της Του Θεού Σοφίας.

Το Άγιο Όρος δεν ονομάζεται τυχαία 
«Περιβόλι της Παναγίας» ότι σ’ αυτήν εί-
ναι αφιερωμένο. Στα υπόγεια μουσεία 
των Μοναστηριών όπου φυλάσσεται όλη 
ο ορθοδοξία μας, περίοπτη θέση κατέχουν 
αμέτρητες χρυσές και αδαμαντοκόλλητες 
Παναγίες. Αφιερώματα όχι μόνο των αρ-
χόντων Βυζαντινών, αλλά και των Σουλ-

Αφορμή για το παρακάτω αφιέρωμα 
στάθηκε το βιβλίο ενός αγαπητού 
Κωνσταντινοπολίτη και οι γιορτές 

του Αυγούστου –Ιερός μήνα ο Αύγουστος. 
Εκατοντάδες Παναγίες με αμέτρητα προ-
σωνύμια γιορτάζονται σ΄ όλη τη χώρα, και 
ενώ πρόκειται για «Κοίμηση» της Θεοτό-
κου οι γιορτές είναι πασχαλινές και χαρ-
μόσυνες. Κοντολογίς εθνικές. Η Παναγία 
συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία και τις 
περιπέτειες των Ελλήνων. Δεν είναι μό-
νον η μεγάλη μητέρα των πιστών … Είναι 
η ιστορία του γένους.

Στο θεοκρατικό Βυζάντιο μέσα στην Πό-
λη κυρίαρχη υπήρξε η παρουσία της. Στην 

τΗ ΥΠέρΜαΧω 
στρατΗΓω …

απΟΨή

Γράφει 
ο αΝτωΝΗσ ρασιΔακΗσ,
MD, PhD, FCCP, Αναπληρωτής 
Καθηγητής Πνευμονολογίας,
Διευθυντής Πνευμονολογικής 
Κλινικής του Metropolitan

ςτα 1838 ο Κολοκοτρώνης προσφέρει στην 
παναγία της Τήνου το δαχτυλίδι του σαν τάμα.  
Για τη διαβεβαίωση που του είχε δώσει, ότι ο 
θεός είχε υπογράψει για την ελευθερία της 
ελλάδος και δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του.
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Σε μια σκοτεινή περίοδο όπου η Τή-
νος υποφέρει από επιδημία χολέρας και 
η Ελληνική Επανάσταση σημειώνει νίκες 
(1822) αποκαλύπτεται η εικόνα της Πανα-
γίας σε ένα χωράφι, ενόραση μιας μονα-
χής. Ένα χρόνο μετά ο καπετάν Μιαού-
λης πηγαίνει να προσκυνήσει πρώτος τη 
χάρης της. Είναι μια μικρή εικόνα που πα-
ριστά τον Ευαγγελισμό. Ο Μακρυγιάννης 
στα απομνημονεύματά του επικοινωνού-
σε συχνά με τη «Βαγγελίστρα» η οποία 
γιάτρευε τα άρρωστα παιδιά των αγωνι-
στών του ’21. Στα 1838 ο Κολοκοτρώνης 
προσφέρει στην Παναγία της Τήνου το δα-
χτυλίδι του σαν τάμα. για τη διαβεβαίωση 
που του είχε δώσει, ότι ο Θεός είχε υπο-
γράψει για την ελευθερία της Ελλάδος και 
δεν παίρνει πίσω την υπογραφή του.

Στις 8-9-1822 ημέρα που γιορτάζεται το 
Γενέσιο της Θεοτόκου, ισχυρός τουρκο-αι-
γυπτιακός στόλος (αρμάτα) επιτέθηκε ενα-
ντίον των Σπετσών, για να καταστρέψει το 
νησί ορμητήριο ναυμάχων και πυρπολητών 
του αγώνα. Προσέτρεξαν ελληνικά πλοία 
από Σπέτσες-Ύδρα-Ψαρά. Η Ναυμαχία κρά-
τησε όλη τη μέρα. Με το σούρουπο οι Τούρ-
κοι υποχώρησαν ηττημένοι. Μία μικρή εκ-
κλησία βρίσκεται σ’ ένα λόφο νοτιοανατολι-
κά της πόλης όπου αγναντεύει τη θάλασσα 

το Ναό της Μονής που δεν μπόρεσαν να 
διαλύσουν ολοκληρωτικά γιατί ήταν σκα-
λισμένος μέσα στο βράχο. Οι μοναχοί πρό-
λαβαν να φυλάξουν σε μια κρυψώνα το 
εικόνισμα της Παναγίας λίγο πριν από τη 
μεγάλη καταστροφή του 1922. Δέκα χρό-
νια αργότερα με πρωτοβουλία του Ελευθ. 
Βενιζέλου και άδεια του Τούρκου Πρωθυ-
πουργού, ένας επιζήσας καλόγερος της 
Μονής, μετέφερε από την κρυψώνα την 
Παναγία πίσω στην Ελλάδα. Το 1951 μετα-
φέρθηκε στη Νέα Μονή Σουμελά στο όρος 
Βέρμιο. Αποτελεί για τους Ποντίους εθνι-
κοθρησκευτικό Σύμβολο αλλά και είναι Πα-
νελλήνιο Προσκύνημα. Και δεν χρειάζεται 
να εξηγήσουμε γιατί.

Αναρίθμητα είναι τα προσωνύμια που 
συνοδεύουν και ταυτίζουν τέτοιες ιστορί-
ες με θρύλους. Και το καταλαβαίνεις όπου 
και αν βρίσκεσαι. Το μεγαλύτερο προσκύ-
νημα της χώρας γίνεται στην Τήνο. Είναι η 
γιορτή των Πανελλήνων και όχι χωρίς λό-
γο. Το εκτυφλωτικό φως του Αιγαίου, και οι 
θαλασσινές αύρες μετατρέπονται σε προ-
σκύνημα από χιλιάδες χρόνια. Στο ίδιο πέ-
λαγος ένα άλλο ιερό νησί συγκέντρωνε τη 
λατρεία των θεών του φωτός κατά την αρ-
χαιότητα. Τόσο ιερό, όπου στη γη του δεν 
μπορούσες να γεννηθείς ή να πεθάνεις. 

της Ναυμαχίας. Είναι η Παναγία η Αρμάτα. 
Αυτή βοήθησε για να τραπούν οι Τούρκοι 
σε φυγή. Είναι μια γλυκιά μορφή που δεν 
κρατά τον Χριστό αλλά με τα χέρια απλω-
μένα αγκαλιάζει τα πλοία. γιορτάζεται κάθε 
χρόνο με τιμές σαν εθνική εορτή των κα-
τοίκων. γίνεται μεγάλο πανηγύρι, αναπαρά-
σταση της Ναυμαχίας, συμμετέχει το Ελ-
ληνικό Ναυτικό. Το νησί ζει χαρά μεγάλη.

Το προσκυνήματα στις Παναγίες της 
ορθοδοξίας και οι θρύλοι που τα περιβάλ-
λουν χάνονται στο χρόνο αλλά όχι στις 
μνήμες των ανθρώπων. Κορυφώνονται 
τον Αύγουστο και συχνά συμπίπτουν με 
μεγάλες ιστορικές περιόδους του Ελληνι-
σμού. Το προσκύνημα π.χ. στη Μεγαλόχα-
ρη από το λαό, τις Αρχές και τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, μεταφέρει μια τεράστια συμβο-
λική βαρύτητα συνδεδεμένη με τη σύγ-
χρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Είναι 
κοντά μας και ο τορπιλισμός της Έλλης.

Η Παναγία της Τήνου, η Παναγία η Αρ-
μάτα και οι εκατοντάδες άλλες Παναγίες 
που δε λείπουν από κανένα σπιτικό εικο-
νοστάσι μεταφέρουν το διαχρονικό μήνυ-
μα ότι ο Ελληνισμός είναι στενά δεμένος 
με την ορθοδοξία. Και όταν βασανίζεται και 
υποφέρει είναι μοιραίο να καταφεύγει συ-
χνότερα στη λυτρωτική επέμβαση της θεό-
τητας. Το κάνει εδώ και αιώνες. γι’ αυτό το 
λόγο θα ’πρεπε, ένα σημαντικό κεφάλαιο 
των πολύπαθων θρησκευτικών που διδά-
σκονται στα σχολεία να είναι η σχέση Ελ-
ληνισμού και Ορθοδοξίας. Ότι η Ορθοδο-
ξία είναι η άμυνα των Ελλήνων εναντίον 
του χρόνου και των κάθε λογής βαρβάρων.

Η παναγία της Τήνου,  
η παναγία η Αρμάτα  
και οι εκατοντάδες 
άλλες παναγίες που  
δε λείπουν από κανένα 
σπιτικό εικονοστάσι 
μεταφέρουν το 
διαχρονικό μήνυμα  
ότι ο ελληνισμός  
είναι στενά δεμένος  
με την ορθοδοξία.
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μπορεί να προκαλέσει βλάβες και στις αρ-
τηρίες μεγάλου μεγέθους. 

Διαβητική αρτηριοπάθεια - κλινικές 
εκδηλώσεις

Οι βλάβες οι οποίες προκαλούνται στο 
τοίχωμα των αρτηριών και πιο συγκεκριμέ-
να οι στενώσεις ή οι αποφράξεις, εκδηλώ-
νονται με μια σειρά συμπτωμάτων. Τα συ-
μπτώματα προέρχονται από τη μειωμένη 
παροχή αίματος στα κάτω άκρα και εμφα-
νίζονται με τη μορφή πόνου κατά τη βάδι-
ση (Διαλείπουσα Χωλότητα) και σε προχω-
ρημένο στάδιο ακόμα και στην ηρεμία. Ο 
πόνος αυτός εμφανίζεται μετά από κάποια 
μέτρα βαδίσματος και είναι τόσο έντονος 
που αναγκάζει τον ασθενή να σταματή-
σει. Η κλινική αυτή εκδήλωση της διαβη-
τικής αρτηριοπάθειας μαζί με μια σειρά άλ-
λων μεταβολών, χαρακτηρίζουν το Διαβη-
τικό Πόδι.

Διαβητικό Πόδι - ορισμός
Το Διαβητικό Πόδι είναι μία πολυσυ-

στηματική κλινική εκδήλωση η οποία πε-

Διαβητική αρτηριοπάθεια 
– Παθογένεια
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί εκφυ-
λιστική μεταβολική νόσο, η οποία προ-
σβάλλει διάφορα συστήματα του ανθρώ-
πινου οργανισμού. Μία από τις σοβαρές 
επιπτώσεις του Διαβήτη είναι αυτή επί 
του κυκλοφορικού συστήματος και πιο 
συγκεκριμένα των αρτηριών του σώμα-
τος προκαλώντας τη Διαβητική Αρτηριο-
πάθεια. Η προσβολή των αρτηριών προ-
καλείται λόγω τραύματος του εσωτερι-
κού τοιχώματος (ενδοθηλίου) των αγ-
γείων με αποτέλεσμα την εναπόθεση 
ασβεστώσεων στον αυλό των αρτηρι-
ών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη στέ-
νωση του αυλού των αρτηριών η οποία 
μπορεί να οδηγήσει και στην πλήρη από-
φραξή τους. 

Η διαβητική αρτηριοπάθεια είναι μικρο-
αγγειοπάθεια, προσβάλλει δηλαδή τις αρ-
τηρίες μικρού και μεσαίου μεγέθους. Η συ-
νηθέστερη εντόπιση είναι στις αρτηρίες 
κάτωθεν του γόνατος.

Σπανιότερα η διαβητική αρτηριοπάθεια 

ο ασθενής με διαβητικό πόδι χρειάζεται 
μία πολύπλευρη προσέγγιση από απόλυτα 
εξειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι  
θα τον εκπαιδεύσουν για το πρόβλημά του  
αλλά και θα θεραπεύσουν πιθανές  
επιπλοκές του Διαβήτη

Πωσ σωΖέται 
το ...ΔιαΒΗτικο 
ΠοΔι

πρΟΣΤαΣια 

Γράφει 
Ο ΦωτΗσ ΜαρκατΗσ,
Διευθυντής Αγγειοχειρουργός
στο θεραπευτήριο Metropolitan
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βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του Διαβη-
τικού Ποδιού.

Στην αντιμετώπιση των επιπλοκών 
του διαβητικού ποδιού σημαντική θέση 
έχει η θεραπεία στον θάλαμο υπερβα-
ρικού Οξυγόνου το οποίο έχει αποδει-
χθεί ότι προσφέρει σημαντική βοήθεια 
στη επούλωση του διαβητικού έλκους. 
θάλαμος υπερβαρικού Οξυγόνου, λει-
τουργεί στο θεραπευτήριο Metropolitan.

ιατρείο Διαβητικού Ποδιού
Στο Θεραπευτήριο Metropolitan λει-

τουργεί σύγχρονο Ιατρείο Διαβητικού 
Ποδιού το οποίο είναι επανδρωμένο με 
τους ιατρούς των ειδικοτήτων που ασχο-
λούνται με τον Σακχαρώδη Διαβήτη και 
τις επιπλοκές του. Το ιατρείο είναι πλή-
ρως εξοπλισμένο και ταυτόχρονα με τις 
δομές του Θεραπευτηρίου μπορεί να προ-
σφέρει μια πλήρη και σφαιρική αντιμετώ-
πιση του Διαβητικού Ποδιού, από τη διά-
γνωση μέχρι και τη θεραπεία της σοβαρής 
αυτής κατάστασης. 

ριλαμβάνει μια σειρά ανατομικών και λει-
τουργικών αλλαγών στον άκρο πόδα και 
στις αρθρώσεις. Συμπεριλαμβάνει αλλοι-
ώσεις από τις αρτηρίες που αιματώνουν 
τους μύς του άκρου ποδός και ταυτόχρο-
νες μεταβολές στη μορφή και λειτουρ-
γία των μυών και αρθρώσεων. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα την απώλεια της ποδι-
κής καμάρας και τη δημιουργία σημεί-
ων μέγιστης πίεσης στον άκρο πόδα, μία 
οντότητα που ονομάζεται πόδι Charcot. 
Το πόδι Charcot είναι η πλέον χαρακτηρι-
στική μορφή του Διαβητικού Ποδιού και 
προδιαθέτει σε πολλαπλούς τραυματι-
σμούς λόγω της διαταραχής της φυσιο-
λογικής ανατομικής αρχιτεκτονικής του 
άκρου πόδα σε συνδυασμό με την ελατ-
τωμένη αρτηριακή παροχή και τη συνε-
χιζόμενη φόρτιση στα σημεία πίεσης 
στο πέλμα. Αυτή η κατάσταση μπορεί 
να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό τραυμα-
τισμών στο πόδι ή στα δάχτυλα του δια-
βητικού ασθενούς, γεγονός που μπορεί 
δυνητικά να οδηγήσει σε ανεπανόρθω-
τες καταστάσεις.

Διαβητικό Πόδι- Προσέγγιση
Ο ασθενής με διαβητικό πόδι χρειάζε-

ται μία πολύπλευρη προσέγγιση από από-
λυτα εξειδικευμένους ιατρούς, οι οποίοι 
θα τον εκπαιδεύσουν για το πρόβλημά του 
άλλα και θα θεραπεύσουν πιθανές επιπλο-
κές του Διαβήτη. Βασική θέση στην ιατρι-
κή προσέγγιση έχει ο αγγειοχειρουργός 
ο οποίος θα διαγνώσει και θα θεραπεύ-
σει βλάβες προερχόμενες από τις αρτη-
ρίες του κάτω άκρου, αλλά και ο Εξειδι-
κευμένος Παθoλόγος–Διαβητολόγος ο 
οποίος θα μπορέσει να ρυθμίσει τα επί-
πεδα σακχάρου του ασθενούς καθώς και 
θα τον κατευθύνει για τη σωστή καθημε-
ρινή πρακτική και τρόπο ζωής του πάσχο-
ντα από Σακχαρώδη Διαβήτη. Στην ιατρι-
κή αλυσίδα μπαίνουν και ιατροί άλλων ει-
δικοτήτων όπως Ορθοπεδικοί και Λοιμω-
ξιολόγοι, οι οποίοι επικουρικά μπορούν να 

ςτο θεραπευτήριο 
Metropolitan λειτουργεί 
σύγχρονο ιατρείο 
Διαβητικού ποδιού που 
μπορεί να προσφέρει 
μια πλήρη και σφαιρική 
αντιμετώπιση του 
Διαβητικού ποδιού, 
από τη διάγνωση 
μέχρι και τη θεραπεία 
της σοβαρής αυτής 
κατάστασης
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τέλοσ 
στισ αιΜορροΪΔέσ 
αΝωΔΥΝα

Χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρούνται 
από αιμορροΐδες, όμως ελάχιστοι 
επισκέπτονται γιατρό φοβούμενοι 

την πιθανότητα χειρουργείου, αναφέρει ο 
χειρουργός Διαμαντής Θωμάς. Με τη νέα 
μέθοδο “ANGIODIN PROCTO’’ θεραπεύου-
με το πρόβλημα των αιμορροΐδων μέσα σε 
μισή ώρα, χωρίς χειρουργική εκτομή ιστών 
και χωρίς νυστέρι. Ο μετεγχειρητικός πό-
νος είναι σχεδόν ανύπαρκτος και μικρής 
διάρκειας και η επιστροφή στις δραστηρι-
ότητες είναι άμεση.

«Χρησιμοποιούμε έναν τελευταίας τε-
χνολογίας υπέρηχο, μεγάλης ευαισθησίας, 
με τον οποίο εντοπίζουμε τις τελικές απο-
λήξεις των αιμορροϊδικών αρτηριών. Κα-
τά τον εντοπισμό της αρτηρίας, με τη βο-
ήθεια του «ντόπλερ» (υπερήχου), ο χει-
ρουργός την απολινώνει (περιδένει) και 
έτσι δεν τροφοδοτούνται με αίμα οι αιμορ-
ροΐδες, με αποτέλεσμα οι παθολογικές αι-
μορροΐδες να συρρικνώνονται και να θε-
ραπεύονται εντελώς ανώδυνα! 

Η μεγάλη εξέλιξη του ANGIODIN PROC-
TO είναι ο ακριβής εντοπισμός της αρτη-
ρίας δηλαδή το ακριβές βάθος που θα την 
βρούμε καθώς και το μέγεθος του αγγείου, 
έτσι ώστε να τo απολινώσουμε με ασφά-
λεια και ακρίβεια χιλιοστού.

Επίσης το πρωκτοσκόπιο δεν έχει κω-
νικό σχήμα, όπως όλα τα υπόλοιπα συστή-
ματα. Το σχήμα του είναι κυλινδρικό και 
έτσι μας δίνει τη δυνατότητα περισσότε-

Μια ακόμη πρωτιά για τη χώρα μας και 
για το Θεραπευτήριο METROPOLITAN 
ανακοινώθηκε πρόσφατα. 
Η χειρουργική ομάδα του γενικού χει-
ρουργού ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΘωΜΑ, Διευθυντή 
στο METROPOLITAN HOSPITAL 
επιλέχτηκε να εκπαιδεύει χειρουργούς, 
απο την Ελλάδα, τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη, την Τουρκία, τις Αραβικές 
χώρες και της βοριοαφρικανικές 
χώρες, στην τελευταίας τεχνολο-
γίας τεχνική για την αντιμετώπιση 
των αιμορροΐδων με υπερήχους την 
“ANGIODIN-PROCTO”.
Η επιλογή έγινε με προσωπική απόφα-
ση του δημιουργού της τεχνικής κυρίου 
MICHEL WAMBACH μετά απο αρκετές 
χειρουργικές επεμβάσεις που πραγμα-
τοποίησε με απόλυτη επιτυχία  
ο Dr ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ.
Η πρώτη εκπαιδευτική σειρά θα λάβει 
χώρα στα μέσα Νοεμβρίου  
στο Θεραπευτήριο METROPOLITAN.

Γράφει 
ο ΔιαΜαΝτΗσ έ. ΘωΜασ M.D.
Γενικός Χειρουργός λαπαροσκόπος
Διευθυντής Χειρουργός στο Metropolitan
www.dthomas.gr
info@dthomas.gr

ιαΤρική 
ΤεχνΟλΟγια

ςήμερα πλέον, με την εξέλιξη της ιατρικής σε συνδυασμό 
με την τεχνολογία του 21ου αιώνα, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί  
το πρόβλημα των αιμορροΐδων ανώδυνα, αναίμακτα
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ρων κινήσεων για να κάνουμε με μεγαλύ-
τερη ασφάλεια την αιμορροϊδοπηξία δηλα-
δή την ανάταξη των αιμορροΐδων στη σω-
στή ανατομική θέση, αυτό σε περίπτωση 
πρόπτωσης, αναφέρει ο χειρουργός ΔΙΑ-
ΜΑΝΤΗΣ ΘωΜΑΣ.

Η διαδικασία αυτή γίνεται χωρίς νυστέ-
ρι, άρα χωρίς εκτομές ιστού. Εάν είναι ανα-
γκαίο σε προπίπτουσες αιμορροΐδες 3ου ή 
4ου βαθμού μπορεί να γίνει ανάταξή τους 
στη σωστή ανατομική θέση με απορροφή-
σιμες ραφές (αιμορροϊδοπηξία).

Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται πά-
νω από την οδοντωτή γραμμή του πρω-
κτού, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν νεύ-
ρα στην περιοχή, άρα δεν υπάρχει και πό-
νος. Η διάρκεια του χειρουργείου είναι 
περίπου μισή με μία ώρα, και απαιτεί νο-
σηλεία στο Θεραπευτήριο μιας ημέρας.

Κλινικές μελέτες απέδειξαν ότι ασθε-
νείς που υποβλήθηκαν σε αιμορροϊδική 
απαγγείωση με υπέρηχο είχαν:
•	Ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο
•	Μικρότερο ποσοστό επιπλοκών
•	Γρήγορη ένταξη σε 1-2 ημέρες.

Η θεραπεία των αιμορροΐδων των δύο 
αρχικών σταδίων είναι συντηρητική. Όταν 
οι αιμορροΐδες επιμένουν, παρά τα συντη-
ρητικά μέτρα, που θα εφαρμοστούν και πα-
ραμένουν πολύ διογκωμένες και δεν ξα-
ναμπαίνουν μέσα, κυρίως όμως όταν αι-
μορραγούν συνεχώς τότε απαιτείται κά-
ποια επεμβατική μέθοδος.

παχυσαρκία και κίρρωση του ήπατος.
Τα συμπτώματα μπορούν να είναι: πό-

νος και πίεση στο πρωκτικό κανάλι, ένα 
εξόγκωμα, φαγούρα και πόνος στον πρω-
κτό ή και γύρω από αυτόν ή/και αίμα στο 
εσώρουχο, στο χαρτί τουαλέτας.

Οι περισσότεροι ασθενείς αποφεύγουν 
την επίλυση του προβλήματος αυτού λόγω 
του φόβου της παραδοσιακής χειρουργι-
κής και του έντονου μετεγχειρητικού πό-
νου. Επίσης, επειδή η νόσος αυτή αφορά 
μία περιοχή του σώματος για την οποία 
το ευρύ κοινό πολλές φορές νιώθει άβο-
λα να συζητήσει ή να ενδιαφερθεί σοβαρά.

«Ο ασθενής με αιμορροΐδες», λέει ο δρ 
Δ. Θωμάς, «φθάνει στον ιατρό αργά, σε προ-
χωρημένη κατάσταση, χωρίς σωστή κατα-
νόηση του προβλήματος και κάποιες φορές, 
με θεραπεία που παρείχε ο... γείτονας!».

Επίσης, κάθε ενόχληση στην περιοχή 
του πρωκτού δεν πρέπει να αποδίδεται στις 
αιμορροΐδες. «Άλλες παθήσεις, που εμφα-
νίζονται συχνότατα στον γενικό πληθυ-
σμό, όπως ραγάδες, περιπρωκτικά συρίγ-
για, αποστήματα και πλήθος άλλων μπο-
ρεί να παρουσιάζονται με ανάλογο τρόπο ή 
ακόμη και να συνυπάρχουν με αιμορροΐδες.

Η λαθεμένη εκτίμηση από τον ασθε-
νή αλλά και, δυστυχώς, η ανεπιτυχής δι-
άγνωση, κάποιες φορές, από τον μη ειδι-
κό ιατρό, οδηγεί στην ύπαρξη άλλων συ-
μπτωμάτων ακόμη και μετά την εγχείρη-
ση για αιμορροΐδες.

Σήμερα πλέον, με την εξέλιξη της Ια-
τρικής σε συνδυασμό με την τεχνολογία 
του 21ου αιώνα, υπάρχει τρόπος να αντι-
μετωπιστεί το πρόβλημα των αιμορροΐ-
δων ανώδυνα, αναίμακτα, μη επεμβατικά 
με γρήγορη επιστροφή στη καθημερινό-
τητα», καταλήγει ο δρ Θωμάς.

O ένας στους τρεις θα ταλαιπωρηθεί 
σε κάποια περίοδο της ζωής του από αυτό 
το βασανιστικό πρόβλημα, αναφέρει ο χει-
ρουργός Διαμαντής Θωμάς, Διευθυντής 
στο METROPOLITAN HOSPITAL. Αιμορρο-
ΐδες υπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, σχημα-
τίζονται από ένα σύμπλεγμα αγγείων που 
μεταφέρει αίμα στην περιοχή του πρωκτού 
και ονομάζεται «αιμορροΐδικό πλέγμα». Το 
πρόβλημα ξεκινά όταν οι αιμορροΐδες διο-
γκωθούν και οι ιστοί που τις συγκρατούν 
στη θέση τους χαλαρώσουν με αποτέλε-
σμα να προπίπτουν μέσα από τον πρωκτι-
κό δακτύλιο.

Οι αιμορροΐδες προκαλούνται συχνά 
από έναν συνδυασμό πολλών πραγμάτων 
όπως το σφίξιμο κατά τη διάρκεια μιας κέ-
νωσης, τη συχνή δυσκοιλιότητα (σκληρές 
ή δύσκολες κενώσεις), τη διάρροια (συχνή, 
χαλαρή, υδατώδης κένωση), εγκυμοσύνη, 

O ένας στους τρεις θα 
ταλαιπωρηθεί σε κάποια 
περίοδο της ζωής του 
από αυτό το βασανιστικό 
πρόβλημα, αναφέρει ο 
χειρουργός Διαμαντής 
θωμάς Διεθυντής 
στο METROPOLITAN 
HOSPITAL
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Γράφει 
Η λοΥσιλα κοΜΗ 
Αναισθησιολόγοςστο Metropolitan

Αν έχετε υποβληθεί σε κάποια χει-
ρουργική επέμβαση, ισως να θυ-
μάστε τον εαυτό σας να μετράει 

ανάποδα, 10,9,8.. και ύστερα να ξυπνάτε, με 
την επέμβαση να έχει τελειώσει πριν καν 
φτάσετε στο 5. Και ίσως να νομίζατε ότι κοι-
μάστε, μόνο που δεν κοιμόσασταν, ήσασταν 
υπό αναισθησία, κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. 
Όταν ένας ασθενής λαμβάνει γενική αναι-
σθησία, εκτός από το γεγονός ότι χάνει τις 

αισθήσεις του, είναι και ανίκανος να κου-
νηθεί, να δημιουργήσει αναμνήσεις, ή να 
νιώσει πόνο. Αν δεν υπήρχε η δυνατότητα 
να επιτευχθούν ταυτόχρονα όλα τα παρα-
πάνω, πολλές από τις χειρουργικές επεμ-
βάσεις που σήμερα θεωρούνται ρουτίνας, 
θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθούν. 

Αρχαία ιατρικά κείμενα από την Αίγυπτο, 
την Ασία και τη Μέση Ανατολή περιγράφουν 
για την ύπαρξη αναισθητικών με βάση 

Αρχαία ιατρικά κείμενα από την Αίγυπτο, την Ασία και τη 
Μέση Ανατολή περιγράφουν την ύπαρξη αναισθητικών 

με βάση το όπιο, τον Μανδραγόρα και το αλκοόλ. 
ςήμερα, οι αναισθησιολόγοι συχνά συνδυάζουν  

τοπικά, εισπνεόμενα και ενδοφλέβια αναισθητικά, 
προκειμένου να πετύχουν τις επιθυμητές συνθήκες 

αναισθησίας για το χειρουργείο. 

Νέέσ τέΧΝικέσ 
αΝαισΘΗσιασ ΠοΥ 
αΝτιΜέτωΠιΖοΥΝ 

το STRESS τοΥ 
ΧέιροΥρΓέιοΥ

αναιΣθήΣια 



ΓιΑΤρεύω #37  |  23 

το όπιο, τον Μανδραγόρα και το αλκοόλ. 
Σήμερα, οι αναισθησιολόγοι συχνά συνδυ-
άζουν τοπικά, εισπνεόμενα και ενδοφλέβια 
αναισθητικά, προκειμένου να πετύχουν τις 
επιθυμητές συνθήκες αναισθησίας για το 
χειρουργείο. 

Περιοχική αναισθησία
Η περιοχική αναισθησία (επισκληρίδι-

ος, υπαραχνοειδής, blocks) εμποδίζει τα 
επώδυνα ερεθίσματα που προέρχονται 
από μια συγκεκριμένη περιοχή του σώμα-
τος, από το να φτάσουν στον εγκέφαλο. 
Ο πόνος ταξιδεύει μέσα από το νευρικό 
σύστημα με τη μορφή ηλεκτρικών ση-
μάτων. Τα φάρμακα της περιοχικής αναι-
σθησίας λειτουργούν λοιπόν σαν ένας 
«ηλεκτρικός φράχτης», και αυτό επιτυγ-
χάνεται με τη σύνδεσή τους με συγκεκρι-
μένες πρωτεΐνες στη μεμβράνη των νευ-
ρικών κυττάρων, που ελέγχουν τη δίοδο 
φορτισμένων σωματιδίων, εμποδίζοντας 
την είσοδο των θετικά φορτισμένων σωμα-
τιδίων στο εσωτερικό των κυττάρων. Μια 
τέτοια ουσία είναι και η κοκαΐνη, η αναισθη-
τική δράση της οποίας ανακαλύφθηκε τυ-
χαία, όταν κατά λάθος έπεσε στη γλώσσα 
ενός ειδικευόμενου Οφθαλμολογίας. Η κο-
καΐνη χρησιμοποιείται ακομα και στις μέρες 
μας σε ορισμένες περιπτώσεις, και πολλά 
από τα υπόλοιπα τοπικά αναισθητικά που 
χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν παρόμοια 
σύσταση και ανάλογο μηχανισμό δράσης. 
Η περιοχική αναισθησία δεν μπορεί όμως 
να εφαρμοστεί σε όλες τις χειρουργικές 
επεμβάσεις, είτε διότι η θέση και το είδος 
της επέμβασης δεν το επιτρέπουν (επεμ-
βάσεις στο κεφάλι, την καρδιά, τον θώ-
ρακα), είτε γιατί ο ίδιος ο ασθενής επιθυ-
μεί να “κοιμηθεί”, ώστε να μην έχει κα-

μιά επαφή με το περιβάλλον. Σε αυτή την 
περίπτωση χρειάζεται κάτι που να δρα σε 
ολόκληρο το νευρικό σύστημα, συμπερι-
λαμβανομένου του εγκεφάλου, και αυ-
τό ακριβώς επιτυγχάνεται με τη γενική 
αναισθησία, η οποία εξασφαλίζει απώ-
λεια αισθήσεων, αναλγησία και αμνησία. 
Αυτό ακριβώς επιτυγχάνουν τα εισπνε-
όμενα αναισθητικά. Στον Δυτικό Κόσμο 
ο αιθέρας (diethyl ether) ήταν το πρώτο 
ευρύτερα χρησιμοποιημένο εισπνεόμενο 
αναισθητικό. Αρχικά ήταν δημοφιλές σαν 
ψυχαγωγικό ναρκωτικό, έως ότου ανακα-
λύφθηκε ότι πολλές φορές άτομα υπό την 
επήρεια του αιθέρα δεν αντιλαμβάνονταν 
τραυματισμούς. Τη δεκαετία του 1840, 
άρχισε να χρησιμοποιείται για καταστολή 
κατά τη διάρκεια εξαγωγών δοντιών και 
άλλων μικροεπεμβάσεων. Ακολούθησε το 
πρωτοξείδιο του αζώτου, το οποίο χρησι-
μοποιείται ακόμα και σήμερα, και άλλα πιο 
δημοφιλή παράγωγα του αιθέρα όπως το 
σεβοφλουράνιο. Η αναισθησία με εισπνε-
όμενα, συμπληρώνεται συνήθως με εν-
δοφλέβια αναισθητικά, η ανάπτυξη των 
οποίων ξεκίνησε ήδη από το 1870. Αυτά 
που έχουν ευρύτερη χρήση είναι η προ-
ποφόλη, που προκαλεί απώλεια συνείδη-
σης, τα οπιοειδή που δρουν αναλγητικά 
όπως η φεντανύλη, και οι βενζοδιαζεπί-
νες που δρουν αγχολυτικά. Οι ενδοφλέβι-
οι παράγοντες φαίνεται ότι δρουν και αυτοί 
με ανάλογο τρόπο επηρεάζοντας την με-
ταβίβαση ηλεκτρικών σημάτων στο κεντρι-
κό νευρικό σύστημα. Φυσιολογικά τα ηλε-
κτρικά σήματα του εγκεφάλου μοιάζουν 
με μια «χαοτική συμφωνία», καθώς οι δι-
άφορες περιοχές του εγκεφάλου επικοι-
νωνούν μεταξύ τους. Αυτή η αέναη σύνδε-
ση είναι που μας κρατάει ξύπνιους και σε 
εγρήγορση. Με την εισαγωγή στην αναι-
σθησία όμως, τα σήματα αυτά χαμηλώνουν 
σε ένταση και γίνονται πιο οργανωμένα, 
υποδηλώνοντας ότι κάποιες περιοχές του 
εγκεφάλου παύουν πλέον να επικοινωνούν 
μεταξύ τους. 

Πώς λειτουργεί η αναισθησία
Υπάρχουν πολλά που ακόμα δεν γνω-

ρίζουμε σχετικά με το πώς ακριβώς συμ-
βαίνει αυτό. Αρκετά από τα αναισθητι-
κά δεσμεύουν έναν υποδοχέα που λέγε-

ται GABAa, και βρίσκεται στους νευ-
ρώνες του εγκεφάλου, αφήνοντας έτσι 
μια πύλη ανοικτή η οποία επιτρέπει την 
είσοδο στο εσωτερικό του κυττάρου αρ-
νητικά φορτισμένων σωματιδίων. Η συσ-
σώρευση αρνητικών φορτίων προκαλεί 
ένα είδος «βραχυκυκλώματος» στο νευ-
ρικό κύτταρο, εμποδίζοντας έτσι τη με-
τάδοση ηλεκτρικών σημάτων. Το νευρι-
κό σύστημα διαθέτει πολλούς τέτοιους 
διαύλους ελέγχοντας έτσι οδούς μνήμης, 
κίνησης και συνείδησης. Τα περισσότερα 
αναισθητικά δρουν σε περισσότερες από 
μία οδούς, και δεν επηρεάζουν μόνο το 
κεντρικό νευρικό σύστημα. Κάποια επη-
ρεάζουν την καρδιά, τους πνεύμονες 
και άλλα ζωτικά όργανα. Τα αναισθητικά 
μπορούν λοιπόν να έχουν σοβαρές ανεπι-
θύμητες ενέργειες, γι’ αυτό και ο αναισθη-
σιολόγος πρέπει να χορηγήσει ακριβώς 
τη σωστή δόση και αναλογία φαρμάκων 
ώστε να πετύχει τις επιθυμητές συν-
θήκες αναισθησίας, παρακολουθώντας 
ταυτόχρονα τις ζωτικές λειτουργίες του 
ασθενή, αναπροσαρμόζοντας διαρκώς 
τόσο το είδος όσο και τις δόσεις των φαρ-
μάκων. Η παρακολούθηση των ζωτικών 
λειτουργιών του ασθενή από τον αναι-
σθησιολόγο (monitoring) είναι συνεχής 
και προσαρμόζεται ανάλογα με τη βαρύ-
τητα της επέμβασης και την παθολογία 
του ασθενή, περιλαμβάνοντας στην πιο 
βασική της μορφή τη συνεχή καταγρα-
φή καρδιογραφήματος, σφύξεων, κορε-
σμού αρτηριακού αίματος σε οξυγόνο, τε-
λοεκπνευστικού διοξειδίου του άνθρακα 
και τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. 
Η αναισθησία ειναι πολύπλοκη, η συνε-
χής όμως εξέλιξη στον τομέα αυτό έχει 
συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυ-
ξη νέων και βελτιωμένων χειρουργικών 
τεχνικών όπως ειναι οι λαπαροσκοπι-
κές επεμβάσεις, καθώς επίσης και στην 
ομαλή και ασφαλή διενέργεια καισαρι-
κών τομών, διάνοιξη φραγμένων αρ-
τηριών, αντικατάσταση ήπατος και νε-
φρών, και άλλων σωτήριων επεμβάσεων. 
Κάθε χρόνο αναπτύσονται νέες τεχνι-
κές αναισθησίας, που στο μέλλον θα επι-
τρέψουν σε ολοένα και περισσότερους 
ασθενείς να αντιμετωπίσουν με επιτυχία 
και ασφάλεια το stress του χειρουργείου. 
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Γράφει 
Η ΒασιλικΗ ΘέΜέλΗ
Παιδοψυχίατρος στο Metropolitan

τα Πρωτακια 
στο σΧολέιο

ή μεΤαβαΣή Των νήπιων απΟ ΤΟ νήπιαγωγειΟ ΣΤΟ δήμΟΤικΟ ΣχΟλειΟ  
απΟΤελει ΣΤαθμΟ ΣΤήν εξελιξή ΤήΣ πρΟΣωπικΟΤήΤαΣ

τις συνηθέστερες παιδικές φοβίες. Πρό-
κειται για το φόβο των παιδιών να πάνε 
στο σχολείο και την έντονη δυσαρέσκειά 
τους να αποχωριστούν τους γονείς τους, 
δίχως να υπάρχει κάποιος προφανής λό-
γος. Συνήθως εκδηλώνεται τις πρωινές 
ώρες και τα κύρια συμπτώματά της είναι 
τα ξεσπάσματα θυμού, ο πόνος στο στή-
θος, ο εμετός, η ναυτία, η διάρροια, ο στο-
μαχικός πόνος, ο πονοκέφαλος, το κλά-
μα. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι πιθανό 
να οφείλονται στο άγχος που δημιουργεί 
στο παιδί η προοπτική να πάει στο σχολείο. 
Υποχωρούν δε όταν το παιδί δεν χρειάζε-
ται να πάει στο σχολείο.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι γονείς κα-
λό θα είναι να προσεγγίσουν το παιδί με 
κατανόηση και να μην κρατήσουν αυστη-
ρή στάση. Αν το πρόβλημα είναι σημαντι-
κό και επιμένει, θα πρέπει να απευθυν-
θούν σε κάποιον ειδικό.

Προκύπτει λοιπόν ότι η πορεία του παι-
διού, κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβα-
τικής περιόδου, χρήζει ιδιαίτερης μετα-
χείρισης από την πλευρά των γονέων και 
των νηπιαγωγών, εφόσον πλέον η μαθη-
σιακή διαδικασία χάνει το χαρακτήρα του 
παιχνιδιού και ο παιδικός εγωκεντρισμός 
υποχωρεί, δηλαδή το παιδί περνά από το 
«εγώ» στο «εμείς». Οι συνηθέστερες αλ-
λαγές που έχουν να αντιμετωπίσουν τα 
παιδιά είναι οι παρακάτω: 
•	Η αύξηση του αριθμού μαθητών στην 

τάξη
•	Μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διαμο-

νής στην τάξη

Η μετάβαση των νηπίων από το νηπι-
αγωγείο στο δημοτικό σχολείο απο-
τελεί σημαντικό σταθμό στην εξέ-

λιξη της προσωπικότητας των παιδιών. για 
τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη βαρύτη-
τα στην ομαλή έκβαση της πορείας αυτής. 

Η περίοδος αυτή σηματοδοτεί ιδιαίτερα 
έντονες αλλαγές, τόσο στην προσωπικό-
τητα του παιδιού όσο και στο οικογενεια-
κό και κοινωνικό του περιβάλλον, εκθέτο-
ντάς το σε μια ποικιλία απαιτήσεων - γνω-
στικών, συναισθηματικών και κοινωνικών. 
Το παιδί, στην ηλικία των 6 ετών περίπου, 
περνά από μια προηγούμενη αναπτυξιακή 
φάση σε μια νεότερη, τη λανθάνουσα περί-
οδο. Η αναπτυξιακή αυτή φάση συμπίπτει 
με την πρώτη σχολική ηλικία και περικλείει:

1. Την ανάπτυξη ποικίλων νοητικών, 
κατασκευαστικών και ακαδημαϊκών 
ικανοτήτων 

2. Την ανάπτυξη ικανότητας για κοι-  
νω νικοποίηση

3. Την ταυτοποίηση με συνομήλικους 
του ίδιου φύλου και τη δημιουργία 
ομάδων

4. Την προοδευτική αύξηση της αυ-  
τονομίας

5. Την ανάπτυξη ικανότητας χειρισμού 
του άγχους

Όλα αυτά βοηθούν το παιδί τελικά να 
καταφέρει να ανταποκριθεί στο ρόλο του 
ως μαθητής. Ωστόσο στην ηλικία των 6 
ετών η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος 
(μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημο-
τικό) μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση 
της σχολικής άρνησης, η οποία είναι από 

ΨυχΟλΟγια

ςτην ηλικία των 6 ετών 
η αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος μπορεί 
να προκαλέσει την 
εμφάνιση της σχολικής 
άρνησης, η οποία είναι 
από τις συνηθέστερες 
παιδικές φοβίες
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•	Μεγαλύτερος βαθμός εμπλοκής των 
γονέων

•	Η αύξηση των προσδοκιών για ατομι-
κή εργασία

•	Η διαφοροποίηση του τρόπου διδα-
σκαλίας και του περιεχομένου του 
προγράμματος
Με γνώμονα την ομαλή μετάβαση του 

νηπίου, μερικές χρήσιμες συμβουλές για 
τους γονείς, ώστε να προετοιμαστεί κα-
τάλληλα το νήπιο και να εισαχθεί ομαλά 
στο σχολικό περιβάλλον είναι:
•	Η επίσκεψη του γονέα μαζί με το παιδί 

στο νέο του σχολείο λίγο πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων

•	Η διήγηση μιας ιστορίας ενός παιδιού 
που ξεκινά το σχολείο για πρώτη φορά

•	Η πραγματοποίηση μαζί όλων των προ-
ετοιμασιών που χρειάζονται για τη νέα 
σχολική χρονιά

•	Ο γονέας οφείλει να είναι φυσικός και 
συγκρατημένος στη συμπεριφορά του 
σχετικά με την έναρξη της Ά  δημοτι-
κού, ώστε να μη μεταδώσει εκνευρισμό 
και ανησυχία στο παιδί

•	Η ενημέρωση του παιδιού για τις νέες 
υποχρεώσεις, η μετάδοση συναισθημά-

κανένας λόγος ανησυχίας. Προσθέστε 
πως οτιδήποτε θελήσει ή νιώσει μπορεί 
να το συζητήσει με τον εκπαιδευτικό. 
Άλλωστε η συμμαχία εκπαιδευτικού 
και γονέα είναι πολύ σημαντική, ώστε 
να ενταχθεί ομαλά το παιδί στο σχο-
λικό πλαίσιο. Εξίσου σημαντική είναι 
και η δράση των νηπιαγωγών, οι οποί-
οι οφείλουν να ενημερώσουν τους μι-
κρούς μαθητές για τα νέα δεδομένα, να 
προγραμματίσουν αν είναι δυνατό επι-
σκέψεις στο νέο σχολικό περιβάλλον 
και να ενημερώσουν τους δασκάλους 
του δημοτικού για το κοινωνικο-συναι-
σθηματικό-μαθησιακό προφίλ των μι-
κρών μαθητών, ώστε άμεσα οι ίδιοι να 
ανταποκριθούν. Άλλωστε, η αδυναμία 
προσαρμογής των παιδιών στις νέες 
αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής της 
σχολικής περιόδου μπορεί να έχει μα-
κροπρόθεσμες επιπτώσεις στην περαι-
τέρω ακαδημαϊκή τους εξέλιξη, στην 
κοινωνικοποίησή τους, αλλά και στη δι-
αμόρφωση βαθύτερων χαρακτηριστι-
κών της προσωπικότητάς τους.
Καλή αρχή σε όλους τους γονείς και 

στα παιδιά. 

των αισιοδοξίας και πίστης ότι θα τα 
καταφέρει

•	Η προσπάθεια γνωριμίας του παιδιού 
με κάποιους από τους μελλοντικούς 
συμμαθητές του

•	Απομυθοποίηση αρνητικών στερεο-
τύπων και εκφράσεων που επηρεά-
ζουν και φορτίζουν τα νήπια με προ-
καταλήψεις για το δημοτικό π.χ. «φέ-
τος αρχίζει μια δύσκολη χρονιά, τέρμα 
τα παιχνίδια»

•	Ο γονέας οφείλει να ακούει προσεκτικά 
το παιδί του και να του αφήνει περιθώ-
ριο να θέτει ερωτήματα, στα οποία πρέ-
πει να του απαντά με ειλικρίνεια

•	Η έγκαιρη έλευση του παιδιού στο σχο-
λείο και η μη αργοπορημένη παραλα-
βή του. Λίγα λεπτά φαντάζουν αιώ-
νας όταν αισθανόμαστε ανασφάλεια. 
Βεβαιώστε το παιδί ότι θα είστε κοντά 
του αν σας χρειαστεί και δεν υπάρχει 

ο γονέας οφείλει 
να είναι φυσικός και 
συγκρατημένος στη 
συμπεριφορά του 
σχετικά με την έναρξη 
της Ά  δημοτικού, 
ώστε να μη μεταδώσει 
εκνευρισμό και 
ανησυχία στο παιδί
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ΔωρέαΝ έΠέΜΒασέισ 
σέ ασΘέΝέισ 
στο METRopoLiTan

επεμβάσεις Ιάπωνες και οι Κινέζοι χειρουρ-
γοί, οι οποίοι, λόγω του υψηλού επιπολα-
σμού των νοσημάτων του πεπτικού στις 
συγκεκριμένες χώρες έχουν τελειοποιήσει 
τις μεθόδους τους, μεταλαμπάδευσαν τις 
γνώσεις τους σε συναδέλφους τους από 
κάθε γωνιά του πλανήτη. Ήταν η δεύτερη 
φορά που το Θεραπευτήριο Metropolitan 
συμμετείχε στο μεγαλύτερο επιστημονικό 
γεγονός της γαστρεντερολογίας στη χώρα 
μας, το οποίο -πρωτοπόρο στην εκπαίδευ-
ση και ενημέρωση των γιατρών- προσέφε-
ρε για άλλη μια φορά στο κοινωνικό σύ-
νολο, φιλοξενώντας σπουδαίους επιστή-
μονες στο ενδοσκοπικό και ακτινολογικό 
τμήμα του Θεραπευτηρίου. Η συμμετοχή 
του Θεραπευτηρίου Metropolitan στο συ-
μπόσιο είναι αποτέλεσμα της διεθνούς κα-
ταξίωσης του γαστρεντερολογικού Τμήμα-
τός του και της απεριόριστης εμπιστοσύ-
νης που επιδεικνύουν οι πλέον διακεκρι-
μένοι επιστήμονες της γαστρεντερολογίας 
στην επιστημονική επάρκεια του ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και 
στις σύγχρονες υποδομές του. ΟΙ συμμε-
τέχοντες γιατροί ήταν: 

Αυστραλία: Michael Bourke, Κίνα: Ming-
Yan Cai, Philip Chiu, Bing Hu, Pinghong 
Zhou, Γαλλία: Dimitri Goumaros, Marc 
Giovannini, Juergen Hochberger, Thierry 
Ponchon, Γερμανία: Helmut Messmann, Horst 
Neuhaus, Thomas Roesch, Ινδια: Nageshwar 
Reddy. Ιταλία: Guido Costamagna, Ιαπωνια: 
Haruhito Inone, Naohisa Yahagi, Hironori 
Yamamoto. Ολλανδια: Peter Siersema, Νορ-
βηγια: Lars Aabakken.Switzerland, Stefan  
Seewald, Αμερικη: George Triada filopoulos, 
Prakeek Sharma, Stavros Stavropoulos, 
Jerome D. Waye.

σμάτων αρχικού σταδίου, μέσω των φυσι-
κών οδών του ανθρώπινου σώματος, από 
τον οισοφάγο έως και το παχύ έντερο, χω-
ρίς να υφίσταται ο ασθενής την ελάχιστη 
ταλαιπωρία. Είναι ανώδυνες, αξιόπιστες και 
ασφαλείς πράξεις και μεταξύ των πλεονε-
κτημάτων τους είναι η δυνατότητα εκτέλε-
σής τους χωρίς γενική αναισθησία, η ελα-
χιστοποίηση έως εξάλειψη των επιπλοκών 
περιεγχειρητικά και μετεγχειρητικά, αλλά 
και η απουσία τραύματος και ουλών. Αξι-
οσημείωτη είναι και η συμβολή τους στη 
μείωση του άμεσου και του έμμεσου οικο-
νομικού κόστους διάγνωσης και θεραπεί-
ας των γαστρεντερολογικών νοσημάτων, 
-ιδιαίτερα στα ήδη επιβαρυμένα ασφαλι-
στικά ταμεία- το οποίο προκύπτει αφενός 
από τις εξετάσεις, τη διάρκεια νοσηλείας 
του ασθενή, τα φάρμακα που λαμβάνει και 
τις χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες 
υποβάλλεται, και αφετέρου από τις ημέρες 
απουσίας του ασθενή αλλά και των φρο-
ντιστών του από την παραγωγική διαδικα-
σία. Οι πρωτοπόροι σ’ αυτού του είδους τις 

Τo Διεθνές Αθηναϊκό Συμπόσιο: Δι-
εθνούς απήχησης πρωτοποριακές 
ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε Έλ-

ληνες ασθενείς.
Παγκόσμια προβολή είχαν οι πρωτο-

ποριακές ενδοσκοπικές επεμβάσεις που 
πραγματοποιήθηκαν εντελώς δωρεάν 
σε Έλληνες ασθενείς στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan, στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς 
Αθηναϊκού Συμποσίου για την πρόληψη του 
καρκίνου του πεπτικού συστήματος, που δι-
εξήχθη στις 8 και 9 Ιουλίου, από την Ελληνι-
κή γαστρεντερολογική Εταιρεία. Οι επεμβά-
σεις, που εκτελέστηκαν με πρωτοποριακές 
τεχνικές, μεταδόθηκαν διαδικτυακά σε 150 
χώρες, ενώ παράλληλα 25 διεθνούς φήμης 
καθηγητές από 12 χώρες τις παρακολούθη-
σαν σε live demonstration, από το ξενοδο-
χείο Hilton. Οι παρευρισκόμενοι στο συμπό-
σιο γιατροί απεύθυναν ερωτήματα στους 
ενδοσκόπους, οι οποίοι θα απαντούσαν 
απευθείας, εξηγώντας τις λεπτομέρειες 
των διενεργούμενων επεμβάσεων.

Μεταξύ των επεμβάσεων που πραγ-
μ α τοπο ι ή θ η κα ν  σ το  Θ ε ρ α πευ τ ή ρ ι ο 
Metropolitan ήταν η ενδοσκοπική αφαίρε-
ση τμήματος του στομάχου σε έναν ασθε-
νή 87 ετών, ο οποίος χωρίς να αντιμετω-
πίσει την παραμικρή δυσκολία μετά την 
επέμβαση έλαβε εξιτήριο 3 μέρες μετά 
απ’ αυτήν, καθώς και η αφαίρεση ενός ευ-
μεγέθους πολύποδα 10 εκατοστών! Οι προ-
ηγμένες ενδοσκοπικές πράξεις στις οποίες 
προέβησαν οι χειρουργοί στο Metropolitan 
έχουν αποδειχθεί ισχυρό εργαλείο στα χέ-
ρια έμπειρων γαστροσκόπων, καθώς δί-
νουν τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης 
αλλά και θεραπείας νοσημάτων του πεπτι-
κού, συμπεριλαμβανομένων των νεοπλα-

πρωΤΟβΟυλια

παγκόσμια προβολή είχαν οι πρωτοποριακές ενδοσκοπικές επεμβάσεις 
που πραγματοποιήθηκαν εντελώς δωρεάν σε Έλληνες στο Metropolitan

50 ετών:
οι γιατροί προτρέπουν 
όλους τους ανθρώπους 
άνω των 50 ετών 
να υποβάλλονται σε 
κολονοσκόπηση μια φορά 
ανά 5ετία.
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γαστρεντερολόγοι, χειρουργοί του πεπτικού 
συστήματος, αλλά και παθολόγοι που παρακο-
λούθησαν το συμπόσιο και τις επεμβάσεις από το 
Metropolitan εξήραν την αρτιότητα και το υψηλό 
επιστημονικό επίπεδο του 3ου Διεθνούς Αθηνα-
ϊκού Συμποσίου, θέμα του οποίου ήταν «γαστρε-
ντερικός καρκίνος: Πρόληψη, Αναγνώριση και Δι-
αχείριση - Ένα αλφαβητάρι για Ιατρούς (Παθολό-
γους, γενικούς Ιατρούς)», το οποίο αποτέλεσε το 
μεγαλύτερο επιστημονικό γεγονός της γαστρε-
ντερολογίας στη χώρα μας. Κατά τη διάρκειά του 
δόθηκε έμφαση στην πρόληψη του γαστρεντερι-
κού καρκίνου, καθώς, όπως σημειώθηκε, δεν εί-
ναι εφικτή η πρόβλεψη των ανθρώπων που θα 
εμφανίσουν τη νόσο, παρότι έχουν κατά καιρούς 
αναγνωριστεί διατροφικοί παράγοντες που έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πεπτικού 
συστήματος, όπως είναι η κατανάλωση κόκκινου 
κρέατος η οποία έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση 
των πιθανοτήτων εμφάνισης καρκίνου του πα-
χέος εντέρου. Ιδιαίτερα γι’ αυτή τη μορφή καρκί-
νου οι ειδικοί τόνισαν ότι στη χώρα μας πάσχουν 
πάνω από 5.000 άτομα, εκ των οποίων το 50% 
καταλήγει. Επισήμαναν ότι οι σωστές διατροφι-
κές συνήθειες, η διατήρηση ενός κανονικού βά-
ρους, η διακοπή του καπνίσματος και οι προλη-
πτικές εξετάσεις μπορούν να σώσουν ζωές, προ-
τρέποντας όλους τους ανθρώπους άνω των 50 
ετών να υποβάλλονται σε κολονοσκόπηση μια 
φορά ανά 5ετία, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι που 
επιβάλλουν τη διενέργεια της εξέτασης συχνό-
τερα. Τέτοιοι λόγοι είναι η ύπαρξη συγγενών α’ 
βαθμού (γονείς, αδέλφια, παιδιά) που έχουν δι-
αγνωστεί με πολύποδες ή καρκίνο παχέος εντέ-
ρου, και αιτία είναι ο υψηλός κίνδυνος που δια-
τρέχουν για εμφάνιση της νόσου. Οι ομιλητές 
σημείωσαν δε ότι οι πολύποδες, που είναι προ-
καρκινικές βλάβες στο βλεννογόνο του παχέος 
εντέρου, εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια σε 
όλο και νεότερους ανθρώπους, γεγονός που κα-
θιστά την τακτική και με χρονική συνέπεια κολο-
νοσκόπηση επιβεβλημένη. Σ’ αυτό συνηγορεί και 
το ιδιαίτερα υψηλό κόστος αντιμετώπισης του 
καρκίνου του παχέος εντέρου που ξεπερνά συ-
νολικά κατ’ έτος τα 70.000.000 €.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συμποσίου οι ομι-
λητές προέβαλαν την αξία της κολονοσκόπησης 
και αυτό διότι αποκλειστικά μέσω αυτής μπορεί 
να γίνει ταυτόχρονα τόσο η διάγνωση όσο και η 
αφαίρεση των πολυπόδων, χωρίς να ταλαιπω-
ρείται ο ασθενής με διαφορετικές εξετάσεις, οι 
οποίες, πέραν του οικονομικού κόστους, στοιχί-
ζουν και στην ψυχική υγεία των εξεταζομένων.

Η.Α.
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και 
σέ αστΥΝοΜικο 
ΜΥΘιστορΗΜα... 
το METRopoLiTan

Η φήμη του Θεραπευτήριο μας, όχι 
μόνο ξεπερνάει τα σύνορα της Ελ-
λάδας, αλλά και εμπνέει και φημι-

σμένους ξένους συγγραφείς. 
Αν δεν το πιστεύετε, δεν έχετε πα-

ρά να διαβάσετε το βιβλίο του Φίλιπ Κερ: 
«Το χέρι του Θεού». Οι συνεπείς βιβλιό-
φιλοι, ιδιαίτερα δε οι λάτρεις του αστυ-
νομικού μυθιστορήματος, γνωρίζουν ότι 
ο, γεννημένος στο Εδιμβούργο της Σκω-
τίας, 60χρονος συγγραφέας, θεωρείται ο 
κορυφαίος του είδους, σε διεθνή κλίμακα, 
τα βιβλία του δε (είναι και πολυγραφότα-
τος) είναι από τα πλέον ευπώλητα (μπεστ-
σέλερ) και στην Ελλάδα. Ίσως γι` αυτό, 
στο τελευταίο του βιβλίο, επιλέγει ως τό-

πο της δραματουργικής πλοκής, την Ελλά-
δα και, ειδικά, την περιοχή του Πειραιά, με 
φόντο το στάδιο Καραϊσκάκη, όπου ένας 
αιφνίδιος θάνατος, στη διάρκεια ποδο-
σφαιρικού αγώνα, ανάμεσα στον Ολυμπι-
ακό και μια αγγλική ομάδα, για τα προκρι-
ματικά του Τσάμπιονς Λιγκ, οδηγεί στην 
αποκάλυψη ενός βρόμικου κυκλώματος, 
που ξεκινά από το στήσιμο παιχνιδιών και 
δε διστάζει να φτάσει μέχρι την ηθική, 
εν τέλει δε και τη φυσική εξόντωση αν-
θρώπων. Ο ήρωας του έργου, προπονητής 
της αγγλικής ομάδας, αλλά και αυτοσχέ-
διος ντετέκτιβ, που αναλαμβάνει να εξι-
χνιάσει το μυστήριο, εμφανίζεται αρκετά 
ενημερωμένος για πρόσωπα και πράγμα-

Η φήμη του θεραπευτηρίου μας, όχι μόνο ξεπερνάει 
τα σύνορα της ελλάδας, αλλά και εμπνέει 
και φημισμένους ξένους συγγραφείς

μυθιΣΤΟρήμα 
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ο ήρωας του έργου, 
προπονητής της αγγλικής 
ομάδας, αλλά και 
αυτοσχέδιος ντετέκτιβ, 
που αναλαμβάνει να 
εξιχνιάσει το μυστήριο, 
εμφανίζεται αρκετά 
ενημερωμένος και σε 
αυτή την πληροφόρηση 
περιλαμβάνεται και το 
«Μετροπόλιταν»!τα, σε αυτή δε την πληροφόρηση περιλαμ-

βάνεται και το «Μετροπόλιταν»! Είναι, μά-
λιστα, τόσο καλές οι συστάσεις που έχει 
ο «ήρωας», δηλαδή ο συγγραφέας, ώστε 
να απορεί (σελ. 147), μετά τη διαπίστω-
ση του θανάτου του ποδοσφαιριστή: «Δε 
μπορεί να κάνει τη νεκροψία άλλο Θερα-
πευτήριο; Όπως το Μετροπόλιταν στον 
Πειραιά»; Εκεί, ο ήρωας-συγγραφέας ενη-
μερώνεται, ότι νεκροψία, μπορεί να γίνει 
μόνο σε δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα….

Το Μετροπόλιταν, πάντως, ήταν το Θε-
ραπευτήριο στο οποίο είχε μεταφερθεί ο 
ποδοσφαιριστής, μετά την αιφνίδια πτώ-
ση του, εντός του αγωνιστικού χώρου, με 
τον «προπονητή» του Ολυμπιακού να ενη-

μερώνει το «συνάδελφό» του (σελ. 118): 
«Τον πηγαίνουν στο Μετροπόλιταν. Είναι 
δύο λεπτά με τα πόδια από εδώ. Πολύ κα-
λό Θεραπευτήριο. Ιδιωτικό Θεραπευτή-
ριο». Το πιο «ιντριγκαδόρικο», ίσως, στοι-
χείο, που δείχνει και το βάθος της «εσω-
τερικής πληροφόρησης» του συγγραφέα, 
για την ελληνική κοινωνική πραγματικότη-
τα, είναι πως, για την ύπαρξη και την ποι-
ότητα του Θεραπευτηρίου μας, ο ήρωας 
του βιβλίου ενημερώνεται από υπάλληλο 
της ΠΑΕ Παναθηναϊκός -του μισητού αντι-
πάλου- που φέρεται να λέει (σελ. 105) «Το 

Στάδιο Καραϊσκάκη είναι δίπλα στο Μετρο-
πόλιταν που είναι ιδιωτικό Θεραπευτήριο. 
Αν και είναι στον Πειραιά, είναι πολύ καλό 
Θεραπευτήριο»! Να, λοιπόν, που το Θερα-
πευτήριό μας, καταφέρνει, με την ποιότη-
τα των παρεχόμενων υπηρεσιών του, να 
ενώνει ακόμη και «ορκισμένους εχθρούς». 
Εμείς να ευχαριστήσουμε το συγγραφέα 
για τα καλά του λόγια και να του ευχηθού-
με να…… μη μας χρειαστεί. 

για όσους ενδιαφέρονται, το βιβλίο 
του Φίλιπ Κερ «Το χέρι του Θεού», κυ-
κλοφορεί από τις εκδόσεις «Κέδρος» 
και βρίσκεται στις προθήκες όλων των 
βιβλιοπωλείων.

Η.Α.
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Τηλεαγγειεκτασίες και αρτηριοφλε-
βώδεις δυσπλασίες (AVMs) είναι οι χαρα-
κτηριστικές βλάβες της νόσου-επικοινω-
νία μεταξύ αρτηριών και φλεβών λόγω έλ-
λειψης τριχοειδικού δικτύου.

Η HHT έχει εξαιρετικά μεταβλητή έκ-
φραση όσον αφορά στα όργανα τα οποία 
πάσχουν και τη σοβαρότητα των συμπτω-
μάτων ακόμη και μεταξύ των συγγενών.

Τα περισσότερο συχνά πάσχοντα όργα-
να είναι, η μύτη, το δέρμα, οι πνεύμονες, 
το γαστρεντερικό και ο εγκέφαλος (με αυ-
τή τη σειρά).

H HHT κληρονομείται κατά τον αυτο-
σωματικό επικρατούντα χαρακτήρα,με 
αποτέλεσμα το 50% των παιδιών να εί-
ναι φορείς του συγκεκριμένου γονιδίου.

90-95% των ατόμων με HHT θα ανα-
πτύξει ρινορραγίες από την ενηλικίωση 
ποικίλου σοβαρότητας.

90-95% θα αναπτύξουν τουλάχιστον 
ευρυαγγείες στο δέρμα του πρόσωπου ή 
και στα χέρια κατά τη μέση ηλικία (μωβ 
κηλίδες μεγέθους κεφαλής καρφίτσας).

30% θα αναπτύξουν αρτηριοφλεβώ-
δεις δυσπλασίες στον πνεύμονα.

20% θα παρουσιάσει αιμορραγία από 

το γαστρεντερικό, συνήθως όχι νωρίτερα 
των 50 ετών.

10-15% θα έχει τουλάχιστον μια αρτη-
ριοφλεβώδη δυσπλασία στον εγκέφαλο.

Άγνωστο ποσοστό θα παρουσιάσει αρ-
τηριοφλεβώδεις δυσπλασίες στο ήπαρ.

Χωρίς θεραπεία οι ασθενείς εκδηλώ-
νουν συμπτώματα από το αναπνευστικό 
(αιμοπτύσεις), παράδοξα εμβολικά επεισό-
δια-αιμορραγίες από το κεντρικό νευρικό 
ή τον εγκέφαλο, καρδιακή ανεπάρκεια λό-
γω των δυσπλασιών στο ήπαρ.

Θεραπείες για όλες τις εκδηλώσεις 
της ΗΗΤ είναι διαθέσιμες τα τελευταία 
10 χρόνια με τη χρήση μονοκλωνικών 
αντισωμάτων.

Με αυτή τη θεραπεία αντιμετωπίσαμε 
στο Θεραπευτήριό μας ασθενή 53 ετών με 
οικογενειακό ιστορικό HHT, αρτηριοφλε-
βώδεις δυσπλασίες τόσο στο ήπαρ όσο και 
στους πνεύμονες καθώς και καρδιακή ανε-
πάρκεια. Ο απεικονιστικός έλεγχος στον 
οποίο υπεβλήθη ένα μήνα μετά το πέρας 
των θεραπειών έδειξε βελτίωση της τάξης 
του 10% σε όλα τα επίπεδα των βλαβών 
και θα ακολουθήσουν απεικονίσεις μετά 
5 και 9 μήνες.

τΗλέαΓΓέιέκτασια.
Μια σΠαΝια ΠαΘΗσΗ
ςπάνιο νόσημα, προσβάλει 1 στους 5.000 ή 1 στους 10.000 ανάλογα 
τη γεωγραφική κατανομή. 6 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο έχουν HHT

Γράφει 
Ο Ηλιασ ΜοΥτσιοσ 
Παθολόγος στο Metropolitan

Σπανια νΟΣΟΣ

Η κληρονομική αιμορραγική τηλεαγ-
γειεκτασία (HHT), επίσης γνωστή 
ως Osler-Rendu-Weber, είναι μια γε-

νετική διαταραχή που επηρεάζει τα αιμο-
φόρα αγγεία σε πολλά μέρη του σώματος.

Σπάνιο νόσημα, προσβάλλει 1 στους 
5.000 η 1 στους 10.000 ανάλογα τη γεω-
γραφική κατανομή. Έξι εκατομμύρια άν-
θρωποι στον κόσμο έχουν HHT.
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Ο Αρεταίος ο Καππαδόκης (1ος-
2ος αιώνας μ.Χ.) (Εικ. 1), υπήρξε 
ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε 

συστηματικά τον σακχαρώδη διαβήτη 
στην ευρωπαϊκή ιατρική βιβλιογραφία, 
δίνοντας και το όνομα στη νόσο από το 
ρήμα “διαβαίνω”, εξ αιτίας του γεγονό-
τος ότι μεγάλη ποσότητα ούρων συνε-

χώς περνάει («διαβαίνει») από τους νε-
φρούς. Στο βιβλίο του «Περί αιτιών και 
σημείων χρονίων παθών» (Βιβλ. Β΄, κεφ. 
β΄ «Περί διαβήτεω»), θεωρεί ως χρόνια 
τη φύση της νόσου, που συντομεύει τη 
ζωή του ασθενούς επιφέροντας γρήγο-
ρα το θάνατο, περιγράφει δε την κλασι-
κή τριάδα της κλινικής συμπτωματολο-

«ιΗτρικΗ Δέ ΠαΝτα Παλαι ΥΠαρΧέι…» ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΗΤΗ

ιΣΤΟρια και 
φιλΟΣΟφια

Γράφει 
Ο Δρ αΝαστασιοσ 
ι. ΜΥλωΝασ,
Στοματικός και Γναθοπροσωπικός 
Χειρουργός. Διδάκτωρ Οδοντιατρικής 
και Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ιστορικός της Ιατρικής, 
Αν. Διευθυντής Στοματικής και 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
Κλινικής στο Metropolitan

εικόνα 7. Οι καναδοί φυσιολόγοι Sir Frederick Banting (1891-1941)  
και Charles Best (1889-1978).
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γίας του διαβήτη, ήτοι την πολυδιψία, πο-
λυποσία και πολυουρία των ασθενών («δί-
ψος ακρατές πολυποσίη ανισόμετρος ούρη-
σι πολλοίσι»).

Η ιστορία της ινσουλίνης, η ανακάλυψη 
της οποίας αποτέλεσε σταθμό στη θεραπεία 
του διαβήτη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα πα-
ρουσιάζοντας τη προσπάθεια του ανθρώ-
που, μέσα από τον προβληματισμό, την ευ-
ρηματικότητα, την σύμπτωση αλλά και την 
αναγκαιότητα, να δαμάσει τη νόσο, αυτή τη 
βασανιστική και αναπόφευκτη συνοδοιπό-
ρο της ζωής. 

Ο γερμανός παθολόγος, φυσιολόγος και 
βιολόγος Paul Langerhans (1847-1888) (Εικ. 
2), ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε το 1869, 
ότι ορισμένα κύτταρα του παγκρέατος, τα 
ομώνυμα νησίδια του Langerhans, εκκρί-
νουν κάποιες ουσίες, τον ρόλο των οποί-
ων όμως δεν είχε κατανοήσει πλήρως. To 
1889, ο εβραϊκής καταγωγής Γερμανολιθουα-
νός παθολόγος Oscar Minkowski (1858-1931) 
(Εικ. 3), μαζί με τον Γερμανό ιατρό Joseph 
von Mering (1849-1908) (Εικ. 4), συσχέτισαν 
τον καταβολισμό των υδατανθράκων (σακ-
χάρων) με τη φυσιολογική λειτουργία του 
παγκρέατος, με τη μνημειώδη πειραματική 
εργασία τους σε σκυλιά στο Πανεπιστήμιο 
του Strasbourg, όπου προκάλεσαν διαβήτη 
αφαιρώντας το πάγκρεάς τους. Ο γερμανός 
ιατρός Georg Ludwig Zuelzer (1870-1949) 
(Εικ. 5), υπήρξε ο σημαντικότερος ερευνη-
τής, ο οποίος επέμεινε στη θεραπεία του δια-
βήτη με εκχυλίσματα παγκρέατος, δημοσι-
εύοντας το 1908 τα εντυπωσιακά αποτελέ-
σματά του από τη χορήγηση του παγκρεατι-
κού εκχυλίσματος με το όνομα “ακωματόλη” 
(Acomatol), σε παγκρεατεκτομηθέντα σκυλιά 
και σε ένα διαβητικό άρρωστο με κετοξέω-
ση. Το 1916 ο Ρουμάνος φυσιολόγος Nicolae 

εικόνα 1. Ο επιφανής αρχαίος 
Έλληνας ιατρός αρεταίος  
ο καππαδόκης  
(1ος - 2ος αι. μ.χ.).

εικόνα 2. Ο γερμανός 
παθολόγος, φυσιολόγος και 
βιολόγος Paul Langerhans 
(1847-1888).

εικόνα 3. Ο γερμανολιθουανός 
παθολόγος Oscar Minkowski 
(1858-1931).

εικόνα 10. Το δίπλωμα του βραβείου Nobel 
των Banting και MacLeod.

ιΣΤΟρια και 
φιλΟΣΟφια

Η ιστορία της ινσουλίνης, η ανακάλυψη της οποίας 
αποτέλεσε σταθμό στη θεραπεία του διαβήτη, είναι 
πολύ ενδιαφέρουσα παρουσιάζοντας την προσπάθεια 
του ανθρώπου, μέσα από τον προβληματισμό, 
την ευρηματικότητα, τη σύμπτωση αλλά και 
την αναγκαιότητα, να δαμάσει τη νόσο, αυτή τη 
βασανιστική και αναπόφευκτη συνοδοιπόρο της ζωής. 

Paulescu (1869-1931) (Εικ. 6), ξεκίνησε παρό-
μοια ερευνητική εργασία, δημοσιεύοντας το 
1921 ενδιαφέρουσες μελέτες για το παγκρε-
ατικό εκχύλισμα που ο ίδιος είχε παρασκευ-
άσει και ονομάσει “παγκρεΐνη” (Pancreine). 
Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι μέχρι το 
1920, η μοναδική αποδεκτή από την ιατρική 
κοινότητα θεραπεία του διαβήτη, ήταν η αυ-
στηρή δίαιτα των ασθενών.

Αυτοί που καθιέρωσαν την ινσουλίνη ως 
θεραπευτικό μέσο για την θεραπεία του δια-
βήτη, ήταν δύο Καναδοί φυσιολόγοι από το 
Πανεπιστήμιο του Toronto, ο Sir Frederick 
Banting (1891-1941) και ο Charles Best (1889-
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1978) (Εικ. 7), καθώς και ο Σκωτζέζος ια-
τρός και φυσιολόγος James MacLeod (1876-
1935) (Εικ. 8), πρύτανης του Πανεπιστημί-
ου του Toronto. Το 1922 κατάφεραν να χο-
ρηγήσουν παγκρεατικό εκχύλισμα σε σκύλο 
που βρισκόταν σε κώμα λόγω του πειραμα-
τικού διαβήτη που του είχαν προκαλέσει, 
με αποτέλεσμα μετά παρέλευση λίγων λε-
πτών να αναρρώσει ο σκύλος, η μετέπειτα 
διάσημη Marjorie. Το εκχύλισμα αυτό αρχι-
κά ονομάσθηκε ινσελτίνη (inseltin). Το ίδιο 
έτος πραγματοποιήθηκε η πρώτη χορήγη-
ση ινσουλίνης σε άνθρωπο, συγκεκριμένα 
στον Leonard Thompson, ένα 14χρονο αγό-
ρι που ήταν σχεδόν ετοιμοθάνατο, έχοντας 
προηγουμένως παρουσιάσει απώλεια βά-
ρους 30 κιλών, η οποία όμως δεν είχε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο συνεργάτης 
της ερευνητικής ομάδας τουToronto James 
Collip (1892-1965), Καθηγητής της Βιοχημεί-
ας στο Πανεπιστήμιο της Alberta του Κανα-
δά (Εικ. 9), κατάφερε να παρασκευάσει ένα 
νέο εκχύλισμα ινσουλίνης υψηλής καθαρό-
τητας, το οποίο χορηγήθηκε 12 ημέρες αρ-
γότερα και πάλι στο ίδιο παιδί. Οι τιμές του 
σακχάρου αίματος έπεσαν μετά τρεις ώρες 
από 520mg % στα 120mg %, με αποτέλεσμα 
το παιδί να αναρρώσει ταχύτατα, κυριολεκτι-
κά «να αναστηθεί»! Το βράδυ της 30ής Ιου-
λίου 1922, οι Banting και Best χόρευαν αγκα-
λιασμένοι κλαίγοντας από τη χαρά τους για 
τη δικαίωση των κόπων τους, με την ανα-
κάλυψη της ινσουλίνης. Μία νέα εποχή ξε-
κινούσε για την Ιατρική με την πρώτη δημο-
σίευση των ερευνών των Banting, Best και 
MacLeod, με τον τίτλο “Pancreatic extracts 
in the treatment of diabetes mellitus” (Πα-
γκρεατικά εκχυλίσματα στη θεραπεία του 
σακχαρώδη διαβήτη). Το 1923 η ερευνητι-
κή ομάδα του Πανεπιστημίου του Toronto 
τιμήθηκε με το βραβείο Nobel (Εικ. 10), 
όμως από λάθος της επιτροπής στην αρχι-
κή ανακοίνωση δεν αναφερόταν το όνομα 
του Charles Best, λόγω του ότι την περίοδο 
της μεγάλης ανακάλυψης, ο Best ήταν ακό-
μη μεταπτυχιακός φοιτητής της Ιατρικής.

Οι ερευνητικές προσπάθειες για την πε-
ραιτέρω εξέλιξη της ινσουλίνης, συνεχίστη-
καν από τον διαπρεπή Αργεντινό φυσιολό-
γο Bernardo Houssay (1887-1971) (Εικ. 11), ο 
οποίος παρατήρησε το φαινόμενο της μει-
ώσεως της ποσότητας του γλυκογόνου στο 
ήπαρ μετά την αφαίρεση της υπόφυσης στα 
πειραματόζωα. Ο Houssay ανακάλυψε ότι 
η επίδραση της ινσουλίνης ήταν αρνητική 

εικόνα 4. Ο γερμανός 
ιατρός Joseph von Mering 
(1849-1908).

εικόνα 8. Ο Σκωτζέζος 
ιατρός και φυσιολόγος James 
MacLeod (1876-1935).

εικόνα 5. Ο γερμανός ιατρός 
Georg Ludwig Zuelzer 
(1870-1949).

εικόνα 9. Ο James Collip 
(1892-1965), καθηγητής της 
βιοχημείας στο πανεπιστήμιο 
της Alberta του καναδά.

εικόνα 6. Ο ρουμάνος 
φυσιολόγος Nicolae Paulescu 
(1869-1931).

Το 1922 κατάφεραν 
να χορηγήσουν 
παγκρεατικό 
εκχύλισμα σε σκύλο 
που βρισκόταν 
σε κώμα λόγω 
του πειραματικού 
διαβήτη που του 
είχαν προκαλέσει, 
με αποτέλεσμα να 
αναρρώσει ο σκύλος, 
η μετέπειτα διάσημη 
Marjorie.
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ο Houssay ανακάλυψε 
ότι η επίδραση της 
ινσουλίνης ήταν 
αρνητική στους 
οργανισμούς στους 
οποίους είχε αφαιρεθεί 
ο αδένας της 
υπόφυσης, βοηθώντας 
με την έρευνά του 
στη βελτίωση της 
ινσουλίνης. 

ιΣΤΟρια και 
φιλΟΣΟφια

εικόνα 11. Ο διαπρεπής αργεντινός φυσιολόγος Bernardo Houssay (1887-1971).

εικόνα 12. Το ζεύγος των Τσέχων βιοχημικών Carl Ferdinand Cori (1896-1984) 
και Gerty Theresa Cori (1896-1957).

στους οργανισμούς στους οποίους είχε 
αφαιρεθεί ο αδένας της υπόφυσης, βο-
ηθώντας με την έρευνά του στη βελτίω-
ση της ινσουλίνης. Το 1947 τιμήθηκε με 
το βραβείο Nobel για την ανακάλυψη του 
ρόλου της ορμόνης του προσθίου λοβού 
της υπόφυσης στο μεταβολισμό των σακ-
χάρων, το οποίο μοιράσθηκε με το ζεύγος 
των Τσέχων βιοχημικών Carl Ferdinand 
Cori (1896-1984) και Gerty Theresa Cori 
(1896-1957) (Εικ. 12), οι οποίοι περιέγρα-
ψαν τον ομώνυμο κύκλο ή κύκλο του γα-
λακτικού οξέος.

Στη μακρά πορεία της κατανόησης της 
παθοφυσιολογίας και της θεραπευτικής 
αντιμετώπισης του σακχαρώδη διαβήτη, 
η ιστορία της ινσουλίνης με τους αγώνες, 
τους ανταγωνισμούς, τη δικαίωση αλλά 
και τις πικρίες των ερευνητών που ενε-
πλάκησαν σ’ αυτή, έκλεισε με τον καλύ-
τερο τρόπο με τη ρήση του Καθηγητή Πα-
θολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Johns Hopkins του Maryland, 
Δρα Lewellys Franklin Barker (1867-1943), 
ο οποίος θέλοντας να τονίσει την ανθρω-
ποσωτήρια σημασία της θρυλικής ανακά-
λυψης της ινσουλίνης και παραβλέποντας 
τους προσωπικούς ανταγωνισμούς, δή-
λωσε: “Η δόξα τους ανήκει και είναι αρ-
κετή για όλους”!



επίσημος 
ιατρικός 

υποστηρικτής
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Το να είσαι δίπλα τους όταν σε χρειάζονται, έχει σημασία.
Γι' αυτό έχει σημασία να έχεις τη σωστή ασφάλιση υγείας, η 
οποία προσαρμόζεται σε κάθε ανάγκη της ζωής σου.
Στην ΝΝ Hellas πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση 
σε κατάλληλες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.
Γι' αυτό εδώ και 35 χρόνια είμαστε δίπλα σας, προσφέροντας 
ολοκληρωμένα ασφαλιστικά  προγράμματα για εσάς και την 
οικογένειά σας.

You matterNNHellas.gr

Το να φροντίζεις

αυτούς που αγαπάς,


