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Το περιοδικό γΙΑΤΡΕΥω εκδίδεται από το

Ό
πως μας διαβεβαιώνουν όλοι οι κυ-
βερνητικοί παράγοντες, αλλά και 
αξιωματούχοι των δανειστών, από 

το ερχόμενο φθινόπωρο θα ζούμε χωρίς τον 
στενό «κορσέ» του Μνημονίου.
οι μνημονιακές πολιτικές, εκτός από τις άλ-
λες δραματικές αλλαγές, που επέφεραν στην 
καθημερινότητα των πολιτών, με αιχμή την 
οικονομική τους κατάσταση, είχαν ορατές 
επιπτώσεις και στην υγεία τους, σύμφωνα με 
όσα καταδείχθηκαν και από σχετική μελέτη 
του οοςα. 
Τα αυξημένα περιστατικά κατάθλιψης, στα 
μνημονιακά χρόνια, αποτέλεσαν την ορατή 
πλευρά αυτής της πραγματικότητας, επι-
βεβαιώνοντας ότι τα Μνημόνια έβλαψαν 
σοβαρά την υγεία μας. αλλά και η αύξηση 
της νοσηρότητας έχει συνδεθεί ευθέως στις 
σχετικές μελέτες, με τις συνθήκες αφόρητης 
πίεσης, που δημιούργησε η εφαρμογή των 
συγκεκριμένων πολιτικών. να προσθέσουμε 
στα ανωτέρω και τις συνέπειες στο ίδιο το 
ςύστημα ύγείας, με τις αλλεπάλληλες περικο-
πές, που προκάλεσαν ανάλογη υποβάθμιση, 
στην παρεχόμενη περίθαλψη.
Άραγε, η πιθανολογούμενη ή η με βεβαιότητα 
προαναγγελόμενη έξοδος από τα μνημόνια 
και ό,τι αυτά σήμαιναν για κάθε πολίτη, θα 
οδηγήσουν σε μια αντίστροφη πορεία και 
στην υγεία; εύλογη είναι η προσδοκία, για 

βελτίωση σε όλα τα πεδία. ςτη βελτίωση των 
υποδομών και της παρεχόμενης νοσοκομεια-
κής περίθαλψης, αλλά και της φαρμακευτικής 
αγωγής, ώστε οι πολίτες να μην αντιμετω-
πίζουν ως εφιάλτη μια ενδεχόμενη νόσηση, 
που θα απαιτούσε εισαγωγή σε νοσηλευτικό 
ίδρυμα, ούτε, ιδιαίτερα σε βαριά ή σε χρόνια 
περιστατικά, πολίτες να «παραιτούνται» της 
αναγκαίας αγωγής ελλείψει των απαραίτη-
των πόρων. ενθαρρυντικά προς τη σχετική 
κατεύθυνση λειτουργούν οι πληροφορίες 
ότι οι δανειστές ήδη έχουν αντιληφθεί το 
μέγεθος του προβλήματος και έχουν δείξει 
συγκαταβατική διάθεση, για κάποιες οριακές 
έστω παρεμβάσεις, που θα βελτιώνουν την 
κατάσταση. 
Βάσιμη είναι επίσης η ελπίδα ότι η «έξοδος 
από τα Μνημόνια» θα βελτιώσει σημαντικά 
την ψυχολογία των πολιτών, τονώνοντας το 
αίσθημα αισιοδοξίας για το μέλλον. ελπίζουμε 
ότι έτσι θα αλλάξει και αυτή η καταθλιπτική, 
αρνητική καμπύλη, στα σχετικά δημοσκοπικά 
ευρήματα. Καλό θα είναι βέβαια να «κρατάμε 
μικρό καλάθι», καθώς όπως μας «προσγει-
ώνουν» οι επαΐοντες, η πορεία προς την 
«έξοδο» και την ανάκαμψη της οικονομίας 
θα είναι βασανιστικά οργή, ενώ τα αποτε-
λέσματα στην καθημερινότητα δεν θα είναι 
άμεσα ορατά. αισιοδοξία, λοιπόν, αλλά και 
υπομονή…  η.α.

Βάσιμη είναι 
επίσης η ελπίδα 
ότι η «έξοδος από 
τα Μνημόνια» 
θα βελτιώσει 
σημαντικά την 
ψυχολογία 
των πολιτών, 
τονώνοντας 
το αίσθημα 
αισιοδοξίας για  
το μέλλον. 
ελπίζουμε ότι έτσι 
θα αλλάξει και αυτή 
η καταθλιπτική, 
αρνητική καμπύλη, 
στα σχετικά 
δημοσκοπικά 
ευρήματα

editorial

ωΦελει την υγεια
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Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι με-
ταβολική ασθένεια η οποία χαρα-
κτηρίζεται από αύξηση της συ-
γκέντρωσης του σακχάρου στο 
αίμα και διαταραχή του μετα-
βολισμού της γλυκόζης, είτε 
ως αποτέλεσμα ελαττωμένης 
έκκρισης ινσουλίνης είτε λόγω 
μείωσης της ευαισθησίας των κυτ-
τάρων του σώματος στην ινσουλίνη. 
Η κακή διατροφή σε συνδυασμό με το κά-
πνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ και την έλλειψη 
σωματικής άσκησης είναι παράγοντες που αυξά-
νουν τον κίνδυνο της ασθένειας αυτής. Όμως με 
την υλοποίηση της σωστής διατροφής, την αποχή 
ή τη διακοπή από το κάπνισμα, την κατανάλωση 
αλκοόλ με μέτρο, τη συμμετοχή σε τακτική σω-
ματική άσκηση και τη διατήρηση του βάρους σε 
φυσιολογικά όρια με δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ) 
25 ή λιγότερο θα μειωθεί ο κίνδυνος ακόμα κι αν 
υπάρχει οικογενειακό ιστορικό της νόσου.

Η σύφιλη οφείλεται στο τρεπόνημα το ωχρό ή ωχρά 
σπειροχαίτη, ένα μικρόβιο που υπάρχει σε συγκεκρι-
μένες δερματικές βλάβες των πασχόντων και μεταδί-
δεται με τη σεξουαλική επαφή ή από την έγκυο γυναί-
κα που κόλλησε στο έμβρυο. Το χρονικό διάστημα που 
περνά από την ύποπτη επαφή μέχρι να εμφανιστούν 
οι βλάβες στο δέρμα κυμαίνεται από 10-90 ημέρες. Η 
δερματική βλάβη που χαρακτηρίζει τη σύφιλη είναι το 
σκληρό έλκος, μια μονή τις περισσότερες φορές πληγή 
με διάμετρο 1-2 εκατοστά. Αν το έλκος είναι επώδυνο, 
πιο πιθανό νόσημα είναι ο έρπης των γεννητικών ορ-
γάνων, ενώ βλάβες στην περιοχή προκαλούν και πολ-
λά άλλα νοσήματα. Η θεραπεία είναι πολύ απλή, ιδίως 
αν η σύφιλη διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο.

η νέα αυτή συνεργασία παρέχει στους 
ασφαλισμένους της AXA ειδικά προνόμια 
τόσο ως προς την πρωτοβάθμια παροχή 
υπηρεσιών υγείας (διαγνωστικές 
εξετάσεις, εξωτερικά ιατρεία) όσο και στη 
δευτεροβάθμια (νοσηλεία) και τους δίνει 
τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των 
πρωτοπόρων υπηρεσιών του Metropolitan  
με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους

Το Metropolitan αναβάθμισε τη σχέ-
ση συνεργασίας του με την ασφαλι-
στική εταιρία AXA, μια από τις ση-
μαντικότερες εταιρίες που δραστη-
ριοποιούνται στον χώρο της παρο-
χής ασφαλιστικών υπηρεσιών υγεί-
ας στην χώρα.
Η υπογραφή της νέας σύμβασης κα-
θιστά το Metropolitan Ειδικό Συμβε-
βλημένο πάροχο υπηρεσιών υγείας 
για τους ασφαλισμένους της ΑΧΑ. Η 
νέα αυτή συνεργασία παρέχει στους 
ασφαλισμένους της AXA ειδικά προ-
νόμια τόσο ως προς την πρωτοβάθμια παροχή υπηρεσιών υγείας (διαγνω-
στικές εξετάσεις, εξωτερικά ιατρεία) όσο και στη δευτεροβάθμια (νοση-
λεία) και τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των πρωτοπόρων 
υπηρεσιών του Metropolitan με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
Επενδύοντας πάνω στη διαχρονική θέση του Metropolitan για στενή 
συνεργασία με τις ασφαλιστικές εταιρίες, η σημαντική αυτή συμφωνία 
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων συνεργασιών που καθι-
στούν το Metropolitan κορυφαία επιλογή για τους ασφαλισμένους των 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών.

Η «αποφυγΗ» του 
σακχαρώΔουσ ΔιαβΗτΗ

τα οΦελη τησ 
rhodiola rosea Bio

μαΘετε οτι...

συνεργασια με την αχα

απωλεια μαλλιων λογω αγχουσ

σύφιλη:  Ένα χρόνιο 
μεταδιδόμενο νόσημα

Ο Διευθυντής του τμήματος Ρομποτικής Ορθο-
παιδικής του Metropolitan κ. Διονύσιος Χίσσας, ο 
ιατρός με τις περισσότερες επιτυχημένες ρομποτικές 
αρθροπλαστικές γόνατου και ισχίου στην Ελλάδα, 
επιλέχθηκε ως εκπαιδευτής στο Διεθνές Σεμινάριο 
Πιστοποίησης Ορθοπαιδικών Χειρουργών για το 
ρομποτικό σύστημα ΜΑΚΟ, το οποίο έλαβε χώρα στο 
Newcastle στις 6 και 7 Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια, 
άριστος ο ίδιος, κλήθηκε να συμβάλλει στη δημιουργία 
και άλλων αρίστων μέσω ενός προγράμματος 
εκπαίδευσης ιατρών από τα μεγαλύτερα κέντρα 
της Ευρώπης, περιλαμβανομένου του φημισμένου 
Νοσοκομείου του Cambridge (Αγγλία) και του 
Ορθοπαιδικού Ινστιτούτου Rizzoli (Ιταλία).
Η τόσο σημαντική αυτή αναγνώριση που έγινε 
στο πλαίσιο του ευρύτερου διαρκούς και διεθνούς 
εκπαιδευτικού ρόλου του κ. Χίσσα δεν τιμά μόνο 
τον ίδιο, τιμά την ομάδα του, τιμά το Θεραπευτήριο 
Metropolitan και ολόκληρη τη χώρα.

αιεν αριστευειν…

χ.Κ.

Είναι φυσιολογικό να χάνονται περίπου 100 τρίχες κάθε ημέρα από το 
τριχωτό της κεφαλής. Όμως σε περιπτώσεις έντονου stress, υπολογίζε-
ται ότι μπορεί το 70% των τριχών να εισέλθουν πρόωρα στο τελογενές 
στάδιο και 3 μήνες αργότερα, τα μαλλιά αυτά να αρχίζουν να πέφτουν 
προκαλώντας σημαντική τριχόπτωση. Το υπερβολικό stress που αποτε-
λεί αιτία πτώσης μαλλιών μπορεί να προκληθεί από έντονες συναισθη-
ματικές καταστάσεις, από ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα, το διαβή-
τη, από σοβαρές χειρουργικές επεμβάσεις και από 
ορισμένα φάρμακα. Καλό είναι λοιπόν σε προλη-
πτικό επίπεδο, το άτομο που βιώνει έντονο stress 
και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζει τριχόπτωση, να 
προσπαθήσει να μειώσει το άγχος που το διακατέχει.

Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει εύλογα τον καρκίνο του πνεύμονα με την ει-
σπνοή βλαβερών ουσιών ή γενικότερα με παράγοντες που επηρεάζουν άμε-
σα το αναπνευστικό σύστημα. Ο όρος «καρκίνος του πνεύμονα» ή «βρογχο-
γενής καρκίνος» αναφέρεται στη νοσηρή διαδικασία ανάπτυξης και σχημα-
τισμού κακοήθους όγκου στην περιοχή των πνευμόνων. Παρόλα αυτά, μια 
φυσική χρωστική που ονομάζεται β-κρυπτοξανθίνη (BCX) δίνει σε πληθώ-
ρα λαχανικών και φρούτων, όπως η πιπεριά και το μανταρίνι, τις χαρακτηρι-
στικές κόκκινες αποχρώσεις τους. Στο πλαίσιο της μελέτης που πραγματο-
ποιήθηκε το 2004, αποδείχθηκε ότι η β-κρυπτοξανθίνη μειώνει τον κίνδυ-
νο για καρκίνο των πνευμόνων ακόμη και σε άτομα που εκτιμάται ότι δια-
τρέχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο. Ωστόσο οι ακριβείς μη-
χανισμοί πίσω από αυτή τη θετική επίδραση παρέμεναν άγνωστοι. Σύμφω-
να με τα ευρήματα που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση Cancer Prevention 
Research, η κρυπτοξανθίνη δρα με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από τη νικο-
τίνη στα κύτταρα του πνεύμονα, περιορίζοντας την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη 
των κυττάρων και εμποδίζοντας την εξάπλωση του καρκίνου. 
Εκτός από το μανταρίνι και την πιπεριά, η BCX βρίσκεται επίσης στην κολο-
κύθα, στην πάπρικα, στο κόκκινο πιπέρι, στην παπάγια, στο καρότο, στο ρο-
δάκινο, στο πορτοκάλι, και στο καρπούζι.

Η Rhodiola Rosea είναι ένα προσαρμογόνο βότα-
νο. Ενδυναμώνει το νευρικό σύστημα, καταπολε-
μά την κατάθλιψη, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύ-
στημα, μειώνει την κόπωση, αυξάνει την απόδο-
ση στην εργασία, ενισχύει τη μνήμη. Επίσης, αν 
συνδυαστεί με γυμναστική μπορεί να βοηθήσει 
στην απώλεια βάρους, ενώ αυξάνει τη σεξουα-
λικότητα και βελτιώνει τα επίπεδα ενέργειας του 
οργανισμού. Μελέτες έχουν δείξει τη συμβoλή 
της Rhodiola Rosea στην προστασία του ήπατος 
και στην ανάκτηση της υγείας μετά από έκθεση 
σε συγκεκριμένα τοξικά, καθώς και στην επιβρά-
δυνση του καρδιακού ρυθμού και στη μείωση της 
αρτηριακής πίεσης. Ωφελεί ιδιαίτερα τους οργα-
νισμούς που βρίσκονται υπό ψυχολογικό stress, 
όσους κάνουν έντονη σωματική εργασία, αλλά 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση 
ως γενικό τονωτικό.

προστατευτειτε  
με «κοκκινΗ» ΔιατροφΗ  
απο τον καρκινο του πνευμονα
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αγγειοχειρουργικΗ

Γράφει 
ο ευαγγελοσ νικολοπουλοσ,
Αγγειοχειρουργός  
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

ο ασθενής, σε εξαιρετικά 
σύντομο χρονικό διάστη-
μα, είναι σε θέση να επι-
στρέψει στην εργασία 
του και στις καθημερι-
νές του δραστηριότητες.

Η τελευταία εξέλι-
ξη, μετά και από το laser, 
στην ενδαγγειακή αντιμε-
τώπιση της φλεβικής ανεπάρ-
κειας αφορά στη χρήση ειδικής 
κόλλας σύγκλεισης. Αποτελεί την πλέον 
σύγχρονη και φιλική για τον ασθενή τε-
χνική. Είναι ελάχιστα επεμβατική, ιδιαί-
τερα ασφαλής και ταυτόχρονα με εξαιρε-
τικά αποτελέσματα. Διαθέτει ελάχιστους 
περιορισμούς στην εφαρμογή της, οπό-
τε απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό ασθε-
νών με αρχικού ή μέτριου βαθμού φλεβι-
κή ανεπάρκεια. Η υπεύθυνη για την ανε-
πάρκεια φλέβα υφίσταται άμεση και μη 
αναστρέψιμη καταστροφή με την εφαρ-
μογή της ειδικής αυτής κόλλας μέσω μίας 
μόνο συνήθως παρακέντησης με βελόνα. 
Σε σχέση με τις θερμικές μεθόδους (la-
ser, RF) δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη 
μορφή αναισθησίας τοπικά, ενώ επειδή 
δεν υπάρχει θερμότητα δεν υπάρχει και 
η πιθανότητα τραυματισμού του δέρμα-
τος ή, ακόμη σημαντικότερα, γειτονικών 
νεύρων. Ένα ακόμη πλεονέκτημα της με-
θόδου είναι η πρακτικά άμεση επιστρο-
φή στις καθημερινές δραστηριότητες, συ-

νήθως την ίδια ημέρα με-
τά την παρέμβαση. Μάλι-
στα, δεν απαιτείται ούτε 
η εφαρμογή της ισχυρής 
ελαστικής κάλτσας που 
συνοδεύει τις άλλες με-
θόδους και συνήθως τα-

λαιπωρεί τους ασθενείς 
μας. Μετά την έγκριση από 

τους αρμόδιους φορείς, τόσο 
στην Ευρώπη (CE), όσο και στην 

Αμερική (FDA) είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
το γεγονός ότι διαθέτουμε μια τόσο σύγ-
χρονη και αποτελεσματική μέθοδο αντι-
μετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας. 
Πέρα από όλα αυτά, και οι ασθενείς που 
έχουμε ήδη αντιμετωπίσει με κόλλα σύ-
γκλεισης, έχουν επιβεβαιώσει απόλυτα 
το άριστο και ασφαλές αποτέλεσμα της 
εν λόγω τεχνικής.

Στο Metropolitan συνδυάζουμε υπερ-
σύγχρονες εγκαταστάσεις νοσηλείας και 
χειρουργείων, τελευταίας τεχνολογίας μη-
χανήματα υπερήχων (απαραίτητα για τις 
νεότερες τεχνικές), έμπειρο και ενημε-
ρωμένο για τις εξελίξεις ιατρικό και νο-
σηλευτικό δυναμικό. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα να είναι εφικτή η εφαρμογή όλων 
των διαθέσιμων μεθόδων αντιμετώπι-
σης της φλεβικής ανεπάρκειας και μά-
λιστα στις καλύτερες δυνατές συνθή-
κες για τον ασθενή. Με σεβασμό πάντα 
προς τις ενδείξεις κάθε τεχνικής και τα 
πλεονεκτήματα που αυτή έχει, με αγά-
πη προς τον κάθε ένα ασθενή μας και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, επιλέγου-
με και προτείνουμε την καλύτερη μέθο-
δο. Η σύγχρονη αντιμετώπιση της φλε-
βικής ανεπάρκειας απαιτεί απόλυτη εξα-
τομίκευση –και αυτό κάνουμε– με στόχο 
τη μόνιμη λύση του προβλήματος. Συν-
δυάζουμε την ελάχιστη επιβάρυνση του 
ασθενούς με τη μέγιστη ασφάλεια για μια 
ιατρικά και αισθητικά άριστη λύση του 
προβλήματος της φλεβικής ανεπάρκει-
ας των κάτω άκρων.

η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας έχει 
εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευταία έτη.  
ςήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας ελάχιστα 
επεμβατικές μεθόδους, οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό αντικαθιστούν το κλασικό χειρουργείο

φλεβικΗ ανεπαρκεια: 
κιρσοι τών κατώ ακρών
ΜΕΤΑ ΤΟ LASER ΤΙ;

Οι κιρσοί των κάτω άκρων είναι 
μια συχνή πάθηση που συνα-
ντάται τόσο σε άνδρες όσο και 

σε γυναίκες. Αποτελούν διατεταμένες, 
μετρίου ή μεγάλου μεγέθους, επιφανει-
ακές φλέβες με οφιοειδή πορεία, μόλις 
κάτω από το δέρμα. Είναι ένα, σχεδόν 
πάντα, εμφανές πρόβλημα, ιδίως όταν 
οι ασθενείς βρίσκονται σε όρθια θέση. 
Οι κιρσοί δεν αποτελούν παρά την κορυ-
φή του παγόβουνου, μιας και το ουσια-
στικό πρόβλημα είναι μη ορατό και βρί-
σκεται κάτω από το δέρμα σε μεγαλύτε-
ρες φλέβες του επιφανειακού φλεβικού 
δικτύου, οι οποίες εμφανίζουν «φλεβική 
ανεπάρκεια». Αυτό σημαίνει ότι το αίμα 
μέσα σε αυτές δεν κυκλοφορεί σωστά 
και, συγκεκριμένα, δεν κινείται με κατεύ-

θυνση αποκλειστικά προς την καρδιά, αλ-
λά μια ποσότητά του παρασύρεται λόγω 
της βαρύτητας σε αντίθετη κατεύθυν-
ση, προς τα πόδια. Η κακή αυτή κυκλο-
φορία του αίματος οφείλεται στο γεγο-
νός ότι οι βαλβίδες που φυσιολογικά δι-
αθέτουν οι φλέβες και αποτρέπουν την 
προς τα κάτω κίνηση του αίματος είναι 
χαλασμένες – ανεπαρκούν.

Η παρουσία κιρσών και φλεβικής ανε-
πάρκειας δεν αποτελεί ένα αμιγώς αισθη-
τικό πρόβλημα, αλλά μια διακριτή και ξε-
κάθαρη πάθηση. Η αυξημένη πιθανότη-
τα φλεβικής θρόμβωσης που εμφανίζουν 
οι ασθενείς με κιρσούς συνιστά και την 
κύρια αιτία την οποία η κατάσταση αυ-
τή αποτελεί πάθηση. Άλλα προβλήματα 
που μπορεί να εμφανίσουν οι ασθενείς 

με κιρσούς είναι η μακροχρόνια ανάπτυξη 
πληγών στα κάτω άκρα (φλεβικά έλκη), η 
αιμορραγία σε περίπτωση τραυματισμού 
στην περιοχή, διάφορες δερματικές αλ-
λοιώσεις, πόνος, καύσος, οίδημα. Όλοι οι 
παραπάνω λόγοι καθιστούν τη θεραπεία 
της φλεβικής ανεπάρκειας απαραίτητη.

Η θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκει-
ας έχει εξελιχθεί εντυπωσιακά τα τελευ-
ταία έτη. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή 
μας ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, οι 
οποίες σε μεγάλο βαθμό αντικαθιστούν 
το κλασικό χειρουργείο. Όλες οι τεχνικές 
έχουν ως στόχο τη διόρθωση της φλεβι-
κής κυκλοφορίας και την ανεπάρκεια, ενώ 
ταυτόχρονα αφαιρούν τους κιρσούς κά-
τω από το δέρμα, με έμφαση και σε ένα 
άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Ανάμεσα 
στις διαθέσιμες μεθόδους, τρεις έχουν 
μελετηθεί και δοκιμαστεί περισσότερο: 
η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση, η 
ενδαγγειακή αντιμετώπιση με θερμικές 
μεθόδους (laser, RFA) και η πλέον σύγ-
χρονη τεχνική με χρήση ειδικής κόλλας.

Η κλασική χειρουργική αντιμετώπιση 
αποτελεί την παλαιότερη και πλέον μελε-
τημένη μέθοδο αντιμετώπισης της φλε-
βικής ανεπάρκειας. Όταν οι άλλες τεχνι-
κές δεν μπορούν να εφαρμοστούν, λόγω 
συγκεκριμένων αντενδείξεων, αποτελεί 
μονόδρομο. Απαιτείται γενική αναισθησία 
και λίγες παραπάνω τομές. Οφείλουμε 
όμως να τονίσουμε ότι τόσο η αναισθη-
σία όσο και η χειρουργική τεχνική έχουν 
εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία έτη, 
με συνέπεια, ακόμη και αυτή, να αποτε-
λεί μια ελάχιστα επιβαρυντική μέθοδο, να 
μπορεί να εφαρμοστεί και ως χειρουργείο 
ημέρας χωρίς παραμονή στο νοσοκομείο, 
με ελάχιστο πόνο (συγκρίσιμο με τις άλ-
λες μεθόδους) και ταχεία επιστροφή στις 
καθημερινές δραστηριότητες.

Η ενδαγγειακή αντιμετώπιση με θερ-
μικές μεθόδους (laser ή RFA) αποτελεί 
τη σύγχρονη μορφή αντιμετώπισης της 
φλεβικής ανεπάρκειας που έχει επικρατή-
σει τα τελευταία έτη. Όταν εφαρμόζεται 
με σωστό τρόπο και κυρίως με σεβασμό 
προς τις ενδείξεις της μεθόδου, εγγυάται 
εξαιρετικά αποτελέσματα. Τα σημαντικά 
πλεονεκτήματά της είναι ότι μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία, 
συχνά σε συνδυασμό με μέθη, συνοδεύε-
ται από ελάχιστο έως μηδενικό πόνο, δεν 
απαιτείται παραμονή στο νοσοκομείο και 
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εΞελιΞεισ

Οι παθήσεις της σπονδυλικής στή-
λης αποτελούν πεδίο έρευνας 
και θεραπευτικών εφαρμογών 

που εξελίσσεται ραγδαία. Δεδομένου ότι 
τα προβλήματα τα οποία μπορεί να «γεν-
νηθούν» από ή στη σπονδυλική στήλη εί-
ναι αρκετά, ένα πρωτοποριακό Θεραπευτή-
ριο, όπως το Metropolitan, δεν αρκείται στη 
στελέχωσή του από κορυφαίους ιατρούς, 
αλλά διαθέτει και την πλέον σύγχρονη τε-
χνολογία: το O-Arm. Πρόκειται για ένα σύ-
στημα αξονικής τομογραφίας το οποίο, σε 
συνδυασμό με τη χειρουργική πλοήγηση, 
εξασφαλίζει 100% ακρίβεια στη διαχείρι-
ση των πλέον ευαίσθητων βλαβών, σε ανα-
τομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές.

ελάχιστα επεμβατική χειρουργική 
εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης

Το Τμήμα Ελάχιστα Επεμβατικής Χει-
ρουργικής Εγκεφάλου και Σπονδυλικής 
Στήλης του Metropolitan στηρίζεται στη 
σύμπραξη άρτια εκπαιδευμένων νευροχει-
ρουργών και ορθοπαιδικών, καθώς και στον 
υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Με το O-Arm εί-
ναι εφικτές οι ελάχιστα επεμβατικές πα-
ρεμβάσεις σε παθολογίες της σπονδυλικής 
στήλης, αλλά και του εγκεφάλου. Ογκολο-
γικά, αντιμετωπίζονται οι πρωτοπαθείς και 
οι δευτεροπαθείς όγκοι. Tραυματολογικά, 
αντιμετωπίζονται τα κατάγματα, αλλά και 
απλά εκφυλιστικά προβλήματα, όπως δισκο-
πάθεια και στένωση σπονδυλικής στήλης.

Ο κ. Βασίλειος Βουγιούκας, Διευθυντής 
Νευροχειρουργός και υπεύθυνος Τμήματος 
Ελάχιστα Επεμβατικής Χειρουργικής Εγκε-

φάλου και Σπονδυλικής Στήλης, αναφέρει 
σχετικά: «Το O-Arm “ξεδιπλώνει” στον χει-
ρουργό τη δύσκολη και, πολλές φορές, “πα-
ράλογη” ανατομία της σπονδυλικής στή-
λης, χάρη στην προβολή της περιοχής σε 
τρία επίπεδα, σε πραγματικό χρόνο. Η χρή-
ση του O-Arm εκμηδενίζει τις τεχνικές δυ-
σκολίες και παρέχεται η δυνατότητα ασφα-
λούς επέμβασης για ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου, καθώς και μείωσης της νοσηρότητας».

κακοήθεις όγκοι και osTeoCool™
Εξελίξεις υπάρχουν και στην αντιμε-

τώπιση των οστικών μεταστάσεων από 
κακοήθεις όγκους στη σπονδυλική στή-
λη. Η θερμική εκτομή με ραδιοσυχνότη-
τες των οστικών μεταστάσεων στη σπον-
δυλική στήλη, με χειρουργική τεχνική μι-
κρής παρεμβατικότητας (OSTEOCOOL™, 

RadioFrequency minimal invasive thermal 
ablation) είναι μια πρωτοποριακή τεχνική 
η οποία, στην Ελλάδα, εφαρμόζεται μόνο 
στο Metropolitan. Πρόκειται για νέα τε-
χνική αντιμετώπισης των οστικών μετα-
στάσεων στη σπονδυλική στήλη, η οποία 
συμπληρώνει αδυναμίες που εμφανίζει η 
κλασική ακτινοθεραπευτική προσέγγιση.

Ο κ. Παναγιώτης Η. Ζουμπούλης, Χει-
ρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής 
Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής 
Στήλης του Metropolitan περιγράφει: «Το 
OSTEOCOOL™ εφαρμόζεται σε όλους τους 
τύπους των οστικών μεταστάσεων (οστεο-
βλαστικές και οστεολυτικές), ακόμη και σε 
ακτινοάντοχους όγκους, όπου δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί ακτινοθεραπεία (όπως οι με-
ταστάσεις από μελάνωμα, θυρεοειδή, παχύ 
έντερο ή νεφρό), χωρίς τις επιπλοκές της 
ακτινοθεραπείας. Υπάρχει ταχεία ανταπό-
κριση στον πόνο, ενώ έχει βρεθεί μείωση 
στην επέκταση της μεταστατικής νόσου».

η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου
Με τις εξελίξεις να ωθούν σε μικρής 

επεμβατικότητας προσεγγίσεις, μια σχετικά 
νέα μέθοδος για την αντιμετώπιση της κή-
λης μεσοσπονδυλίου δίσκου έχει προστεθεί 
στις ήδη υπάρχουσες. Η διαδερμική ενδο-
σκοπική οσφυϊκή δισκεκτομή (percutaneous 
endoscopic lumbar discectomy, PELD) συ-
μπληρώνει την κλασική μέθοδο της μικρο-
δισκεκτομής. Κύριες ενδείξεις είναι η εν-
δοτρημματική και η εξωτρημματική εντό-
πιση της κήλης.

Το Metropolitan, χάρη στην εγκατά-

χειρουργικη 
σπονδυλικησ στηλησ:  
To meλλον ειναι παρον 
στο meTropoliTaN

ο κόσμος της 
χειρουργικής αλλάζει 
με την παρουσία ενός 
νέου, πρωτοποριακού 
συστήματος 
ενδοχειρουργικής 
απεικόνισης, το οποίο 
χρησιμοποιείται πλέον 
με επιτυχία και στη 
χώρα μας

ο-αrm: τεχνολογία αιχμής στα έμπειρα χέρια 
μιας κορυφαίας ομάδας

παναγιωτησ η. 
Ζουμπουλησ,
Χειρουργός 
Σπονδυλικής Στήλης, 
Διευθυντής Κλινικής 
Παραμορφώσεων 
Σπονδυλικής Στήλης 
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

σπυροσ σκριΒιλιωτακησ,
Ορθοπαιδικός Χειρουργός, 
Διευθυντής Α’ Κλινικής 
Σπονδυλικής Στήλης και 
Υπεύθυνος Τμήματος 
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής 
Σπονδυλικής Στήλης
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

γεωργιοσ σαπκασ,
Καθηγητής, Διευθυντής 
Ορθοπαιδικός στο  
Θεραπευτήριο Metropolitan

Baσιλειοσ 
Βουγιουκασ,
Διευθυντής 
Νευροχειρουργός  
και Υπεύθυνος Τμήματος 
Ελάχιστα Επεμβατικής 
Χειρουργικής Εγκεφάλου 
και Σπονδυλικής Στήλης
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

Γράφουν οι
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σταση του πύργου αρθροσκόπησης, κάνει 
πραγματικότητα την ενδοσκοπική επέμβα-
ση κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου. Πλε-
ονεκτήματα είναι η ακριβής προσπέλα-
ση με ελάχιστη (<1 cm) τομή στα πλάγια 
της σπονδυλικής στήλης και η υπό άμε-
σο οπτικό έλεγχο προσέγγιση και αφαίρε-
ση της κήλης. Δεν τραυματίζονται δομές 
που σταθεροποιούν τη σπονδυλική μονά-
δα και αποφεύγεται η δημιουργία συμφύ-
σεων εντός του νωτιαίου σωλήνα.

Ο κ. Σπύρος Σκριβιλιωτάκης, Ορθοπαι-
δικός Χειρουργός, Διευθυντής Α’ Κλινικής 
Σπονδυλικής Στήλης και υπεύθυνος Τμή-
ματος Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Σπον-
δυλικής Στήλης του Metropolitan συμπλη-
ρώνει: «Με το O-Arm, δύσκολες περιοχές 
(στενοί αυχένες, ανατομικές παραλλαγές, 
υψηλότερα επίπεδα αυχενικής και θωρακι-
κής μοίρας) καθίστανται προσιτές με ακρί-
βεια και αξιοπιστία, εκμηδενίζοντας την πι-
θανότητα τραυματισμού νευρι-
κών στοιχείων».

παραμορφώσεις της 
σπονδυλικής στήλης

Οι συχνότερες παραμορφώ-
σεις της σπονδυλικής στήλης 
είναι η σκολίωση και η κύφωση. 
Όταν αυτές ξεπερνούν τις 40-45°, 
η χειρουργική θεραπεία δίνει πολύ 
καλά αποτελέσματα, όπως μόνιμη και 
σχεδόν πλήρη διόρθωση της σκολίωσης.

Ο καθηγητής Γεώργιος Σάπκας, Διευ-
θυντής Ορθοπαιδικός στο Metropolitan 
εξηγεί: «Σημαντική τεχνολογική εξέλι-
ξη στη διεγχειρητική απεικόνιση είναι το 
O-Arm, το οποίο προσφέρει υψηλή ακρί-
βεια στην απεικόνιση και στην πλοή-
γηση, για την τοποθέτηση των υλικών 
σπονδυλοδεσίας, καθιστώντας αυτή 
ασφαλή, σε μεγάλες παραμορφώσεις και 
σε ασθενείς με νεανική κύφωση».

Στους ενήλικες, η παραμόρφωση επηρε-
άζει τη στάση του σώματος και συνοδεύ-
εται από πόνο. Συχνά, υπάρχουν και συ-
μπτώματα από τα κάτω άκρα, όπως ισχιαλ-
γία, μουδιάσματα και δυσκολία στη βάδιση. 
Παράλληλα, οι ασθενείς πάσχουν και από 
άλλα νοσήματα όπως υπέρταση, στεφανι-
αία νόσο, διαβήτη, πνευμονοπάθειες, οστε-
οπόρωση κ.ά., τα οποία επιδεινώνονται με 
την παραμόρφωση και τον περιορισμό της 
δραστηριότητας. Η θεραπεία περιλαμβάνει 
τη διόρθωση της στάσης και την αντιμε-
τώπιση των συμπτωμάτων προκειμένου ο 
ασθενής να κινητοποιηθεί μία ημέρα μετά 
το χειρουργείο και να φροντίζει καλύτερα 
τα συνοδά προβλήματα υγείας.

πλεονεκτήματα για τον ασθενή
Χάρη στον συνδυασμό υπερσύγχρο-

νου εξοπλισμού και ομάδας έμπειρων ια-
τρών, οι επεμβάσεις έχουν καταστεί αξι-
οσημείωτα ασφαλείς σε σχέση ακόμη και 
με το πρόσφατο παρελθόν. Καταστάσεις 
όπως σπονδυλική στένωση, σπονδυλό-
λυση, σπονδυλολίσθηση, σκολίωση προ-
σεγγίζονται έτσι ώστε να ευοδώνονται 
πιο αποτελεσματικά για τον ασθενή. Ο 
χρόνος νοσηλείας καθώς και η πιθανό-
τητα μετεγχειρητικών επιπλοκών έχουν 
μειωθεί στο ελάχιστο. Ο όγκος εργασιών 
της ομάδας του Metropolitan αυξάνεται 
συνεχώς με αποτελέσματα εφάμιλλα με 
εκείνα των εξειδικευμένων κέντρων του 
εξωτερικού.

Η χρήση του o-arm προσφέρει 
μεγαλύτερη ακρίβεια και 

αποτελεσματικότητα της επέμβασης, 
μείωση του χρόνου χειρουργικής 
επέμβασης, μείωση της έκθεσης 

σε ραδιενέργεια κατά τη διάρκεια 
επεμβάσεων σπονδυλικής στήλης, 

μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας για τον 
χειρουργό στη διάρκεια της επέμβασης, 

καθώς επίσης ασφαλέστερες 
και αποτελεσματικότερες  

επεμβάσεις.

«ςημαντική τεχνολογική εξέλιξη στη  
διεγχειρητική απεικόνιση είναι το O-Arm, το οποίο 
προσφέρει υψηλή ακρίβεια στην απεικόνιση και 
στην πλοήγηση, για την τοποθέτηση των υλικών 
σπονδυλοδεσίας, καθιστώντας αυτή ασφαλή,  
σε μεγάλες παραμορφώσεις και σε ασθενείς  
με νεανική κύφωση»

εΞελιΞεισ

η ανοσοθεραπεια  
στην ογκολογια αλλαΖει  
τα θεραπευτικα δεδομενα 
Δωρεάν πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα

δρ δημητριοσ 
μπαΦαλουκοσ,
Ογκολόγος-Παθολόγος
Διευθυντής Ά  Ογκολογικής 
Κλινικής στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan, Πρόεδρος 
Εταιρείας Μελέτης Μελανώματος
Ομότιμος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

ελενα λιναρδου,
PhD, Ογκολόγος-Παθολόγος
Αν. Διευθύντρια  
Ά  Ογκολογικής Κλινικής
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

Γράφουν οι

ανοσοθεραπεία στο κακόηθες 
μελάνωμα

Οι εξελίξεις στη θεραπεία του μελανώ-
ματος εξακολουθούν να είναι συνεχείς και 
σημαντικές και αυτό είναι ιδιαίτερα παρή-
γορο, καθώς στις ΗΠΑ το 2016, διαγνώστη-
καν 76.380 νέες περιπτώσεις μελανώμα-
τος και σημειώθηκαν 10.130 θά-
νατοι από τη συγκεκριμένη 
ασθένεια.

Το μεταστατικό με-
λάνωμα αποτελεί ένα 
πρότυπο θεραπείας 
για τις στοχευμένες 
θεραπείες και για την 
ανοσοθεραπεία, κα-
θώς και για τους συν-
δυασμούς αυτών.

H ανοσοθεραπεία 
και οι εξελίξεις της απο-
τελούν τη ναυαρχίδα στη 
θεραπεία του μεταστατικού 
μελανώματος. Πολλές μελέτες 
βρίσκονται σε εξέλιξη είτε με τους ανα-
στολείς των σημείων ελέγχου του ανο-
σοποιητικού (checkpoint inhibitors), είτε 
με την ογκολυτική ανοσοθεραπεία ή και 
με εμβόλια, μονοκλωνικά αντισώματα και 
κυτταροκίνες.

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφί-
μων και Φαρμάκων (US Food and Drug 
Administration, FDA) επέκτεινε την 
έγκριση για την πεμπρολιζουμάμπη 
(pembrolizumab) (Keytruda) και τη νιβο-
λουμάμπη (nivolumab) (Opdivo) ως θερα-
πεία πρώτης γραμμής. Ενέκρινε δε και τον 
συνδυασμό nivolumab + ipilimumab, ανε-
ξάρτητα εάν οι ασθενείς είχαν μεταλλάξεις 
στο BRAF. Με τον συνδυασμό αυτό σημει-
ώθηκαν ανταποκρίσεις 60% σε σύγκριση 
με 40% της νιβολουμάμπης ή/και της πε-
μπρολιζουμάμπης και 10-15% της ιπιλιμου-

μάμπης (ipilimumab). H διετής επιβίωση με 
τον παραπάνω συνδυασμό ανέρχεται στο 
63,8%. Βέβαια, η τοξικότητα είναι σημα-
ντική και συζητήσιμη και αποτελεί εμπό-
διο για την ευρεία χρήση των φαρμάκων 
αυτών σε συνδυασμό.

Ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι στους 
ασθενείς που είναι ανθεκτικοί 

στην ιπιλιμουμάμπη, η πε-
μπρολιζουμάμπη επιτυγ-

χάνει καλύτερο ελεύ-
θερο νόσου διάστημα 
και καλύτερη επιβί-
ωση σε σχέση με τη 
χημειοθεραπεία (14,7 
μήνες έναντι 11 μή-
νες). Όταν δε χορη-
γηθεί σε μεγάλη δό-

ση (10 mg/kg) μειώνει 
τον κίνδυνο θανάτου κα-

τά 33%.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

κλινική εφαρμογή της ογκολυτι-
κής ανοσοθεραπείας με Τ-VEC (talimogene 
laherparepvec) που είναι γενετικά τροπο-
ποιημένος ιός του έρπητα, ο οποίος στο-
χεύει τα καρκινικά κύτταρα. Έχει λάβει 
έγκριση από το FDA τo 2015 και τώρα δο-
κιμάζεται σε συνδυασμό με την πεμπρο-
λιζουμάμπη. η πρώτη έγχυση του φαρ-
μάκου στην ελλάδα πραγματοποιήθηκε 
στην α΄ ογκολογική κλινική του θερα-
πευτηρίου μetropolitan. 

Σε ομάδα υψηλού κινδύνου για υποτρο-
πή μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση της 
τοπικής νόσου, η ιπιλιμουμάμπη σε δόση 
των 10 mg/kg έδειξε μείωση του κινδύ-
νου θανάτου κατά 28%, σε 950 ασθενείς, 
όταν συγκρίθηκε με εικονικό φάρμακο. 
Σε πρόσφατη ανακοίνωση (ESMO 2017) 
φάνηκε ότι η χορήγηση της νιβολουμά-
μπης, σε ασθενείς σταδίου ΙΙΙ, υπερτερεί 

ογκολογια

ςημαντικά 
αποτελέσματα 
για τη χρήση της 
ανοσοθεραπείας ως 
θεραπεία συντήρησης 
μετά από συνδυασμένη 
χημειο-ακτινοθεραπεία, 
αυξάνει σημαντικά την 
επιβίωση
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σημαντικά της ιπιλιμουμάμπης στο ελεύ-
θερο μέχρι την υποτροπή διάστημα. Ανα-
μένονται τα αποτελέσματα για τη συνο-
λική επιβίωση.

Η Α΄ Ογκολογική Κλινική αποτελεί Κέ-
ντρο Αναφοράς περιστατικών με κακόηθες 
μελάνωμα δέρματος ή οφθαλμού. Συνερ-
γάζεται με έγκριτα κέντρα τόσο στην Ελ-
λάδα όσο και στο εξωτερικό (Ευρώπη και 
ΗΠΑ), συμμετέχοντας σε πολυκεντρικές 
κλινικές μελέτες. Αυτό επιτρέπει στους 
ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέα φάρ-
μακα πριν ακόμη αυτά κυκλοφορήσουν στη 
χώρα μας, μέσω ερευνητικών πρωτοκόλ-
λων ή προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης. 
Έτσι, ασθενείς με μεταστατικό μελάνωμα 
μπορεί να έχουν πρόσβαση, εντελώς δω-
ρεάν, σε πολύ ακριβές καινοτόμες θερα-
πείες με φάρμακα που δεν αποζημιώνο-
νται από το ελληνικό Δημόσιο. 

ανοσοθεραπεία στον 
καρκίνο του πνεύμονα. 
καρκίνος του πνεύμονα: μια 
παγκόσμια επιδημία

Κάθε χρόνο σχεδόν δύο εκατομμύρια 
άνθρωποι (1,8 εκατομμύρια) διαγιγνώσκο-
νται παγκόσμια με καρκίνο του πνεύμονα, 
ενώ σημειώνονται 1,6 εκατομμύρια θάνα-
τοι από τη νόσο αυτή, που αποτελεί πλέ-
ον ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
υγείας, μια παγκόσμια επιδημία. Ο καρκί-
νος του πνεύμονα είναι η συχνότερη μορ-
φή καρκίνου στους άνδρες και η τρίτη συ-
χνότερη στις γυναίκες. Όμως, συνιστά τη 
συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο σε 
παγκόσμιο επίπεδο και για τα δύο φύλα. 
Στη χώρα μας, ο καρκίνος του πνεύμονα 
στερεί τη ζωή σε 7.000 ανθρώπους ετη-
σίως, έχει δυστυχώς σταθερά ανοδική πο-
ρεία στην Ελλάδα που συμπορεύεται με τα 

υψηλά ποσοστά καπνιστών. 
Παρόλα αυτά σήμερα, με τις 

τεράστιες προόδους στην ογκο-
λογική έρευνα, ο καρκίνος του πνεύ-

μονα δεν είναι ανίκητος. Η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη, 
για τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και 
για τις νέες θεραπευτικές επιλογές είναι 
πρωταρχικής σημασίας.

ανοσοθεραπεία - καινοτόμος 
θεραπευτική επιλογή στον καρκίνο 
του πνεύμονα

Μέχρι σήμερα, οι κλασικές θεραπευτι-
κές επιλογές στον καρκίνο του πνεύμονα 
περιλαμβάνουν τη χημειοθεραπεία και τις 
στοχευμένες θεραπείες για μικρές υποο-
μάδες ασθενών, των οποίων ο όγκος φέρει 
συγκεκριμένες μοριακές αλλαγές (μεταλ-
λάξεις EGFR, αναδιατάξεις ALK). 

Εδώ και λίγο καιρό έχει προστεθεί στη 
θεραπευτική μας φαρέτρα και η ανοσοθε-
ραπεία, με μονοκλωνικά αντισώματα που 
«μπλοκάρουν» σημεία ελέγχου του ανο-
σολογικού συστήματος, «απελευθερώνο-
ντας» ειδική ανοσολογική απάντηση ενα-
ντίον των καρκινικών κυττάρων και δημι-
ουργώντας «ανοσολογική μνήμη». Η ανο-
σοθεραπεία χαρακτηρίζεται από πολύ καλό 
προφίλ ασφάλειας και τοξικότητας, καθώς 
και σημαντικές ανταποκρίσεις που έχουν 
διάρκεια, ενώ προσφέρει σημαντική βελτί-
ωση επιβίωσης! Μακρόχρονες επιβιώσεις 
είναι πλέον εφικτές ακόμη και σε ασθε-
νείς με μεταστατική νόσο, που πριν από 
λίγα χρόνια είχαν πτωχές θεραπευτικές 

επιλογές. Φαίνεται επίσης ότι η ανοσοθε-
ραπεία μπορεί να είναι περισσότερο απο-
τελεσματική σε καρκίνους με πολλές με-
ταλλάξεις, όπως συχνά προκαλεί το κάπνι-
σμα στον καρκίνο του πνεύμονα.

Υπάρχουν σήμερα σημαντικές μελέτες 
με ανοσοθεραπεία στη 2η γραμμή μη μι-
κροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, 
μετά από αποτυχία της χημειοθεραπεί-
ας, που απέδειξαν την υπεροχή της ανο-
σοθεραπείας έναντι της κλασικής χημει-
οθεραπείας, σε ανταποκρίσεις αλλά και 
σε επιβίωση. Και τα δύο anti-PD1 αντισώ-
ματα (nivolumab, pembrolizumab) είναι 
εγκεκριμένα για χρήση στη 2η γραμμή, 
ανεξαρτήτως ιστολογικού τύπου. 

Επιπλέον, τον Οκτώβριο 2016, ανακοι-
νώθηκαν τα αποτελέσματα μιας σημαντι-
κής μελέτης στην 1η γραμμή θεραπείας, 
που ανέδειξαν, για πρώτη φορά, υπεροχή 
της μονοθεραπείας με anti-PD1 αντίσωμα 
(pembrolizumab) έναντι της κλασικής χη-
μειοθεραπείας με βάση την πλατίνα. Η με-
λέτη αφορούσε αποκλειστικά σε ασθενείς 
με υπερέκφραση ενός βιολογικού δείκτη, 
≥50% έκφραση του PDL-1. Στον καρκίνο 
του πνεύμονα όσο πιο θετική είναι η έκ-
φραση του PD-L1 τόσο μεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα οφέλους του ασθενούς με 

καρκίνο από την ανοσοθεραπεία. 
Σήμερα, με βάση τη θεαματική δια-

φορά στη συνολική επιβίωση με την πε-
μπρολιζουμάμπη έναντι της χημειοθε-
ραπείας, η εν λόγω ανοσοθεραπεία είναι 
η εγκεκριμένη επιλογή ως αρχική θερα-
πεία σε αυτή την υποομάδα νεοδιαγνω-
σθέντων ασθενών με ≥50% PD-L1 (30% 
περίπου του συνόλου). Επιπλέον, στρα-
τηγικές που βρίσκονται σε προχωρημέ-
νη ανάπτυξη είναι οι συνδυασμοί ανοσο-
θεραπειών καθώς και οι συνδυασμοί ανο-
σοθεραπείας με χημειοθεραπεία, με αρχι-
κά εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν για πρώ-
τη φορά σημαντικά αποτελέσματα για 
τη χρήση της ανοσοθεραπείας ως θερα-
πεία συντήρησης σε πιο πρώιμα στάδια 
καρκίνου του πνεύμονα. Έτσι, φάνηκε σε 
μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη σε ασθε-
νείς με ανεγχείρητο καρκίνο του πνεύμο-
να σταδίου III, ότι η προσθήκη της ανο-
σοθεραπείας ως θεραπεία συντήρησης 
μετά από συνδυασμένη χημειο-ακτινο-
θεραπεία, αυξάνει σημαντικά την επιβί-
ωση χωρίς υποτροπή της νόσου. Ο αντι-
PD-L1 παράγοντας durvalumab ως θε-
ραπεία συντήρησης μείωσε τον κίνδυ-
νο υποτροπής της νόσου κατά 48% και 
αποτελεί την πρώτη ανοσοθεραπεία που 
έλαβε έγκριση από τον FDA για καρκίνο 
πνεύμονα σταδίου ΙΙΙ. 

Συμπερασματικά, σε κάθε ασθενή με 
νέα διάγνωση προχωρημένου μη μικρο-
κυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα πρέ-
πει να γίνεται έλεγχος στο υλικό βιοψίας 

για έκφραση του βιοδείκτη PD-L1, καθώς 
σε υψηλή έκφραση (≥50%) η ανοσοθερα-
πεία αποτελεί και στη χώρα μας εγκεκρι-
μένη και αποζημιούμενη από ασφαλιστι-
κά ταμεία θεραπευτική επιλογή. Επίσης, 
η ανοσοθεραπεία υπερέχει έναντι της χη-
μειοθεραπείας στη 2η γραμμή (μετά από 
αποτυχία αρχικής χημειοθεραπείας με βά-
ση την πλατίνα), στην περίπτωση αυτή και 
ανεξαρτήτως της έκφρασης του PD-L1. Τέ-
λος, και στην Ελλάδα εκτός από τα εγκε-
κριμένα φάρμακα οι ασθενείς έχουν πρό-
σβαση δωρεάν στις καινοτόμες θεραπεί-
ες και στον καρκίνο του πνεύμονα, μέσω 
προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης αλ-
λά και συμμετοχής σε κλινικές μελέτες 
ήδη από την 1η γραμμή θεραπείας, δια-
θέσιμες στην Α΄ Ογκολογική Κλινική του 
Θεραπευτηρίου Metropolitan. 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο ότι ανοσο-
θεραπεία χρησιμοποιείται τώρα και στον 
καρκίνο του νεφρού, του ουροθηλίου και 
τον καρκίνο της κεφαλής και του τραχή-
λου, ενώ κλινικές δοκιμές βρίσκονται σε 
εξέλιξη για τη θεραπεία του καρκίνου του 
μαστού.

Συμπερασματικά, οι εξελίξεις στην 
έρευνα και η ανοσοθεραπεία του καρκί-
νου είναι εντυπωσιακές, ενώ η αύξηση 
της επιβίωσης των συγκεκριμένων ασθε-
νών συνεχής. Όλα τα παραπάνω αυξάνουν 
την ελπίδα ιατρών, ερευνητών και ασθε-
νών ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην 
ίαση. Είναι σημαντικό ότι οι Έλληνες καρ-
κινοπαθείς μπορούν να έχουν πρόσβαση 
στα νέα φάρμακα.

ςήμερα, με τις τεράστιες προόδους 
στην ογκολογική έρευνα, ο καρκίνος του 

πνεύμονα δεν είναι ανίκητος. η ενημέρωση 
και η ευαισθητοποίηση για την πρόληψη, 

για τη διακοπή του καπνίσματος, αλλά και 
για τις νέες θεραπευτικές επιλογές είναι 

πρωταρχικής σημασίας

ςε μεγάλη τυχαιοποιημένη μελέτη  
σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο  

του πνεύμονα σταδίου III, φάνηκε ότι η 
προσθήκη της ανοσοθεραπείας ως θεραπεία 
συντήρησης μετά από συνδυασμένη χημειο-

ακτινοθεραπεία, αυξάνει σημαντικά την 
επιβίωση χωρίς υποτροπή της νόσου
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medical  
3d printing

3d eπανορθωτικη και 
πλαστικη χειρουργικη 
μονο στο meTropoliTaN
εξατομικευμένη χειρουργική κεφαλής, τραχήλου και μαστού 
με χρήση τρισδιάστατης ιατρικής εκτύπωσης

α. γραΒΒανησ,
Διευθυντής Κλινικής
Πλαστικής Επανορθωτικής 
Μικροχειρουργικής και
Αισθητικής Χειρουργικής
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

π. διαμαντοπουλοσ,
Καθηγητής, Medical 3D Printing  
& Guided Surgery 
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

γ. λαγογιαννησ,
Διευθυντής Κλινικής
Χειρουργικής Κεφαλής  
και Τραχήλου
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

Γράφουν οι Σήμερα, για πρώτη φορά στην Ελλά-
δα, το Metropolitan ενσωματώνει 
την τρισδιάστατη ιατρική εκτύπω-

ση (Medical 3D Printing) στην καθημερινή 
ιατρική πράξη και πιο συγκεκριμένα στην 
Αισθητική και Επανορθωτική Χειρουργική 
Κεφαλής, Τραχήλου και Μαστού.

Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι μια χει-
ρουργική επέμβαση μπορεί να σχεδιαστεί 
και να αναπαρασταθεί με ακρίβεια χιλιο-
στού, πάνω σε ένα ειδικά δημιουργημένο 
και διαμορφωμένο μοντέλο. 

Οι ιατροί είναι πλέον σε θέση να γνωρί-
ζουν τι πρέπει να κάνουν και πώς θα προ-
χωρήσουν, πριν καν αγγίξουν τον ασθενή. 

Έτσι, μειώνεται ο χρόνος της επέμβα-
σης, ο ασθενής γλιτώνει ταλαιπωρία και 
ελαττώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών μετά 
την επέμβαση.

3d χειρουργική κεφαλής και 
τραχήλου

Η Μονάδα Ιατρικής Τρισδιάστατης Απει-
κόνισης και Εκτύπωσης του Θεραπευτηρί-
ου Metropolitan προχωρά σε πλήρη εξοπλι-
σμό 3D φωτογραφίας προσώπου και σώ-
ματος, 3D λογισμικού και 3D εκτυπωτών. 
Αυτή η τεχνολογία έχει αρχίσει και εφαρ-
μόζεται στη Χειρουργική Κεφαλής και Τρα-
χήλου, στην Επανορθωτική και Αισθητική 
Χειρουργική του Μαστού και, πολύ σύντο-
μα, στην Αισθητική Χειρουργική Προσώπου 
και Σώματος, καθώς και στην Ορθοπαιδική 
και Πλαστική Χειρουργική, μεταξύ άλλων.

Οι Κλινικές Χειρουργικής Κεφαλής και 
Τραχήλου με Διευθυντή τον κ. Γ. Λαγογιάν-
νη και Πλαστικής Επανορθωτικής Μικροχει-
ρουργικής και Αισθητικής Χειρουργικής με 

Διευθυντή τον κ. Α. Γραββάνη, μετά από 
χρόνια συνεργασίας με τον κ. Π. Διαμα-
ντόπουλο, Καθηγητή Medical 3D Printing 
& Guided Surgery και, με τη στήριξη του 
Metropοlitan προχώρησαν στην εφαρμο-
γή της Ιατρικής Τρισδιάστατης Εκτύπω-
σης και της Υπολογιστικά Καθοδηγούμε-
νης Χειρουργικής στις περιπτώσεις απο-
κατάστασης γνάθου μετά από ογκολογι-
κές εκτομές, συγγενών ή τραυματικών 
ελλειμμάτων, διόρθωσης ασυμμετριών και 
δυσμορφιών των γνάθων (προγναθισμός, 
υπογναθία, πλαγιογναθισμός), καθώς και 
μικροχειρουργικής αποκατάστασης μα-
στού μετά από μαστεκτομή.

Η κατασκευή τρισδιάστατων μοντέλων 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στις εκτο-
μές και στην αποκατάσταση των ελλειμμά-
των, μεγαλύτερη ακρίβεια στον σχεδιασμό 
και στην εκτέλεση της χειρουργικής επέμ-
βασης, ενώ βοηθά στην επίτευξη ειδικών 
ζητούμενων, όπως η συμμετρία στην απο-
κατάσταση μαστού. Όλες αυτές οι επεμβά-
σεις απαιτούν ακριβή προεγχειρητικό σχε-
διασμό ανάλογα με την εντόπιση και το μέ-
γεθος της βλάβης.

3d αποκατάσταση γνάθου
Ο σχεδιασμός γίνεται με βάση τα δε-

δομένα από την αξονική τομογραφία, την 
αξονική αγγειογραφία και τη μαγνητική το-
μογραφία. Στη συνέχεια γίνεται εικονική 
3D ανασύσταση των απεικονιστικών δε-
δομένων και 3D μοντελοποίηση της γνά-
θου. Επιπλέον, αναπαράγονται 3D οδηγοί 
κοπής της γνάθου, 3D οδηγοί κοπής του 
αγγειούμενου οστικού κρημνού, καθώς 
και ακριβής αναπαράσταση της συναρμο-

στάδια τρισδιάστατης αποκατάστασης 
κάτω γνάθου: 3d απεικόνιση του 
ελλείμματος της γνάθου -3d εικονική 
ανάπλαση της γνάθου - 3d εικονική 
προσομοίωση μικροχειρουργικής 
αποκατάστασης της γνάθου -3d 
εκτύπωση.

γής των οδόντων. Όπως μας 
εξηγεί ο κ. Λαγογιάννης «O τρισ-
διάστατος σχεδιασμός και η εκτύπωση μο-
ντέλων επιτρέπει την προεγχειρητική δι-
αμόρφωση των πλακών τιτανίου, ώστε να 
εξοικονομείται χρόνος στη διαμόρφωση 
οστικών κρημνών και στη σταθερή οστε-
οσύνθεση των γνάθων».

Με τη νέα τεχνολογία, η θεραπεία είναι 
πλέον ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και 
ασφαλέστερη σε περιπτώσεις όγκων που 
μεταβάλλουν τη μορφολογία της περιοχής, 
κάνοντας αδύνατη τη διεγχειρητική αντι-
γραφή της κυρτότητας της κάτω γνάθου 
με πλάκα, καθώς επίσης σε αποκαταστά-
σεις σε δεύτερο χρόνο, όταν έχει αφαι-
ρεθεί τμήμα της κάτω γνάθου, με αποτέ-
λεσμα παραμόρφωση του προσώπου και 
απουσία των ανατομικών οδηγών-σημεί-
ων για τη διαμόρφωση της νέας γνάθου.

3d μικροχειρουργική αποκατάσταση 
μαστού

Στην Κλινική Πλαστικής, Επανορθω-
τικής Μικροχειρουργικής και Αισθητικής 
Χειρουργικής του Metropolitan οι μικρο-
χειρουργικές αποκαταστάσεις μαστού με-
τά από μαστεκτομή αποτελούν επιλογή. 

Η τεχνολογία 3D επιτρέπει την επίτευ-
ξη συμμετρίας με τον άλλο μαστό, σε ένα 
στάδιο. Όπως δήλωσε ο κ. Γραββάνης «Μέ-
σω της 3D ανασύστασης της αξονικής θώ-
ρακος και της αξονικής κοιλίας της ασθε-
νούς, υπολογίζουμε τον όγκο του υγιούς 
μαστού, καθώς και τον όγκο που μπορεί να 
προσφέρει ο κοιλιακός κρημνός. H 3D φω-
τογραφία και η 3D εκτύπωση μάς οριοθε-
τούν με ακρίβεια τη θέση, την προβολή και 

το σχήμα του προς αποκατάσταση μαστού. 
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αποφύ-
γουμε το δεύτερο χειρουργικό στάδιο για 
την επίτευξη συμμετρίας. Η 3D φωτογρα-
φία έχει εξίσου σημαντική εφαρμογή σε αι-
σθητικά χειρουργεία αύξησης, ανόρθωσης 
και μείωσης μαστού, δίνοντας στην ασθενή 
εικόνα του χειρουργικού αποτελέσματος».

ποια είναι η διαδικασία 
εφαρμογής
Όπως επισημαίνει ο κ. Γραβ-

βάνης: «Αρχικά, διενεργείται η αξονι-
κή ή η μαγνητική τομογραφία ή ακόμη 
και τρισδιάστατη φωτογραφία. Στη συ-
νέχεια, γίνεται επεξεργασία της εικόνας 
που λαμβάνεται από την επιλεγμένη μέ-
θοδο απεικόνισης και, μέσω εξειδικευ-
μένου λογισμικού, προσδιορίζεται η ανα-
τομία της υπό εξέταση περιοχής». Έτσι, 
δημιουργείται ένα 3D εικονικό μοντέλο 
που μεταφέρεται αυτόματα στο μηχά-
νημα 3D εκτύπωσης και κατασκευάζε-
ται “slice by slice”. Το χρονικό διάστημα 
της κατασκευής μπορεί να είναι μερικές 
ώρες ή ακόμη και μία ημέρα, ανάλογα με 
το μέγεθος του μοντέλου.

εξατομικευμένη 3d χειρουργική
Η ψηφιακή τεχνολογία CAD/CAM (com-

puter aided design/computer aided man-
ufacturing), δηλαδή η τεχνολογία σχεδία-
σης και κατασκευής με τη βοήθεια υπολο-
γιστή συνδέθηκε με τις μεθόδους ιατρικής 
απεικόνισης (κυρίως αξονική και μαγνητική 
τομογραφία). Στο πλαίσιο αυτής της σύν-
δεσης, όπως αναφέρει ο κ. Π. Διαμαντό-
πουλος, ένας από τους συντελεστές της 
εν λόγω τεχνολογίας και, πλέον, υπεύθυ-
νος της νέας μονάδας στο Metropolitan, 
υιοθετήθηκε η πολύ νεότερη τεχνολογία 
του 3D Printing, με αποτέλεσμα την αυ-
τοματοποίηση της μεταφοράς πληροφο-
ριών της ανθρώπινης γεωμετρίας μεταξύ 
τομογράφου και μηχανήματος κατασκευ-
ής και την εφαρμογή τους σε πραγματικά 
κλινικά περιστατικά.

στο μetropolitan 
εφαρμόζεται η 
πλέον σύγχρονη 3d 
τεχνολογία 
για την εικονική, αλλά 
και την πραγματική 
προσομοίωση 
της χειρουργικής 
επέμβασης.
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επικαιροτΗτα

Γράφει  
o παναγιωτησ μ. σταυρουλακησ,
Παθολόγος Λοιμωξιολόγος
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

Ti Tρεχει με την ιλαρα;
H επιδημία τότε και τώρα και η σημασία του εμβολιασμού

Η φετινή επιδημία κρουσμάτων ιλα-
ράς σε Ευρώπη και Ελλάδα έφερε 
στο προσκήνιο μια εν πολλοίς ξε-

χασμένη λοιμώδη νόσο. Ο ιός της ιλαράς, 
ένας RNA ιός, μεταδίδεται αερογενώς με 
σταγονίδια από το πάσχον στο επίνοσο άτο-
μο (που δεν έχει εμβολιαστεί και δεν έχει 
νοσήσει από ιλαρά).

Πριν από την εφαρμογή του εμβολια-
στικού προγράμματος, η ιλαρά προκαλού-
σε επιδημίες ανά 2-3 έτη, με 100 εκατομ-
μύρια κρούσματα και 6 εκατομμύρια θανά-
τους ανά έτος. Τα περισσότερα κρούσματα 
αφορούσαν σε παιδιά σχολικής και προσχο-
λικής ηλικίας και εκδηλώνονταν κατά τους 
χειμερινούς και εαρινούς μήνες, με συνέ-
πεια έως και το 90% του πληθυσμού να 
έχει αποκτήσει ανοσία ήδη από την ηλικία 
των 15 ετών. Έτσι, όσοι έχουν γεννηθεί πριν 
από το 1970 θεωρούνται ανοσοποιημένοι. 
Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το ΚΕΕΛΠΝΟ συστήνει 
τον άμεσο εμβολιασμό για όσους είναι γεν-
νημένοι μετά το 1970 και δεν έχουν λάβει 
δύο δόσεις του εμβολίου MMR, ούτε έχουν 
ιστορικό ιλαράς.

η μείωση των κρουσμάτων
Ο συστηματικός εμβολιασμός του γενι-

κού πληθυσμού μετά το 1970 είχε ως απο-
τέλεσμα την κατά 99% μείωση των κρου-
σμάτων, με αποτέλεσμα η λοίμωξη αυτή 
σχεδόν να εξαφανιστεί από την καθημερινή 
πράξη των κλινικών ιατρών. Κάποια κρού-
σματα ιλαράς εκδηλώνονταν μετά από τα-
ξίδι επίνοσων ατόμων από χώρες του δυτι-
κού κόσμου σε χώρες με ανεπαρκή εμβολι-
ασμό (π.χ. χώρες ΝΑ Ασίας). Ένα άλλο κλι-
νικό σενάριο ήταν αυτό της άτυπης ιλαράς, 
που μπορούσε να εκδηλωθεί σε δύο ομά-
δες ασθενών. Η πρώτη αφορούσε σε άτο-
μα που είχαν μεν εμβολιασθεί, αλλά είτε με 
το παλαιό εμβόλιο του αδρανοποιημένου 
ιού (killed-virus vaccine) που κυκλοφορού-
σε από το 1967 μέχρι και τις αρχές της δε-
καετίας του 1970, είτε με μία δόση του δι-
πλού ή εν συνεχεία τριπλού (MMR) εμβο-
λίου με τον ζώντα εξασθενημένο ιό (live 

attenuated virus), με συνέπεια την ατελή 
ανοσία. Η δεύτερη ομάδα ήταν αυτή των 
επίνοσων ανοσοκατεσταλμένων (κυρίως 
ασθενείς με μεταμόσχευση και οροθετικοί).

Το εξάνθημα της άτυπης ιλαράς είναι πε-
ριφερικό, χωρίς την τυπική κεφαλοουραία 
κατανομή, ακόμη και πορφυρικό, φλυκται-
νώδες ή/και κάποιος συνδυασμός αυτών. 
Ιδιαίτερα επί ανοσοκαταστολής, το εξάνθη-
μα απουσιάζει στο 30-40%. Τέτοια και άλ-
λα σποραδικά περιστατικά, όμως, δεν οδη-
γούσαν σε επιδημία λόγω του «φραγμού» 
από το συστηματικό εμβολιασμό του πλη-
θυσμού, καθώς η εκρίζωση ενός λοιμώδους 
νοσήματος καθίσταται δυνατή με την ανο-
σοποίηση ενός κρίσιμου αριθμού ατόμων 
(herd immunity). Το νόσημα όμως ήταν δυ-
νατόν να επανεμφανιστεί εάν μειωνόταν ο 
αριθμός των εμβολιασμένων. Συγκεκριμέ-
να για την ιλαρά, ο ουδός ανοσοποίησης 
που οδηγεί σε «φραγμό» είναι της τάξης 
του 92-94%, υψηλότερος σε σύγκριση με 
αυτόν άλλων μεταδοτικών νοσημάτων που 
προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Συνεπώς, η αντιεμβολιαστική κουλτού-
ρα των δύο τελευταίων δεκαετιών πρέπει 
να θεωρείται υπεύθυνη για την απρόσμενη 
επιδημία, η οποία ξεκίνησε στην κοινότητα 
των Ρομά και διεσπάρη γρήγορα στο γενι-
κό πληθυσμό που βρέθηκε χωρίς τον απα-
ραίτητο φραγμό ανοσοποίησης. Στο αντιεμ-
βολιαστικό κύμα των προηγουμένων ετών 
εντάσσεται και μία δημοσίευση που είχε συν-
δέσει το εμβόλιο με αναπτυξιακά ελλείμμα-
τα (Lancet 1998, 351:637-641) και ανακλή-
θηκε το 2010, καθώς τα δεδομένα αποδεί-
χθηκαν ψευδή. 

Η ιλαρά συνοδεύεται από μια συχνότητα 
εγκεφαλίτιδας 1:1000 περιστατικά και θνητό-
τητα 0,2-0,3%, αριθμοί διόλου ευκαταφρό-
νητοι, συνεκτιμωμένης της πολύ υψηλής με-
ταδοτικότητας με ποσοστό δευτερογενούς 
προσβολής έως 90% μεταξύ των επίνοσων 
ατόμων. Επιπλέον, ο ρυθμός αναπαραγωγής 
της ιλαράς είναι 12-18, δηλαδή κάθε ασθε-
νής μπορεί να μολύνει 12-18 άλλους, εφό-
σον όλες οι επαφές του είναι επίνοσα άτομα.

Όσοι έχουν 
γεννηθεί πριν από 
το 1970 θεωρούνται 
ανοσοποιημένοι.  
ς΄ αυτό το πλαίσιο,  
το ΚεεΛΠνο συστήνει 
τον άμεσο εμβολιασμό 
για όσους είναι 
γεννημένοι μετά το 
1970 και δεν έχουν 
λάβει δύο δόσεις του 
εμβολίου MMR, ούτε 
έχουν ιστορικό ιλαράς

Τα χειρουργικά 
ρομποτικά εργαλεία 
εκτελούν όλες 
τις κινήσεις που 
πραγματοποιεί το 
ανθρώπινο χέρι και 
με περιστροφή 360ο 
στο χειρουργικό 
πεδίο. επομένως, 
ο χειρουργός 
πραγματοποιεί 
δύσκολους χειρισμούς  
με μεγαλύτερη άνεση

Κατά συνέπεια, ο κλινικός ιατρός δεν 
πρέπει να αποκλείει το ενδεχόμενο ιλαράς 
όταν αντιμετωπίζει έναν ενήλικα, γεννημέ-
νο ακόμα και πριν από το 1970, με εμπύρετο 
ιογενή συνδρομή, η οποία μπορεί να εξελι-
χθεί τις επόμενες ημέρες σε εξάνθημα και 
ηπατίτιδα. Σύμφωνα με παλαιότερες μελέ-
τες, η ιλαρά έχει βαρύτερη εικόνα στους ενή-
λικες σε σχέση με τον παιδιατρικό πληθυ-
σμό. Ηπατίτιδα αναπτύσσεται στο 31%, βα-
κτηριακή υπερλοίμωξη του αναπνευστικού 
στο 30%, ενώ στο 3% εγκαθίσταται πνευ-
μονία που απαιτεί νοσηλεία. Η τελευταία εί-
ναι είτε πρωτοπαθής ιογενής με διηθήματα 
θαμβής υάλου, είτε δευτεροπαθής βακτηρι-
ακή, με κύρια παθογόνα τον S. pneumoniae 
και τον S. aureus και κίνδυνο σήψης. Στους 
ασθενείς με βαριά ανοσοκαταστολή, ιδιαίτε-
ρα σε όσους έχουν υποβληθεί σε μεταμό-
σχευση ή πάσχουν από HIV, εκδηλώνεται 
ως πνευμονίτιδα (60-80%) ή εγκεφαλίτι-
δα (20%), ενώ η απουσία εξανθήματος (30-
40%) κάνει τη διάγνωση μάλλον αδύνατη, 
αν δεν υπάρχει εξ αρχής η κλινική υποψία.

ο εμβολιασμός
Ο συστηματικός εμβολιασμός, λοιπόν, 

του πληθυσμού παίζει κεντρικό ρόλο στην 

στην ελλάδα
Κατά την περίοδο 2016-2017 καταγράφη-

καν στην Ευρώπη περισσότερα από 20.000 
περιστατικά και 49 θάνατοι. Στην Ελλάδα, 
μέχρι σήμερα, έχουν ήδη καταγραφεί 1.588 
κρούσματα ιλαράς, 930 από τα οποία έχουν 
επιβεβαιωθεί είτε ορολογικά με αντίσωμα 
είτε με μοριακό έλεγχο (PCR) φαρυγγικού 
επιχρίσματος, ενώ καθημερινά εμφανίζο-
νται νέες περιπτώσεις. Στην πλειονότητά 
τους αφορούν σε παιδιά από κοινότητες 
Ρομά και ενήλικες του γενικού πληθυσμού 
ηλικίας 25-44 ετών, περιλαμβανομένων και 
επαγγελματιών υγείας που είτε ήταν ανεμ-
βολίαστοι είτε ατελώς εμβολιασμένοι. Δυ-
στυχώς μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί 3 
θάνατοι σε εργαστηριακώς επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα: ένας σε βρέφος Ρομά 11 μη-
νών με κλινική εικόνα σηψαιμίας, ένας σε 
17χρονο Ρομά με εγκεφαλίτιδα και ένας σε 
35χρονη από το γενικό πληθυσμό, που κα-
τέληξε λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας. 
Στο Θεραπευτήριό μας, έως τώρα, έχουν 
καταγραφεί 13 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 
10 από τα οποία εμφάνιζαν καταρροϊκή συν-
δρομή και βρογχόσπασμο, ενώ σε 8 υπήρ-
χε τρανσαμινασαιμία έως και >10xUNL. Σε 
έναν ασθενή εγκαταστάθηκε υποξυγοναι-
μία και κλινική εικόνα πνευμονίτιδας. Επι-
πλέον, 2 από τους 13 ασθενείς μας είχαν 
γεννηθεί πριν από το 1970, ο ένας το 1969 
και ο δεύτερος το 1966.

πρόληψη και την εξάλειψη των κρουσμά-
των ιλαράς. Σύμφωνα με τις διεθνείς (CDC) 
και τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγί-
ες (ΚΕΕΛΠΝΟ) συστήνεται ο εμβολιασμός 
με το τριπλό ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας 
(MMR), με μία δόση κατά τη συμπλήρωση 
του 1ου έτους ζωής και μία 2η αναμνηστι-
κή δόση κατά το 4ο-6ο έτος. Στους επίνο-
σους ενήλικες, περιλαμβανομένων φοιτη-
τών, ταξιδιωτών, ιατρονοσηλευτικού προ-
σωπικού και γενικά εργαζομένων σε δομές 
παροχής φροντίδας υγείας, οι δύο δόσεις χο-
ρηγούνται με μεσοδιάστημα 1-2 μηνών. Ση-
μειώνεται ότι η προφύλαξη είναι ικανοποιη-
τική, αλλά όχι πλήρης, καθώς ατελής αντι-
σωματική απάντηση παρατηρείται στο 3% 
των εμβολιασθέντων. Μία μόνο δόση έχει 
αποτελεσματικότητα 93%. Αντενδείξεις για 
τη χορήγηση του εμβολίου είναι η εγκυμο-
σύνη, η ανοσοκαταστολή, η HIV νόσος με 
τίτλο CD4+ <200/μl, το οξύ εμπύρετο και 
η ενεργός φυματίωση. Εάν έχει προηγηθεί 
μετάγγιση αίματος ή χορήγηση γ-σφαιρίνης, 
το εμβόλιο πρέπει να δίνεται 3 μήνες μετά.

Ως μετεκθεσιακή προφύλαξη, συστήνε-
ται η χορήγηση του εμβολίου εντός 72 ωρών 
από την έκθεση. Στην περίπτωση εγκυμο-
σύνης ή ανοσοκαταστολής, αντί του εμβο-
λίου χορηγείται IVIG 400 mg/kg εφάπαξ. 
Στους οροθετικούς με CD4+ >200/μl είναι 
απαραίτητη η χορήγηση τόσο του εμβολίου 
όσο και της γ-σφαιρίνης ενδομυϊκά, καθώς 
η αντισωματική απόκριση δεν είναι προβλέ-
ψιμη. Ομοίως σε βρέφη ηλικίας 6-11 μηνών 
μπορεί κατ’ εξατομίκευση να εφαρμοστεί 
η ίδια μέθοδος, με την προϋπόθεση όμως 
ότι θα ακολουθηθεί το προβλεπόμενο σχέ-
διο εμβολιασμού από τον 1ο μήνα και μετά.
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aπο την αλλεργια  
στο ασθμα

ανοιΞΗ

ση των συμπτωμάτων μπορεί να απειληθεί η 
ζωή του πάσχοντος. Η σωτήρια παρέμβαση: Χο-
ρήγηση νορεπινεφρίνης υποδόρια ή ενδομυϊ-
κά και σε δεύτερη επιλογή κορτικοειδή ενδο-
φλεβίως. Το παράδοξο είναι ότι παρόμοιο σύν-
δρομο μπορεί να συμβεί σε ευαίσθητα άτομα, 
χωρίς την κλασική οδό αλλεργίας (IgE) αλλά 
με άλλους μηχανισμούς φλεγμονής και λέγε-
ται αναφυλακτοειδές. 

αλλεργική ρινίτις – ιγμορίτις
Στον αντίποδα βρίσκεται η αλλεργική ρινί-

τις. Ηπιότερη και διαδεδομένη νόσος η οποία 
κάνει κύκλους εποχιακούς άνοιξη ή φθινόπω-
ρο, ανάλογα με τα επικρατούντα αεροαλλεργι-
ογόνα, στα οποία το άτομο είναι ευαίσθητο. Σε 
σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να γίνει μό-
νιμη. Ο ασθενής κυκλοφορεί με ένα μαντιλά-
κι για να σκουπίζει τη μύτη του που τρέχει και 
ανοιγοκλείνει. Φταρνίζεται, συχνά έχει δακρύρ-
ροια και κόκκινα μάτια από επιπεφυκίτιδα. Συ-
χνά μέρος των εκκρίσεων κατεβαίνει οπισθορ-
ρινικά στο στόμα, ερεθίζει φάρυγγα και τρα-
χεία και βήχει. Τότε μάλλον έχουν προσβληθεί 
και τα ιγμόρεια. Μήπως συνυπάρχει και άσθμα;

Τα ίδια αλλεργιογόνα μπορεί να προκαλούν 
αρχικά ρινίτιδα και αργότερα άσθμα. Μπορεί 
όμως να συνυπάρχει εξ αρχής άσθμα σε πο-
σοστό όχι μικρό (30%) και ρινικοί πολύποδες. 
Όταν η αντίδραση επεκταθεί στο βλεννογόνο 
των ιγμορείων, τα τελευταία συμμετέχουν με 
καταρροϊκή ιγμορίτιδα και όταν η τελευταία επι-
μολυνθεί με μικρόβια (πνευμονιόκοκκος-αιμό-
φιλος) γίνεται βακτηριακή και χρειάζεται συ-
μπληρωματική θεραπεία. Αντιβιοτικά, παρακε-
ντήσεις, χειρουργική επέμβαση ενίοτε.

Τα εισπνεόμενα στεροειδή είναι μη θεραπεία 
εκλογής για την αλλεργική ρινίτιδα, αλλά συ-
μπληρώνονται και από αντιισταμινικά και απο-
συμφορητικά ταχείας δράσης. Σημαντική βοή-
θεια προσφέρουν οι ρινικές πλύσεις με φυσιο-
λογικό ορό. Στη χρόνια ρινίτιδα πρέπει να επεμ-
βαίνει ο αλλεργιολόγος γιατί η ανοσοθεραπεία 
είναι ωφέλιμη και στην ιγμορίτιδα και στους πο-
λύποδες ή ωτορινολαρυγγολόγος.

Η αλλεργία είναι μια 
παράδοξη αντίδρα-
ση υπερευαισθησί-

ας, με γενετική προδιάθε-
ση, που εκδηλώνει o ανο-
σολογικός μηχανισμός του 
ατόμου, εναντίον μιας ου-
σίας από το περιβάλλον 
που τη θεωρεί εχθρό του. 
Με τέτοιες ουσίες είναι γε-
μάτη η άνοιξη.

Η αντίδραση, ήπια ή 
υπερβολική μπορεί να είναι 

πρακτικά άχρηστη αλλά προ-
καλεί στον οργανισμό και τα όρ-

γανα στόχους φλεγμονή και διαταρα-
χές της λειτουργίας τους.

Μετά την εγκατάσταση-αναγνώριση του υπο-
τιθέμενου εχθρού αντιγόνου η αντίδραση πε-
ριλαμβάνει: α. ενεργοποίηση αλληλουχίας αρ-
κετών κυττάρων του αίματος π.χ. λεμφοκύττα-
ρα, μαστοκύτταρα, ηωσινόφιλα και β. έκκριση 
τοξικών ουσιών (κυτταροκίνες) και ειδικής IgE 
σφαιρίνης διά των οποίων πυροδοτείται, δια-
τηρείται και ανακυκλώνεται η φλεγμονή πάνω 
στα όργανα στόχους. Η αλλεργία είναι η συνη-
θέστερη εκδήλωση διαταραχής του ανοσοποιη-
τικού συστήματος και κατανέμεται στο 15-25% 
του πληθυσμού της γης.

αναφυλακτικό σύνδρομο
Ένα τυπικό παράδειγμα οξείας αλλεργικής 

αντίδρασης με σοβαρές συνέπειες. Το αντιγόνο 
μπορεί να είναι π.χ. το τσίμπημα μιας μέλισσας 
σε άτομο υπερευαίσθητο. Στην αντίδραση κυρι-
αρχεί η έκρηξη (αποκοκκίωση) μαστοκυττάρων 
που ενεργοποιούνται και ελευθερώνουν τοξικές 
ουσίες εναντίον πολλών οργάνων ταυτοχρόνως, 
με αποτέλεσμα συμβάματα ποικίλης βαρύτητας.

1. Μεγάλη αγγειοδιαστολή (εξέρυθρο προσω-
πείο, υπόταση), 2. κνιδωτικό εξάνθημα σε μεγά-
λη έκταση στο δέρμα, 3. δύσπνοια από βρογχό-
σπασμο ή και οίδημα του λάρυγγα, 4. κράμπες 
στο στομάχι-έμετοι-διάρροια.

Ανάλογα με τους συνδυασμούς και την έντα-

Γράφει 
ο αντωνησ ρασιδακησ,
MD, PhD, FCCP, Αναπληρωτής  
Καθηγητής Πνευμονολογίας, 
Διευθυντής Πνευμονολογικής  
Κλινικής στο Θεραπευτήριο  
Metropolitan

Βρογχικό άσθμα
Υπάρχει μια οικογενής τριάδα (άσθμα-

έκζεμα-ρινίτις) που υποδηλώνει την αλ-
λεργική ιδιοσυγκρασία. Το περιβάλλον το 
οποίο η τεχνολογική πρόοδος έχει ανά-
λογα επηρεάσει παίζει εξίσου πρωτεύο-
ντα ρόλο στην αύξηση του άσθματος. Σε 
μερικές χώρες έχει τριπλασιασθεί. Οι πα-
ράγοντες κινδύνου ξεκινούν από τη γέν-
νηση (!). Λιποβαρή νεογνά, απουσία μητρι-
κού θηλασμού, παχυσαρκία ιδίως στα κορί-
τσια, διαβίωση στις πόλεις με σύγχρονες 
ανέσεις είναι παράγοντες κινδύνου. Υπάρ-
χει ποικιλία αλλεργιογόνων που εισπνέο-
νται εντός και εκτός σπιτιού. Τα συνηθέ-
στερα είναι η σκόνη που είναι γεμάτη από 
λογής αντικείμενα και μικροοργανισμούς, 
τρίχες και περιττώματα εντόμων, η μού-
χλα, η υγρασία, σπόροι και η γύρη δένδρων 
και λουλουδιών, απορρυπαντικά και χημι-
κές ουσίες ερεθιστικές. Η ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην πλειονότητά της δεν προ-
καλεί άσθμα αλλά επιδεινώνει το άσθμα 
που υπάρχει ήδη. Η αλλεργική αντίδρα-
ση, κατ΄ αναλογία προς τη ρινίτιδα μετα-
φέρεται. Η φλεγμονή καταλαμβάνει το τοί-
χωμα-βλεννογόνο των βρόγχων, στενεύει 
τον αυλό και τον αποφράσσει από πηχτή 
βλέννη. Ο βρόγχος συσπάται και στενεύει.

Ο φαινότυπος της νόσου περιλαμβάνει:
α. Οξεία ή χρόνια συμπτώματα στένω-

σης των αεραγωγών: Βήχας-συριγμός-δύ-
σπνοια, β. η λύση της στένωσης-απόφρα-
ξης γίνεται αυτόματα ή με την εισπνοή 
βρογχοδιασταλτικού ταχείας δράσης, γ. ο 
βαθμός της απόφραξης και η ανταπόκριση 
στη βρογχοδιαστολή είναι μεγέθη μετρή-
σιμα με απλή μέθοδο (σπιρομετρία), δ. τα 
συμπτώματα συνήθως επιδεινώνονται τη 
νύχτα και προς το ξημέρωμα. Η ακρόαση 
αποκαλύπτει τους μουσικούς ρόγχους της 
νόσου, αλλά εκτός κρίσεων δεν υπάρχει 
εύρημα στην ακρόαση. Το άσθμα κρύβε-
ται. Προϋπόθεση του αλλεργικού άσθμα-
τος είναι η αλλεργική ιδιοσυγκρασία που 
ήδη περιγράψαμε. Αυτό το άσθμα λέγεται 
εξωγενές. Όμως υπάρχει και άλλο άσθμα 
με τα ίδια ακριβώς συμπτώματα που δημι-
ουργείται με άλλους ανοσολογικούς μηχα-
νισμούς και ονομάζεται άσθμα ενδογενές.

Η αναγνώριση του άσθματος δεν είναι 
πάντα εύκολη. Υπάρχουν 10 και πλέον αί-
τια που προκαλούν βράσιμο στο στήθος 
(συριγμό) χωρίς να είναι άσθμα, και αρκε-
τές παγίδες που το αποκρύπτουν. Ο βήχας 
ας πούμε, μπορεί να οφείλεται σε άσθμα, 
χωρίς τα ανάλογα ακροαστικά και οι ιογε-
νείς λοιμώξεις ενεργοποιούν το άσθμα.

Η ταξινόμηση της βαρύτητας του άσθμα-
τος περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. 
Περιλαμβάνει άσθμα διαλείπον και άσθμα 
χρόνιο (ήπιο, μέτριο ή σοβαρό). Η μια κατά-
σταση μπορεί να περιπέσει στην άλλη, ανά-
λογα με τους παθογενετικούς παράγοντες-
αίτια υποτροπής κ.λπ.  ή τη θεραπευτική 
αγωγή που δεν ακολουθεί τους κανόνες.

Η ταξινόμηση βοηθά: α. Στην εκτίμηση 
της παρουσίας και της βαρύτητας με αντι-
κειμενικά κριτήρια. β. Στην παρακολού-
θηση εξατομικευμένης φυσικής πορείας 
της νόσου. γ. Στην ορθή επιλογή της θε-
ραπευτικής αγωγής.

Η τελευταία συνθήκη επιδρά και στην 
οικονομία της υγείας. Ομοβροντία θερα-
πευτικών συνδυασμών χωρίς συγκεκριμέ-
νο στόχο (ταξινόμηση) είναι άχρηστη και 
δαπανηρή. Μπορεί να είναι και επικίνδυ-
νη, αν το άσθμα συνυπάρχει με άλλα νο-
σήματα π.χ. καρδιακά. Ο πνευμονολόγος 
έχει εκπαιδευθεί στην ταξινόμηση της νό-
σου, στην πολυμορφία και τις εναλλαγές 
της και μπορεί να αντιμετωπίσει με σωστά 
κριτήρια ακόμα και το ανθιστάμενο στην 
αγωγή ή κορτικο-εξαρτώμενο άσθμα και 
τις επιπλοκές αυτού.

Η βάση της θεραπευτικής αγωγής σε 
όλα τα στάδια του χρόνιου άσθματος εί-
ναι τα εισπνεόμενα στεροειδή. Η θερα-
πεία αυτή πλαισιώνεται και συνδυάζεται:
1. Με βρογχοδιασταλτικά δύο κατηγορι-

ών άμεσης ή/και μακράς δράσης (Β διε-
γέρτες- αντιχολινεργικά). Τα τελευταία 
10 χρόνια έχουν κυκλοφορήσει πολλά 
παράγωγα που χορηγούνται μονά ή σε 
συνδυασμούς μέσα σε μία συσκευή ει-
σπνοής. Θα πρέπει να υπάρχουν άνω 
των 20 συνδυασμών προς χρήση. Και 
μερικοί ασθενείς χρησιμοποιούν πολ-
λές συσκευές ταυτόχρονα που περιέ-
χουν το ίδιο φάρμακο! Πρόκειται περί 
αβλεψίας ή περί σφάλματος του για-
τρού τους και εγκυμονεί κινδύνους 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

2. Με συστηματικώς χορηγούμενα στερο-
ειδή (και αντικατάσταση των εισπνεο-
μένων), σε στάδιο σοβαρής νόσου με 
συχνές υποτροπές ή οξεία επικίνδυνη 
κρίση.

3. Με αμιγώς αντιαλλεργικά φάρμακα τα 
οποία στοχεύουν στην αδρανοποίηση 
των παραγόντων φλεγμονής. Οι κυτ-
ταροκίνες (λευκοτριένια) και η ειδική 
σφαιρίνη της αλλεργίας IgE αδρανο-
ποιούνται από τη μοντελουκάστη και 
το μονοκλωνικό αντίσωμα οmalizumab, 
αντίστοιχα.

η αλλεργία είναι μια 
παράδοξη αντίδραση 
υπερευαισθησίας, με 

γενετική προδιάθεση, 
που εκδηλώνει o 

ανοσολογικός 
μηχανισμός του ατόμου, 

εναντίον μιας ουσίας 
από το περιβάλλον που 

τη θεωρεί εχθρό του.  
Με τέτοιες ουσίες είναι 

γεμάτη η άνοιξη
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ρομποτικΗ

Γράφει 
ο δρ διαμαντησ θωμασ,
M.D., PhD, F.A.C.S. Διευθυντής 
Χειρουργός στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

πρωτοποριακη θεραπεια 
τησ κηλησ ανωδυνα,  
με ασΦαλεια με τη χρηση 
ρομποτικησ χειρουργικησ

Σημαντικές εξελίξεις έχουν σημειω-
θεί τα τελευταία έτη στη χειρουρ-
γική αντιμετώπιση της κήλης του 

κοιλιακού τοιχώματος. Οι νέες μέθο-
δοι έχουν πολλά πλεονεκτήμα-
τα για τον ασθενή, όπως 
η ταχύτερη επάνοδός του 
στις δραστηριότητες και η 
μικρότερη παραμονή στο 
νοσοκομείο.

Στις 22-27 Οκτωβρίου 
2017 πραγματοποιήθηκε στο 
San Diego της California το 
ετήσιο συνέδριο του κολ-
λεγίου των Αμερικανών χει-
ρουργών με τη συμμετοχή 
των κορυφαίων χειρουρ-
γών του κόσμου. Εκεί πα-
ρευρέθηκε και ο χειρουρ-
γός Dr Διαμαντής Θωμάς, 
όπου ανακοινώθηκαν τα νέα 
δεδομένα και όλες οι νέες εξε-
λίξεις και τεχνολογίες στον χώρο της 
Χειρουργικής. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αναφέρει ο Dr 
Διαμαντής Θωμάς, MD PhD FACS γενικός 
χειρουργός, παρουσίασε η εφαρμογή της 
Ρομποτικής Χειρουργικής, με το σύστημα 
Da Vinci, στην αποκατάσταση της κοιλι-
οκήλης, της ομφαλοκήλης, της ΜΤΧ κοι-
λιοκήλης και της βουβωνοκήλης με την 
εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση (e- TEP), δη-
λαδή όλο το χειρουργείο διενεργείται ρο-
μποτικά χωρίς να εισέλθουν τα χειρουρ-
γικά ρομποτικά εργαλεία εντός της περι-
τοναϊκής κοιλότητας.

Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε μια 
επανάσταση στη Χειρουργική: από τις 
παραδοσιακές ανοικτές χειρουργικές 
επεμβάσεις στην ελάχιστα επεμβατι-
κή Χειρουργική και τη Λαπαροσκοπική 
Χειρουργική. Ο χειρουργός χειρίζεται 

τους ιστούς όχι με άμεση επαφή, αλλά μέ-
σω μιας οθόνης και με ειδικά εργαλεία. Σε 
αυτή την εξέλιξη βοήθησε η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Την επανάσταση όμως συ-
μπλήρωσε τον 21ο αιώνα η εισαγωγή της 
Ρομποτικής Χειρουργικής, δηλαδή η χρή-
ση ρομποτικών συστημάτων, καθοδηγού-
μενων από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Η νέα χειρουργική τεχνική συνδυάζει 
όλα τα πλεονεκτήματα της εξωπεριτονα-
ϊκής προσπέλασης και τα οφέλη της Ρο-
μποτικής Χειρουργικής.

Η εξωπεριτοναϊκή προσπέλαση συμ-
βάλλει στην αποφυγή τραυματισμού των 
σπλάχνων, στην τοποθέτηση του πλέγ-
ματος στην καλύτερη ανατομική θέση, 
στην αποφυγή δημιουργίας υγρώματος, 
στην αποφυγή διαπύησης του πλέγμα-
τος, στην αποφυγή συμφύσεων μεταξύ 
πλέγματος και εντέρου.

Τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής 
Χειρουργικής για τον χειρουργό είναι η 
τρισδιάστατη (3D) εικόνα, με πολύ μεγά-
λη μεγέθυνση (δίνει την αίσθηση στον 
χειρουργό ότι βρίσκεται εντός της περι-
τοναϊκής κοιλότητας).

Διαθέτει διορθωτικό φίλτρο για από-
σβεση ενδεχόμενου τρόμου (τρέμουλο) 
των χεριών του χειρουργού, με αποτέλε-
σμα μεγαλύτερη ακρίβεια στις λεπτές χει-
ρουργικές κινήσεις.

Τα χειρουργικά ρομποτικά εργαλεία 
εκτελούν όλες τις κινήσεις που πραγματο-
ποιεί το ανθρώπινο χέρι και με περιστρο-
φή 360ο στο χειρουργικό πεδίο. Επομέ-
νως, ο χειρουργός πραγματοποιεί δύσκο-
λους χειρισμούς με μεγαλύτερη άνεση.

Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι 
ο προσχεδιασμός του χειρουργείου στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιμοποιώ-
ντας εικόνες των οργάνων από προηγηθεί-
σες εξετάσεις, όπως αξονική τομογραφία 
ή μαγνητική τομογραφία, τις οποίες ο χει-
ρουργός μπορεί να ανακαλέσει στην οθό-
νη του κατά τη διάρκεια της χειρουργικής 
επέμβασης (intraoperational navigation).

για τον ασθενή τα πλεονεκτήματα 
είναι η ταχύτερη ανάρρωση, η μείωση 
του χρόνου παραμονής στο νο-
σοκομείο, η ελαχιστοποίη-
ση του μετεγχειρητικού 
πόνου. Επίσης, προ-
σφέρει ένα αναί-
μακτο χειρουρ-
γείο και τα κα-

λύτερα αισθητικά αποτελέσματα λόγω του 
μικρού μεγέθους των τομών.

«Το πρωτοποριακό σύστημα Ρομποτι-
κής Χειρουργικής Da Vinci έρχεται να προ-
σφέρει περισσότερη ακρίβεια και ασφάλεια 
στην καθημερινή χειρουργική πρακτική. Η 
ανάπτυξη και η υιοθέτηση της Ρομποτικής 
Χειρουργικής έρχεται να επαληθεύσει τα 
πλέον ελπιδοφόρα σενάρια για το μέλλον 
της Ιατρικής και ιδιαίτερα της Χειρουργι-
κής», αναφέρει ο Dr Διαμαντής Θωμάς.

Τις τελευταίες δεκαετίες 
υπήρξε μια επανάσταση 
στη χειρουργική: από τις 
παραδοσιακές ανοικτές 
χειρουργικές επεμβάσεις 
στην ελάχιστα 
επεμβατική χειρουργική 
και τη Λαπαροσκοπική 
χειρουργική. Την 
επανάσταση όμως 
συμπλήρωσε τον 21ο 
αιώνα η εισαγωγή της 
Ρομποτικής χειρουργικής 
καθοδηγούμενων 
από ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές 

Τα χειρουργικά 
ρομποτικά εργαλεία 
εκτελούν όλες 
τις κινήσεις που 
πραγματοποιεί το 
ανθρώπινο χέρι και 
με περιστροφή 360ο 
στο χειρουργικό 
πεδίο. επομένως, 
ο χειρουργός 
πραγματοποιεί 
δύσκολους χειρισμούς  
με μεγαλύτερη άνεση
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Γράφει 
ο Βασιλειοσ πουλακησ,
Αν. Καθηγητής, Δ/ντής
Γενικής Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής 
Ουρολογικής Κλινικής  
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

Τα τελευταία έτη, η Ρομποτική Μερι-
κή Νεφρεκτομή (ΡΜΝ) έχει επικρα-
τήσει ως η μέθοδος εκλογής για την 

αφαίρεση επιλεγμένων, περιφερικών νε-
φρικών όγκων, <4 cm αλλά και >4 cm, όπου 
τεχνικά προσφέρονται για μερική αφαί-
ρεση ή, τέλος, αναγκαστικά σε όγκους οι 
οποίοι βρίσκονται σε μονήρη νεφρό προ-
κειμένου ο ασθενής να μην οδηγηθεί σε 
νεφρεκτομή και αιμοκάθαρση. 
Ωστόσο, ακόμη και με την προσθήκη του 
ρομποτικού συστήματος Da Vinci, η μερική 

νεφρεκτομή παραμένει μια δύσκολη τεχνι-
κά επέμβαση για τον χειρουργό.

πώς θα επιλέξει ο ασθενής;
Πολυάριθμες μελέτες κυρίως από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) 
έχουν ως αντικείμενο τη συσχέτιση μετα-
ξύ του βαθμού εμπειρίας του χειρουργού 
στη ΡΜΝ και του βαθμού εμπειρίας του νο-
σοκομειακού κέντρου σε σχέση με τα με-
τεγχειρητικά αποτελέσματα, αλλά και τις 
μετεγχειρητικές επιπλοκές.

Όσο πιο έμπειρος 
είναι ο ρομποτικός 
χειρουργός που 
θα διενεργήσει 
τη ΡΜν, τόσο 
περισσότερο 
μειώνονται τα 
ποσοστά των 
μετεγχειρητικών 
επιπλοκών, ο 
χρόνος παραμονής 
στο νοσοκομείο, 
και επιπλέον 
επιτυγχάνονται 
καλύτερα 
ογκολογικά 
αποτελέσματα

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
αυτές τις μελέτες είναι αρκετά ενδιαφέ-
ροντα. Φαίνεται λοιπόν ότι όσο πιο έμπει-
ρος είναι ο ρομποτικός χειρουργός που 
θα διενεργήσει τη ΡΜΝ, τόσο περισσότε-
ρο μειώνονται τα ποσοστά των μετεγχει-
ρητικών επιπλοκών, ο χρόνος παραμονής 
στο νοσοκομείο, και επιπλέον επιτυγχάνο-
νται καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα.

Επιπρόσθετα, η εμπειρία του νοσοκο-
μειακού κέντρου που θα πραγματοποιηθεί 
η επέμβαση αποτελεί ουσιαστικό παράγο-

ρομποτικη  
μερικη νεΦρεκτομη 
Μια δύσκολη τεχνικά επέμβαση για τον χειρουργό,  
μια δυσκολότερη απόφαση για τον ασθενή

ντα για την ομαλή μετεγχειρητική πορεία 
του ασθενούς (εξειδικευμένο προσωπικό, 
σωστή συνεργασία ιατρικού-νοσηλευτι-
κού προσωπικού, κατάλληλη υλικοτεχνι-
κή υποδομή).

ποιος θεωρείται έμπειρος ρομποτικός 
χειρουργός; 

Η απάντηση δίνεται και εδώ από μελέ-
τες που διεξήχθησαν σε κέντρα των ΗΠΑ. 
Τα αποτελέσματα των μελετών κατέδει-
ξαν ότι έμπειρος ρομποτικός χειρουργός 

θεωρείται αυτός που πραγματοποιεί ετη-
σίως τουλάχιστον 15-20 ΡΜΝ.

ποια η εμπειρία στη ρμν στο 
ρομποτικό ουρολογικό κέντρο του 
θεραπευτηρίου metropolitan; 

Ο Διευθυντής του ρομποτικού ουρολο-
γικού κέντρου κ. Βασίλειος Πουλάκης έχει 
διενεργήσει από το 2011 μέχρι το 2017 πε-
ρισσότερες από 450 ΡΜΝ, με πολύ υψη-
λά ποσοστά επιτυχίας βάσει των διεθνών 
προτύπων. Άλλωστε, στο κέντρο μας δι-
ενεργούνται ρομποτικές επεμβάσεις που 
καλύπτουν όλο το φάσμα των ουρολογι-
κών παθήσεων. Κατά συνέπεια και με βά-
ση τα διεθνή πρότυπα, ο κ. Πουλάκης θε-
ωρείται από τους πλέον έμπειρους ρο-
μποτικούς χειρουργούς σε πανευρωπαϊ-
κό επίπεδο, έχοντας στο ενεργητικό του 
συνολικά >5.000 ρομποτικές επεμβάσεις 
έως σήμερα.

Επιπλέον, το Θεραπευτήριο Metropoli-
tan διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλει-
ας και φροντίδας του ασθενούς, με τη δι-
αθεσιμότητα της πλέον σύγχρονης υλι-
κοτεχνικής υποδομής, αλλά και το άρτια 
και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπι-
κό καλύπτοντας τις υψηλές απαιτήσεις 
της μετεγχειρητικής παρακολούθησης 
του ασθενούς.

Συμπερασματικά, οφείλουμε να τονί-
σουμε ότι τα μέγιστα οφέλη που θα έχει 
ο ασθενής ο οποίος θα υποβληθεί σε ΡΜΝ 
προκύπτουν όταν το «εργαλείο» που λέγε-
ται ρομποτικό σύστημα βρίσκεται στα χέ-
ρια ενός άρτια εκπαιδευμένου και έμπει-
ρου χειρουργού, ο οποίος είναι σε θέση 
να αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η χρήση του ρομποτικού συ-
στήματος προς όφελος του ασθενούς.
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Γράφει 
η γεωργια γκονη,
Ρευματολόγος, 
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

To σύνδρομο Sjögren (σ. Σιόγκρεν) είναι 
ένα αυτοάνοσο νόσημα, δηλαδή νόσημα 
στο οποίο το αμυντικό σύστημα του οργα-

νισμού στρέφεται εναντίον των δικών του κυτ-
τάρων. Τα κύτταρα του ανοσολογικού συστήμα-
τος στρέφονται εναντίον των εξωκρινών αδέ-
νων που παράγουν δάκρυα και σάλιο (δακρυϊκοί 
και σιελογόνοι αδένες) και διαταράσσουν την εύ-
ρυθμη λειτουργία τους, προκαλώντας ξηροστο-
μία και ξηροφθαλμία. Η νόσος μπορεί να επηρε-
άσει και άλλους εξωκρινείς αδένες του οργανι-
σμού, προκαλώντας ξηρότητα και σε άλλες πε-
ριοχές που φυσιολογικά χρειάζονται υγρασία, 
όπως είναι η μύτη, ο φάρυγγας, οι βρόγχοι και 
η τραχεία, το δέρμα και ο κόλπος. Ειδικά αυτο-
αντισώματα χαρακτηρίζουν τη νόσο και εμφανί-
ζονται στον ορό των ασθενών.

πρωτοπαθές και δευτεροπαθές
To σύνδρομο Sjögren ταξινομείται σε πρωτο-

παθές και δευτεροπαθές, ανάλογα με το αν εμ-
φανίζεται μόνο του ή αν, ταυτόχρονα, ο ασθενής 
πάσχει και από κάποιο ακόμη νόσημα του συν-
δετικού ιστού, όπως π.χ. ρευματοειδή αρθρίτιδα 
ή ερυθηματώδη λύκο. Και οι δυο τύποι του συν-
δρόμου κατατάσσονται στις συστηματικές δια-
ταραχές, επειδή μπορεί να προσβάλλουν πολλά 
όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. 

κλινικά χαρακτηριστικά
Τα κυριότερα συμπτώματα των ασθενών με 

σύνδρομο Sjögren είναι τα εξής:
Ξηροφθαλμία: Οι ασθενείς έχουν κάψιμο, κνη-

σμό, αίσθημα «σαν άμμο» στα μάτια, τα οποία 
μπορεί να είναι κόκκινα και ερεθισμένα.

Ξηροστομία: Η ξηροστομία δίνει την αίσθη-
ση ότι το στόμα έχει βαμβάκι και δυσκολεύει την 
ομιλία και την κατάποση. Λόγω της έλλειψης της 
προστασίας του σάλιου, αυξάνεται η πιθανότη-
τα εμφάνισης στοματίτιδας από μύκητες και τε-
ρηδόνας στα δόντια.

Και οι δυο τύποι του συνδρόμου, πρωτοπαθές 
και δευτεροπαθές, μπορεί να προσβάλλουν άλ-
λα όργανα, όπως το δέρμα, τους βλεννογόνους, 
τις αρθρώσεις, τους πνεύμονες, τους νεφρούς, 
τα αγγεία και το νευρικό σύστημα.

Όταν το σ. Sjögren προσβάλλει και άλλα όρ-
γανα του σώματος εκτός από τους σιελογόνους 
αδένες, έχουμε την εξωαδενική προσβολή του 
συνδρόμου, όπου η φλεγμονή επεκτείνεται και 
σε άλλα όργανα. Συχνή και σοβαρή, γιατί επη-
ρεάζει πολύ την καθημερινή ζωή, είναι η κόπω-
ση και η καταβολή που προκαλεί το σ. Sjögren.

δερματικές διαταραχές
Οι μισοί ασθενείς εμφανίζουν ξηροδερμία. Κά-

ποιοι έχουν κνησμό, ενώ άλλοι έχουν δέρμα σκα-

σμένο. Μερικοί ασθενείς, οι οποίοι ταυτό-
χρονα έχουν ερυθηματώδη λύκο, είναι ευ-
αίσθητοι στην έκθεση στον ήλιο και εμφα-
νίζουν εξάνθημα.

κολπική ξηρότητα
Η ξηρότητα του κόλπου είναι συχνή 

στις γυναίκες και η σεξουαλική επαφή γί-
νεται επώδυνη.

συμπτώματα από το αναπνευστικό
Είναι συχνή η εμφάνιση βρογχίτιδας 

και ξηρού βήχα. Ακόμη λόγω της ξηρο-
στομίας μπορεί να προκληθεί πνευμονία, 
επειδή ο ασθενής δυσκολεύεται να κα-
ταπιεί σωστά και η τροφή πηγαίνει στους 
πνεύμονες. Επίσης, πνευμονία προκαλεί-
ται όταν βακτήρια από το στόμα εισχωρή-
σουν στους πνεύμονες και ο βήχας δεν τα 
απομακρύνει. Μερικοί ασθενείς με σύνδρο-
μο Sjögren δεν παράγουν αρκετή βλέννη 
στους βρόγχους για να απομακρύνουν τα 
βακτήρια. Σπανιότερο είναι ένα σοβαρό 
νόσημα, που λέγεται πνευμονική ίνωση.

διαταραχές του νεφρού
Οι νεφροί απομακρύνουν τα τοξικά προ-

ϊόντα του μεταβολισμού που κυκλοφορούν 
στο αίμα. Η πιο συχνή διαταραχή σε ασθενείς 
με σ. Sjögren είναι η διάμεση νεφρίτιδα (η 
φλεγμονή των ιστών γύρω από τα νεφρικά 
σωληνάρια). Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν 
νεφρική σωληναριακή οξέωση, γεγονός που 
σημαίνει ότι δεν μπορούν να απομακρύνουν 
ορισμένα οξέα μέσω των ούρων. Σε αυτούς, 
το κάλιο του ορού είναι χαμηλό, η οξεοβα-
σική ισορροπία του αίματος διαταράσσεται 
και μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία της 
καρδιάς, των νεφρών και των μυών. Λιγό-
τερο συχνή είναι μια άλλη διαταραχή που 
ονομάζεται σπειραματονεφρίτιδα και πρό-
κειται για φλεγμονή των σπειραμάτων, δη-
λαδή των ίδιων των φίλτρων των νεφρών.

νευρολογικές διαταραχές
Πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί στο 

Περιφερικό Νευρικό Σύστημα. Σύνδρο-
μο καρπιαίου σωλήνα (πόνος και μούδια-
σμα στον αντίχειρα, στον δείκτη και στο 
μέσο δάκτυλο), περιφερική νευροπάθεια 
(μούδιασμα και «μυρμήγκιασμα» των χε-
ριών και των ποδιών), κρανιακή νευροπά-
θεια (πόνος και απώλεια αισθήσεων στο 
πρόσωπο, στη γλώσσα, στα μάτια, στα αυ-
τιά, στην απώλεια γεύσης και όσφρησης). 

διαταραχές του πεπτικού
Προσβάλλεται ο οισοφάγος, το στομά-

χι, το ήπαρ και το πάγκρεας, με συμπτώ-
ματα όπως επώδυνη κατάποση, οπισθο-
στερνικό κάψιμο, πόνο ή φούσκωμα στην 
κοιλιά, ανορεξία, διάρροια και απώλεια βά-
ρους. Το σ. Sjögren σχετίζεται με μια ασθέ-
νεια του ήπατος, που ονομάζεται πρωτο-
παθής χολική κίρρωση.

συνύπαρξη με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
Με σ. Sjögren ενδέχεται να συνυπάρ-

χουν και άλλα αυτοάνοσα νοσήματα, όπως 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η δερματομυ-
οσίτιδα, το φαινόμενο Raynaud, το σκλη-
ρόδερμα, ο συστηματικός ερυθηματώδης 
λύκος, η αγγειίτιδα. Συχνή είναι η συνύ-
παρξη αυτοάνοσων νοσημάτων του θυρε-
οειδούς, είτε υπερθυρεοειδισμού (νόσος 
του Graves) είτε υποθυρεοειδισμού (θυ-
ρεοειδίτιδα Hashimoto). Περίπου οι μισοί 
ασθενείς με αυτοάνοσο νόσημα του θυ-
ρεοειδούς έχουν και σ. Sjögren.

ποιους προσβάλλει
Το σύνδρομο Sjögren, καθώς και τα 

περισσότερα αυτοάνοσα νοσήματα προ-
σβάλλει συχνότερα τις γυναίκες σε ανα-
λογία προς τους άνδρες 9:1. 

Στην Ελλάδα πάσχει το 0,3-0,6% των 
γυναικών και εμφανίζεται συχνότερα με-
τά την ηλικία των 40 ετών.

η σχέση με το λέμφωμα
Το 5% περίπου των ασθενών εμφανί-

ζει νεοπλασία των λεμφαδένων που ονο-
μάζεται λέμφωμα. Ειδικά στο σ. Sjögren, 
το λέμφωμα μπορεί να προσβάλλει τους 
σιελογόνους αδένες και γι’ αυτό μια διό-
γκωση των μεγάλων σιελογόνων αδένων, 
π.χ. της παρωτίδας, πρέπει να εξετάζεται 
σχολαστικά. Τα συμπτώματα περιλαμβά-
νουν διόγκωση λεμφαδένων, πυρετό, απώ-
λεια βάρους, νυκτερινές εφιδρώσεις και 
κόκκινες κηλίδες στα πόδια (αγγειίτιδα).

εγκυμοσύνη
Γενικά, δεν υπάρχουν προβλήματα στη 

διάρκεια της κύησης και μετά. Πολύ σπάνια 
η μεταφορά των αυτοαντισωμάτων της μη-

τέρας μέσω του πλακούντα μπορεί να δη-
μιουργήσει προβλήματα στο έμβρυο και 
κάποια νεογέννητα να παρουσιάσουν σο-
βαρές διαταραχές του καρδιακού ρυθμού.

πώς γίνεται η διάγνωση
Αρχικά, λαμβάνεται λεπτομερές ιστορι-

κό για τα συμπτώματα, τη γενική κατάστα-
ση υγείας του ασθενούς, το οικογενειακό 
ιστορικό, τη χρήση φαρμάκων, οινοπνεύ-
ματος ή άλλων ουσιών και ολοκληρωμέ-
νη κλινική εξέταση για να ελεγχθεί τυχόν 
προσβολή άλλων οργάνων. 

Ο ασθενής υποβάλλεται κατόπιν σε 
οφθαλμολογικές και στοματολογικές εξε-
τάσεις και πιθανόν να χρειαστούν και άλ-
λες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν 
προσβληθεί άλλα όργανα.

Μπορεί ακόμη να υποβληθεί σε βιοψία 
σιελογόνου αδένα του χείλους, που είναι 
η καλύτερη εξέταση για να διαπιστωθεί 
αν η ξηροστομία οφείλεται στο σ. Sjögren. 

Γενικά, θεωρείται ότι κάποιος πάσχει 
από σ. Sjögren στην περίπτωση που έχει 
ξηροστομία, ξηροφθαλμία και εμφανίσει θε-
τική βιοψία χείλους. Ακόμη, γίνονται αιμα-
τολογικές εξετάσεις και ανοσολογικές για 
την παρουσία αυτοαντισωμάτων, όπως τα 
αντιθυρεοειδικά αντισώματα, ο ρευματο-
ειδής παράγοντας, τα αντιπυρηνικά αντι-
σώματα (ΑΝΑ), καθώς και τα αντισώματα 
αντι-Ro και αντι-La. 

θεραπεία
Η αγωγή είναι εξατομικευμένη και ανά-

λογα με τα όργανα που πάσχουν. Η ανα-
κούφιση από την ξηρότητα είναι σημαντι-
κό μέλημα του ιατρού. Για την ξηροφθαλ-
μία συνιστώνται τεχνητά δάκρυα, και αν δεν 
επαρκούν, χορηγούνται κολλύρια με κυκλο-
σπορίνη. Η ξηροστομία αντιμετωπίζεται με 
ουσίες που διεγείρουν την παραγωγή σάλιου, 
όπως η πιλοκαρπίνη. Στο εξωαδενικό σύν-
δρομο, ανάλογα με το όργανο που πάσχει 
και τη βαρύτητα της βλάβης, μπορεί να χο-
ρηγηθούν κορτικοειδή και ανοσοκατασταλ-
τικά, όπως η υδροξυχλωροκίνη, η μεθοτρε-
ξάτη, η κυκλοφωσφαμίδη και στοχευμένες 
θεραπείες, όπως οι βιολογικοί παράγοντες.

πρόγνωση
Πρόκειται για χρόνιο νόσημα και τα συ-

μπτώματα είναι ενοχλητικά, αλλά στην 
πλειοψηφία των ασθενών δεν δημιουρ-
γούν ιδιαίτερα προβλήματα. Μια μειοψη-
φία ασθενών όμως έχει πιο σοβαρή νόσο, 
ενώ λίγοι ασθενείς αναπτύσσουν κακοή-
θεια (λέμφωμα).

ρευματολογια

συνδρομο  
sjögreN
Aυτοάνοσο ρευματικό νόσημαΤο σύνδρομο 

Sjögren, καθώς και 
τα περισσότερα 
αυτοάνοσα νοσήματα 
προσβάλλει 
συχνότερα τις 
γυναίκες σε αναλογία 
προς τους άνδρες 9:1. 
ςτην ελλάδα 
πάσχει το 0,3-
0,6% των γυναικών 
και εμφανίζεται 
συχνότερα μετά την 
ηλικία των 40 ετών

Πρόκειται για χρόνιο 
νόσημα και τα 
συμπτώματα είναι 
ενοχλητικά, αλλά στην 
πλειοψηφία των ασθενών 
δεν δημιουργούν 
ιδιαίτερα προβλήματα
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αιματολογια

aNaimia 
Eρωτήσεις ασθενών, απαντήσεις ιατρών

Γράφει 
ο νικολαοσ ι. αναγνωστοπουλοσ,
Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής  
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

άνδρες είναι το όριο <13 g/dL και για τις 
γυναίκες <12 g/dL. Δεν πρέπει να ξεχνά-
με ότι η αναιμία είναι σύμπτωμα και όχι 
νόσος, δηλαδή πρέπει πάντα να αναζητεί-
ται το αίτιο της αναιμίας από αιματολόγο, 
γιατί, αλλιώς, μπορεί να υπάρξει συγκά-
λυψη βαρέων νοσημάτων. Για παράδειγ-
μα, η άκριτη χορήγηση σιδήρου μπορεί να 
συγκαλύψει το αίτιο μιας κακοήθειας του 
γαστρεντερικού, με βαρύτατες συνέπειες 
για τη ζωή του ασθενούς.

πώς προσεγγίζεται η διερεύνηση  
της αναιμίας;

Πρώτον, με τη λήψη του ιατρικού ιστο-
ρικού. Ερωτάται ο ασθενής εάν υπάρχει 
απώλεια όρεξης, απώλεια βάρους, αίσθη-
μα χρόνιας κόπωσης, προβλήματα από τον 
γαστρεντερικό σωλήνα, συμπτώματα αλ-
λοτριοφαγίας (PICA, για παράδειγμα, ανα-
ζήτηση ξινών τροφών, ακατάσχετη επιθυ-
μία να τρώει, να μασάει ή να γλείφει παγά-
κια – παγοφαγία κ.ά.), νυκτερινοί ιδρώτες, 
πυρετός, χρόνια νοσήματα (όπως ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα, νεφρική ανεπάρκεια), 
καταγραφή της ταχύτητας εμφάνισης της 
αναιμίας (οξεία, υποξεία, χρόνια). Υπερ-
χρωμία ούρων μετά από βρώση τεύτλων 
(παντζαριών). Επίσης, εάν αναφέρεται ευ-
θραυστότητα ονύχων, γωνιακή χειλίτιδα ή 
τριχόπτωση.

Δεύτερον, με τη φυσική εξέταση. Ωχρό-
τητα κυρίως στις παλάμες, επειδή οι επιπε-
φυκότες μπορεί να είναι ψευδώς ερυθροί 
(π.χ. επιπεφυκίτιδα ή εκτρόπιο σε υπερή-
λικες), σημάδια ίκτερου στο φως της ημέ-
ρας. Άλλα συνοδά στοιχεία όπως λεμφα-
δενοπάθεια, ηπατοσπληνομεγαλία, οστι-
κά άλγη, αιμορραγικά σημεία (πετέχειες, 
εκχυμώσεις).

Τρίτον, με εργαστηριακή διερεύνηση. 
Γενική αίματος, μορφολογία ερυθρών, ερυ-
θροκυτταρικοί δείκτες, έλεγχος για σιδη-
ροπενία, φερριτίνη ορού, δείκτες φλεγ-
μονής και στοιχεία αιμόλυσης.

Τέλος, το μυελόγραμμα, η βιοψία μυε-
λού, η κυτταρογενετική μοριακή και ανο-
σοφαινοτυπική μελέτη απαιτούνται σε 
συγκεκριμένες αιματολογικές ενδείξεις.

ποια είναι η συνηθέστερη αναιμία;
H συνηθέστερη αναιμία είναι η σιδη-

ροπενική, που συναντάται στο 12% του 
παγκόσμιου πληθυσμού και συνιστά πρό-
βλημα δημόσιας υγείας στις αναπτυσσό-
μενες χώρες. Ευάλωτες ομάδες είναι: νε-
ογνά, παιδιά, έγκυες, γυναίκες αναπαρα-
γωγικής ηλικίας και ηλικιωμένα άτομα.

και ποια είναι τα αίτια της 
σιδηροπενίας;

Πρώτον, μπορεί να είναι φυσιολογικά 
αίτια όπως σωματική ανάπτυξη, εγκυμο-
σύνη, μεγάλη ηλικία, συστηματική φυτο-
φαγία και, για τους δρομείς, οι μεγάλες 
αποστάσεις. 

Δεύτερον, γυναικολογικά αίτια: μηνορ-
ραγίες, μητρορραγίες.

Τρίτον, αίτια από τον γαστρεντερικό 
σωλήνα: οισοφαγίτιδα, κιρσοί οισοφάγου, 
εξελκωμένη διαφραγματοκήλη, ελικοβα-
κτηρίδιο πυλωρού, πεπτικό έλκος, κοιλι-
οκάκη, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, 
αιμορροΐδες, καρκίνος στομάχου και πα-
χέος εντέρου.

Τέλος, αιμορραγική τηλεαγγειεκτα-
σία και αγγειοδυσπλασίες ανευρίσκονται 
συχνά. 

Στα «άλλα αίτια» περιλαμβάνεται και 
η κατάχρηση κορτικοστεροειδών και μη 
στεροειδών αντιφλεγμονωδών.

γιατρέ, η θεραπεία μπορεί να γίνει μόνο 
με κόκκινο κρέας, χωρίς φάρμακα;

Η απάντηση είναι όχι, καθώς γνωρίζουμε 
ότι 150 g βοδινού κρέατος περιέχουν μόλις 
3 mg σιδήρου (Fe), όταν η ιδεώδης ημερή-
σια δόση για θεραπεία είναι 200 mg. Συνε-
πώς, η θεραπεία πρέπει, υποχρεωτικά, να εί-
ναι φαρμακευτική. Συγκεκριμένα, συνιστά-
ται ο δισθενής σίδηρος (ο θειικός σίδηρος 
FeSO4 είναι η μορφή σιδήρου επιλογής).

και πότε χρειάζεται θεραπεία με 
σίδηρο ενδοφλεβίως;

Πρέπει, κατ’ αρχάς, να επισημάνουμε ότι 
οι ενδομυϊκές ενέσεις είναι δυνητικά επι-
κίνδυνες και αναποτελεσματικές. Η ενδο-
φλέβια χορήγηση σιδήρου, με τη χρήση των 
νεότερων φαρμακευτικών προϊόντων, στε-
ρείται πρακτικά αλλεργικών ανεπιθύμητων 
ενεργειών και έχει τις ακόλουθες ενδείξεις:
•	Σε αποτυχία θεραπείας με τη χορήγη-

ση φαρμακευτικών προϊόντων από το 
στόμα (δυσανεξία, κακή απορρόφηση, 
γαστρεκτομή, έλκος, ατροφική γαστρίτι-
δα, ελικοβακτηρίδιο, κοιλιοκάκη, φλεγ-
μονώδης νόσος του εντέρου)

•	Ανάγκη για ταχεία ανάκαμψη: βαριά 
αναιμία 2ου και 3ου τριμήνου κύη-
σης, χρόνια αιμορραγική διάθεση, 
τηλεαγγειεκτασίες

•	Σε συνδυασμό με διεγέρτες της ερυ-
θροποίησης (ερυθροποιητίνη), όπως 
για παράδειγμα, σε χρόνια νεφρική 
ανεπάρκεια

•	Σε σιδηροπενία σε καρδιακή ανεπάρκεια
•	Σε στρατηγική αποφυγής μεταγγίσεων 

σε χειρουργικούς ασθενείς.

τι προσφέρει το metropolitan, στην 
περίπτωση της σιδηροπενικής αναιμίας;

Στο Θεραπευτήριο Metropolitan υπάρ-
χει πλήρης και σύγχρονη κάλυψη σχετικά 
με τη διερεύνηση και τη θεραπεία της σι-
δηροπενίας. Διαγνωστικά μεν στελεχώνε-
ται από εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό 
και βοηθητικό προσωπικό σε επίπεδο Αιμα-
τολογικού Εργαστηρίου και προσφέρει υψη-
λού επιπέδου υπηρεσίες στο Γαστρεντερο-
λογικό-Ενδοσκοπικό και Επεμβατικό Τμή-
μα. Θεραπευτικά δε, η ενδοφλέβια χορήγη-
ση εκτελείται στο άρτια οργανωμένο τμήμα 
ημερήσιας νοσηλείας (one day clinic, ODC).

H συνηθέστερη αναιμία 
είναι η σιδηροπενική, 
που συναντάται στο 
12% του παγκόσμιου 
πληθυσμού και 
συνιστά πρόβλημα 
δημόσιας υγείας στις 
αναπτυσσόμενες 
χώρες. ευάλωτες 
ομάδες είναι: νεογνά, 
παιδιά, έγκυες, γυναίκες 
αναπαραγωγικής 
ηλικίας και ηλικιωμένα 
άτομα

γιατρέ, πόσα είδη αναιμίας υπάρχουν;
Ένας αποδεκτός τρόπος να διαχωρίσου-

με τις αναιμίες είναι η κινητική ταξινόμη-
ση, η οποία χαρακτηρίζεται από τους μη-
χανισμούς ελάττωσης της αιμοσφαιρίνης, 
δηλαδή η αναιμία μπορεί να προέρχεται εί-
τε από ελαττωμένη παραγωγή (π.χ. απλα-
στική, υποπλαστική αναιμία), είτε από αυ-
ξημένη απώλεια (μεθαιμορραγική, π.χ. σι-
δηροπενική αναιμία), είτε από αυξημένη 
καταστροφή της αιμοσφαιρίνης (π.χ. αιμο-
λυτικές αναιμίες). Βέβαια, υπάρχουν και 
αναιμίες με συνδυασμό των ανωτέρω αι-
τίων, δηλαδή αναιμίες μικτού τύπου (π.χ. 
αναιμία χρόνιας νόσου).

ποιες είναι οι συνέπειες της αναιμίας;
Τα συμπτώματα της αναιμίας οφείλο-

νται στην ελαττωμένη προσφορά οξυγό-
νου στους ιστούς (δύσπνοια, κόπωση, τα-

χυκαρδία). Ωστόσο, εάν η αναιμία οφείλεται 
σε απώλεια αίματος συνυπάρχουν επίσης 
υπόταση, μυϊκές κράμπες, καταπληξία και 
κίνδυνος θανάτου. Αξιοσημείωτο γεγονός 
είναι η επίταση της αιμορραγικής διάθε-
σης κατά τη συνύπαρξη με χαμηλό αριθμό 
αιμοπεταλίων (θρομβοπενία). Η ανάπτυ-
ξη αναιμίας είναι επίσης παράγοντας αυ-
ξημένης θνητότητας σε ασθενείς με συ-
νυπάρχοντα νοσήματα, όπως χρόνια νε-
φρική ανεπάρκεια, καρδιακή ανεπάρκεια 
ή κακοήθεια, αλλά και σε νοσοκομειακούς 
ασθενείς και σε υπερήλικες.

πότε μια αναιμία είναι βαριά και 
χρειάζεται άμεσα μετάγγιση;

Το κατώτατο όριο αιμοσφαιρίνης ασφα-
λείας που έχει ορίσει ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας (WHO) είναι τα 7,5 g/dL. 
Να υπενθυμίσουμε ότι αναιμία για τους 
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συστΗμα

συστημα rapid 
για τΗν αντιμετώπισΗ τών εγκεφαλικών 
επεισοΔιών, αποκλειστικα στο metropolitan
στην μονάδα αυξημένης Φροντίδας οξέων αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, τη μόνη στην 
ελλάδα πιστοποιημένη από τον οργανισμό “εuropean stroke organisation”. εκεί ο χρόνος είναι ζωή

Γράφει 
ο ελευθεριοσ σταμπουλησ,
Ομότιμος Καθηγητής
Μονάδα Εγκεφαλικών 
στο Θεραπευτήριο Metropolitan

Στις περιπτώσεις των εγκεφαλι-
κών επεισοδίων, το «εγκαίρως» 
είναι ζωή, κυριολεκτικά. Το πρώ-

το «εγκαίρως» αφορά στον ίδιο τον πά-
σχοντα και στους οικείους του, στους 
συγγενείς του ή σε οποιονδήποτε είναι 
κοντά του την κρίσιμη στιγμή, που εκ-
δηλώνεται κάποιο ύποπτο σύμπτωμα. 
Πρέπει, επειγόντως, να αναζητηθεί ια-
τρική φροντίδα. 

Αυτός είναι ο λόγος που η Μονάδα Αυ-
ξημένης Φροντίδας Οξέων Αγγειακών 
Εγκεφαλικών Επεισοδίων του Μetropolitan 
είναι η πρώτη και η μοναδική αναγνωρι-
σμένη και πιστοποιημένη μονάδα εγκεφα-
λικών στην Ελλάδα που δέχεται ασθενείς 

24 ώρες το 24ωρο και 365 ημέρες τον χρό-
νο. Για να αντιμετωπιστεί το οποιοδήποτε 
εγκεφαλικό επεισόδιο εγκαίρως από εξει-
δικευμένους νευρολόγους και επεμβατι-
κό νευροακτινολόγο και να παρασχεθούν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας με 
βάση διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα, καθώς 
και θεραπείες που μπορούν να αποτρέ-
ψουν την αναπηρία μετά από εγκεφαλικό. 

Σήμερα, στο δύσκολο αυτό έργο τους, 
οι ιατροί έχουν την πολύτιμη βοήθεια 
ενός πρωτοποριακού συστήματος. Πρό-
κειται για το σύστημα διάγνωσης RAPID, 
το οποίο, πρώτο στην Ελλάδα και στα 
Βαλκάνια, εγκατέστησε και λειτουργεί το 
Metropolitan. 

«eγκαίρως» για 24 ώρες
Όπως έχουν δείξει όλες οι πρόσφατες 

μεγάλες μελέτες (EXTEND-IA και SWIFT 
PRIME trials, N Engl J Med, 2015), η χρή-
ση του συστήματος διάγνωσης RAPID πα-
ρέχει, μέσα σε λίγα λεπτά, τη δυνατότη-
τα άμεσου προσδιορισμού του όγκου του 
εμφρακτικού πυρήνα και της λυκοφωτι-
κής ζώνης. 

Επιπλέον, και σύμφωνα με τη βιβλιογρα-
φία, το συγκεκριμένο σύστημα θεωρείται 
το πλέον αξιόπιστο (Stroke 2016, 47:2311-
2317). Με τη βοήθεια των ευρημάτων της 
εξέτασης αυτής, το χρονικό παράθυρο της 
μηχανικής θρομβεκτομής μπορεί να επε-
κταθεί έως και 24 ώρες από την τελευταία 
φορά που ο ασθενής επιβεβαι-
ωμένα ήταν καλά (DAWN trial, 
N Engl J Med, 2017). 

Το εν λόγω γεγονός θέ-
τει νέα δεδομένα στη θερα-
πεία των ισχαιμικών εγκεφα-
λικών, παρέχοντας πλέον τον 
χρόνο και τη δυνατότητα τόσο 
σε ασθενείς εντός όσο και σε 
ασθενείς εκτός Αττικής να ωφε-
ληθούν τα μέγιστα από παρεμ-
βάσεις επαναιμάτωσης. 

τα εγκεφαλικά επεισόδια
Τα αγγειακά εγκεφαλικά 

επεισόδια (ΑΕΕ) προκαλούν 
βλάβη του εγκεφάλου που 
οφείλεται σε διακοπή της πα-
ροχής αίματος σε μια περιοχή 
(ισχαιμικό ΑΕΕ) ή σε αιμορρα-
γία από ρήξη ενός αγγείου (αι-
μορραγικό ΑΕΕ). Παγκοσμίως, 
είναι η δεύτερη σε συχνότη-
τα αιτία θανάτου, σε άτομα ηλικίας >60 
ετών, η πρώτη σε συχνότητα αιτία ανα-
πηρίας του πληθυσμού και η δεύτερη 
αιτία ανοϊκής συνδρομής. Στην Ευρώ-
πη συμβαίνουν, κάθε χρόνο, 1.900.000 
νέα επεισόδια ΑΕΕ, με κόστος νοση-
λείας άνω των 38 δισεκατομμυρίων €. 
Στην Ελλάδα συμβαίνουν περίπου 310 
ανά 100.000 ανθρώπους, ηλικίας 45-85 
ετών και απαιτούνται 33.000 νοσηλείες. 
Η θνησιμότητα μετά από ΑΕΕ, τον πρώτο 
μήνα, ανέρχεται στο 26% και φθάνει, σε 
ένα χρόνο, περίπου στο 37% των ασθε-
νών, ενώ το 1/3 των επιζώντων από ΑΕΕ 
παρουσιάζουν αναπηρία και χρειάζονται 
συνεχή βοήθεια, υποστήριξη ή επίβλε-

ψη από άλλο πρόσωπο. Οι αριθμοί αυ-
τοί έχουν ανοδική τάση, λόγω αύξησης 
του μέσου χρόνου ζωής και του επιπολα-
σμού πολλών παραγόντων κινδύνου για 
ΑΕΕ, όπως υπέρταση, διαβήτης, υπερλι-
πιδαιμία, κάπνισμα, οινόπνευμα, καρδι-
οπάθειες κ.λπ. 

διάκριση “εso sTroKe UNiT” 
Είναι σπουδαίο και ελπιδοφόρο το γε-

γονός ότι, αντιμέτωπο με τους παραπά-
νω αριθμούς, το Μetropolitan τιμήθηκε 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό “European 
Stroke Organisation” με το πιστοποιητικό 
“Certified ESO Stroke Unit”. Η πιστοποίη-
ση αυτή τοποθετεί την ομάδα των ειδικών 

νευρολόγων της Μονάδας Αυξημέ-
νης Φροντίδας του Μetropolitan 
πρώτη στην Ελλάδα και ανάμεσα 
στις κορυφαίες στην Ευρώπη. 

angels initiative:  
“τime is brain” 

Το Μetropolitan, διαθέτοντας 
την πιστοποίηση ESO, συμμετέχει 
στην κινητοποίηση των διεθνών 
οργανισμών Angels Initiative με το 
σύνθημα “Time is brain”, για την 
ευαισθητοποίηση των ασθενών, 
έτσι ώστε να προσέρχονται όσο 
το δυνατόν ταχύτερα στα θερα-
πευτήρια, μετά την εμφάνιση των 
πρώτων ύποπτων συμπτωμάτων. 
Η έγκαιρη προσέλευση του ασθε-
νούς είναι εξαιρετικά σημαντικός 
παράγοντας για την έκβαση του 
επεισοδίου και την τύχη της υγεί-
ας του, καθώς εξασφαλίζει τη δι-
όρθωση των πιθανών αιτιοπαθο-

γενετικών παραγόντων και προλαμβάνει 
την επέκταση της βλάβης. 

eπιφυλακή 24/7 
H Μονάδα Εγκεφαλικών λειτουργεί, 

από τριετίας, όλο το 24ωρο, όλα τα 24ωρα 
του χρόνου. Στη Μονάδα, που διευθύνει ο 
Ομότιμος Καθηγητής κ. Ελευθέριος Στα-
μπουλής, εφαρμόζονται με ασφάλεια τα 
διεθνή πρωτόκολλα των σύγχρονων θε-
ραπειών της θρομβόλυσης και της θρομ-
βεκτομής, χρησιμοποιείται το διαγνωστι-
κό σύστημα RAPID και τα αποτελέσματα 
των θεραπειών καταγράφονται στη διε-
θνή βάση δεδομένων Safe Implementation 
Treatment in Stroke (SITS).

Το Μetropolitan τιμήθηκε 
από τον ευρωπαϊκό 
οργανισμό “European 
Stroke Organisation”.
η πιστοποίηση αυτή 
τοποθετεί την ομάδα 
των ειδικών νευρολόγων 
της Μονάδας αυξημένης 
Φροντίδας του 
Μetropolitan πρώτη στην 
ελλάδα και ανάμεσα στις 
κορυφαίες στην ευρώπη

εγκεφαλικα
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πλαστικΗ 
χειρουργικΗ

Γράφει 
ο δρ δ. δρακωτοσ,
Πλαστικός Χειρουργός
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

«Σε πόσο καιρό θα φανούν τα 
τελικά αποτελέσματα;» είναι 
ένα από τα συχνότερα ερω-

τήματα που θέτουν στους ιατρούς όσοι 
επιθυμούν να υποβληθούν σε αισθητι-
κές επεμβάσεις.

Δυστυχώς, η απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα δεν είναι εύκολη γιατί εξαρτάται από 
το είδος της αισθητικής επέμβασης που 
θα εφαρμοστεί αλλά και από ορισμένους 
παράγοντες του τρόπου ζωής.

«Η επούλωση κάθε τραύματος είναι μια 
βιολογική διεργασία που λαμβάνει χώρα σε 
στάδια, τα οποία πρέπει να γίνουν με τη 
σωστή σειρά και τον σωστό τρόπο», εξη-
γεί ο πλαστικός χειρουργός Δρ Δημήτρης 
Δρακωτός. «Οτιδήποτε διαταράσσει τη λε-
πτή αυτή διεργασία έχει ως συνέπεια κα-
θυστέρηση της επούλωσης. Οι παράγο-
ντες που μπορεί να διαδραματίσουν ρόλο 
συμπεριλαμβάνουν από το πόσο οξυγόνο 
λαμβάνει το τραύμα και τις τυχόν λοιμώ-
ξεις έως την κατανάλωση οινοπνεύματος».

Ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγο-
ντας είναι το κάπνισμα, το οποίο επιβρα-
δύνει ή και παρεμποδίζει τη διαδικασία της 
επούλωσης. «Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο συνιστούμε στους ασθενείς μας να 
περιορίσουν όσο μπορούν το κάπνισμα τις 
εβδομάδες πριν και μετά από την επέμβα-
ση», αναφέρει ο Δρ Δρακωτός.

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να δια-
δραματίσουν ρόλο είναι η ηλικία, οι σω-
ματικές απαιτήσεις της εργασίας, το επί-
πεδο του ψυχολογικού stress, οι καθημε-
ρινές υποχρεώσεις, η λήψη ορισμένων 
φαρμάκων, η υποκείμενη κατάσταση της 
υγείας (π.χ. αν το άτομο πάσχει από νο-
σήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και 
η παχυσαρκία), η κατανάλωση οινοπνεύ-
ματος και η διατροφή.

«Δεδομένου ότι κάθε άνθρωπος είναι 
ξεχωριστός, είναι προφανές ότι θα έχει δι-

αφορετικό χρόνο ανάρρωσης από μια μι-
κρή ή μεγάλη αισθητική επέμβαση», συ-
νεχίζει ο ειδικός. «Στόχος μας είναι πά-
ντοτε η ταχύτερη δυνατή ανάρρωση και η 
ανάδειξη του τελικού αποτελέσματος, αλ-
λά αν κάποιος επιθυμεί να υποβληθεί σε 
οποιαδήποτε αισθητική επέμβαση καλό εί-
ναι να γνωρίζει τι ισχύει σε αδρές γραμ-
μές, ώστε να μπορέσει να κάνει καλύτερο 
προγραμματισμό».

Να λοιπόν πόσος καιρός χρειάζεται κα-
τά μέσον όρο για να φανεί το τελικό απο-
τέλεσμα με ορισμένες από τις πλέον δη-
μοφιλείς αισθητικές παρεμβάσεις:
•	ενέσιμες θεραπείες. Οι εγχύσεις αλ-

λαντοτοξίνης (botox) συνήθως χρει-
άζονται 3-5 ημέρες για να αρχίσουν 
να δρουν, ενώ συνεχής βελτίωση του 
δέρματος θα παρατηρείται για αρκετές 
εβδομάδες. Οι εγχύσεις υαλουρονικού 
οξέος έχουν μεν άμεσα ορατό αποτέ-
λεσμα, αλλά θα υπάρξει περαιτέρω αλ-
λαγή τις επόμενες 2-3 ημέρες. Οι αυτό-
λογες μεσοθεραπείες (PRP) που γίνο-
νται με συστατικά από το ίδιο το σώμα 
(βιολογική θεραπεία), μπορεί να χρεια-
στούν 2-4 εβδομάδες έως ότου φανεί 
το τελικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, με τις 
ετερόλογες μεσοθεραπείες στις οποί-
ες χρησιμοποιούνται έτοιμα συστατι-
κά που δεν προέρχονται από το σώμα 
του ατόμου (μπορεί, π.χ., να είναι βιτα-
μίνες, υαλουρονικό οξύ κ.λπ.), το απο-
τέλεσμα φαίνεται μέσα στις 2-3 πρώ-
τες ημέρες.

•	μη επεμβατικές θεραπείες. Στις θερα-
πείες με νήματα ανάρτησης τα αποτε-
λέσματα γίνονται σχεδόν αμέσως ορα-
τά. Με τα απλά νήματα κολλαγονογέ-
νεσης μπορεί να χρειαστούν από 4-6 
εβδομάδες για να αναδειχθεί το τελι-
κό αποτέλεσμα. Όσον αφορά στις θε-
ραπείες ανάπλασης με laser, οι οποίες 

εφαρμόζονται για αναζωογόνηση, ου-
λές προσώπου, ραγάδες σώματος, με-
τεγχειρητικές ουλές κ.λπ., κάθε συνε-
δρία χρειάζεται 4-6 εβδομάδες για να 
αναδειχθεί το αποτέλεσμά της. Ανά-
λογα είναι τα χρονικά διαστήματα και 
με τις θεραπείες ανάπλασης με υπε-
ρήχους ή ραδιοσυχνότητες. Οι θερα-
πείες με βλαστοκύτταρα προερχόμε-
να από λιπώδη ιστό που εφαρμόζονται 
για ανάπλαση του δέρματος (ρυτίδες, 
μαύρους κύκλους, εγκαύματα, ουλές, 
ραγάδες κ.λπ.), συνήθως χρειάζονται 
από 3-7 μήνες έως ότου φανεί το τε-
λικό αποτέλεσμα.

•	επεμβατικές θεραπείες. Η συνολική 
διάρκεια επούλωσης των χειρουργικών 
αισθητικών επεμβάσεων είναι μεγαλύ-
τερη καθώς για να φανεί το τελικό απο-
τέλεσμα, πρέπει να υποχωρήσει εντε-
λώς το οίδημα (πρήξιμο) που συνήθως 
αναπτύσσεται μετά την εγχείρηση. 
Στο μεσοδιάστημα «η εμφάνι-
ση θα είναι σαφώς βελτιωμέ-
νη, αλλά αν δεν παρέλθει 
ικανό χρονικό διάστημα 
δεν θα αναδειχθεί πλή-
ρως η νέα, ανανεωμέ-
νη εικόνα», τονίζει ο Δρ 
Δρακωτός.

πότε φαίνεται αποτέλεσμα
Έτσι λοιπόν, η λιποαναρρό-

φηση μπορεί να χρειαστεί 1-6 μή-
νες για να φανεί το τελικό αποτέ-
λεσμα, ανάλογα με το σημείο του 
σώματος όπου έχει γίνει. Ο γενικός 
κανόνας είναι ότι όσο χαμηλότερα 
εφαρμόζεται στο σώμα τόσο περισ-
σότερο θα χρειαστεί η πλήρης επού-
λωση, επειδή λόγω βαρύτητας το οίδη-
μα συσσωρεύεται χαμηλά στο σώμα και 
φεύγει πιο δύσκολα. Το πιο χρονοβόρο ση-
μείο για λιποαναρρόφηση είναι οι γάμπες, 
όπου η υποχώρηση του οιδήματος μπορεί 
να χρειαστεί 6 μήνες για να ολοκληρωθεί.

Μεγάλο χρονικό διάστημα (έως και 1 
χρόνο) για να απαλλαγεί από το οίδημα 
χρειάζεται και η μύτη που διορθώνεται 
με ρινοπλαστική. Το τελευταίο σημείο της 
από το οποίο φεύγει το οίδημα είναι η 
άκρη της (ακρορρίνιο).

Η βλεφαροπλαστική συνήθως 
χρειάζεται 1-2 μήνες έως ότου 
φανεί το τελικό αποτέλεσμα 

«η επούλωση κάθε 
τραύματος είναι μια 
βιολογική διεργασία 
που λαμβάνει χώρα  
σε στάδια, τα οποία  
πρέπει να γίνουν με  
τη σωστή σειρά και  
τον σωστό τρόπο», 
εξηγεί ο πλαστικός  
χειρουργός Δρ 
Δημήτρης Δρακωτός. 
«οτιδήποτε 
διαταράσσει τη λεπτή 
αυτή διεργασία έχει ως 
συνέπεια καθυστέρηση 
της επούλωσης

Όταν τοποθετούνται 
ενθέματα στήθους, 

μπορεί να χρειαστούν 
μέχρι και 6 μήνες έως 
ότου λάβει ο μαστός 

το τελικό σχήμα. 
επομένως «αν μια 

γυναίκα θέλει να κάνει 
αυξητική στήθους για 

το καλοκαίρι, τώρα  
είναι η εποχή να την 
κάνει», διευκρινίζει  

ο Δρ Δρακωτός

αισθητικεσ  
επεμΒασεισ 
ΣΕ ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΦΑΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕλΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ;

και το lifting προσώπου περίπου 1-2 μήνες 
για να φύγει το οίδημα, αλλά 6-12 μήνες 
για να γίνουν σχεδόν αδιόρατες οι τομές.

Όταν τοποθετούνται ενθέματα στή-
θους, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 6 
μήνες έως ότου λάβει ο μαστός το τελι-
κό σχήμα. Επομένως «αν μια γυναίκα θέ-
λει να κάνει αυξητική στήθους για το κα-
λοκαίρι, τώρα είναι η εποχή να την κάνει», 
διευκρινίζει ο Δρ Δρακωτός.

Το αποτέλεσμα της ωτοπλαστικής συ-
νήθως φαίνεται έπειτα από 2 εβδομάδες, 
ενώ η τομή που γίνεται πίσω από το αυ-
τί ναι μεν δεν θα φαίνεται, αλλά θα αργή-
σει να επουλωθεί (μπορεί να παρέλθει 1 
χρόνος έως ότου πάψει να είναι ορατή).

Τέλος, 3-6 μήνες απαιτούνται για να 
φανεί το τελικό αποτέλεσμα στη λιπο-
γλυπτική και το body contouring (συνδυ-
άζει λιποαναρρόφηση με λιπομεταφορά).
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τα νεα 
σε αριΘμουσ

7000 χημικές 
ουσίες περιέχει το τσιγάρο, επιση-
μαίνεται σε μελέτη, όπου τεκμηρι-
ώνεται η βλαπτική επίδρασή του, 
ιδιαίτερα στα βλαστικά, εμβρυϊκά 
κύτταρα, που αναπτύσσονται και 
γίνονται ηπατικά.

2 εβδομάδες είναι αρκετές 
για την απαλλαγή περιττού σω-
ματικού λίπους, χωρίς να χαθεί 
μυϊκή μάζα, με βάση τη μέθοδο 
Diettube, που εφαρμόζεται στην 
Πλαστική Χειρουργική.

3 απλά και εύκολα μυστικά 
βοηθούν στην αποφυγή της τρι-
χόπτωσης. Βασιλικός πολτός, θυ-
μάρι και δεντρολίβανο αποτελούν 
ιδανικά αντίδοτα στη φαλάκρα.

11 τρόπους που αυξάνουν 
τη γονιμότητα, υποδεικνύουν 
μαιευτήρες-γυναικολόγοι. Η 
καλή διατροφή και η αποφυγή 
οινοπνεύματος είναι μεταξύ 
αυτών.

9 απαντήσεις για μορφές 
κακοσμίας, από το σκάσιμο στα 
χείλη μέχρι ανεπιθύμητη μυ-
ρωδιά στο στόμα και στα πόδια, 
βοηθούν στην απόκτηση μιας 
πιο ποιοτικής ζωής.

90% των ανθρώ-
πων, ηλικίας άνω των 65 ετών, 
προτιμούν να αντιμετωπίσουν 
στο σπίτι τους, τις όποιες ανάγκες 
ιατρικής φροντίδας, αντί της πα-
ρακολούθησης σε εξειδικευμένα 
κέντρα.

4 είδη πλαστι-
κών χειρουργικών 
επεμβάσεων είναι 
αυτά που προτιμούν οι Έλληνες και 
οι Ελληνίδες, οι οποίοι επιλέγουν την 
ιατρική φροντίδα, για τη βελτίωση 
της εμφάνισής τους. Αφορούν στην 
αφαίρεση περιττού λίπους, στην αυ-
ξητική στήθους, αλλά και σε παρεμ-
βάσεις στα μαλλιά και στον λαιμό.

10 κα-
κές συνήθειες, 
που εμποδί-
ζουν το δέρμα 
να διατηρείται 
απαλό και υδατωμένο στο κρύο, 
επισημαίνουν οι ειδικοί, δίνο-
ντας ανάλογες συμβουλές για 
την αποφυγή τους.

10% του γυναι-
κείου πληθυσμού έχει σοβαρή 
πιθανότητα να εμφανίσει καρ-
κίνο του μαστού. Το ποσοστό 
αυξάνεται στην «τρίτη ηλικία».

στατιστικΗ

*Όλοι οι αριθμοί αφορούν σε συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, ανά 100.000 κατοίκους.

αργεντινη 

ιαπωνια 

κουΒα 

λευκορωσια 

ρουμανια  

πολωνια 

Βουλγαρια 

καΖακσταν 

μαυροΒουνιο 

πγδμ                    

εσθονια 

μαλτα 

μαρτινικα 

πορτογαλια 

λετονια 

ελλαδα 

ισπανια 

ουρουγουαη 

λιθουανια 

αυστρια

γαλλικη πολυνησια 

Φινλανδια 

αρμενια 

μπαρμπαντοσ 

κροατια 

σερΒια 

σουηδια 

ηνωμενο Βασιλειο 

σλοΒακια 

ιταλια 

λουΞεμΒουργο 

ισραηλ 

γερμανια 

ισλανδια

ουγγαρια 

ελΒετια 

τσεχια 

νεα Ζηλανδια 

καναδασ 

σλοΒενια 

νεα καληδονια 

κατω χωρεσ 

νοτια κορεα 

ιρλανδια 

ηπα 

νορΒηγια 

Βελγιο 

αυστραλια 

γαλλια 

δανια 

   216,7*

    217,1

     218,0

      218,7

            224,2

                229,6

                   234,8

                    236,5

                      238,3

                       239,3

                          242,8

                          242,9

                            245,0

                             246,2

                              246,8

                                249,0

                                249,0

                                  251,0

                                   251,9

                                     254,1

                                     255,0

                                      256,8

                                       257,0

                                            263,1

                                               266,9

                                                  269,7

                                                   270,0

                                                    272,9

                                                        276,9

                                                          278,6

                                                            280,3

                                                              283,2

                                                               283,8

                                                               284,3

                                                                285,4

                                                                 287,0

                                                                       293,8

                                                                        295,0

                                                                         295,7

                                                                          296,3

                                                                           297,9

                                                                                 304,8

                                                                                   307,8

                                                                                   307,9

                                                                                            318,0

                                                                                            318,3

                                                                                               321,1

                                                                                                323,0

                                                                                                  324,6

                                                                                                              338,1

ποιεσ χωρεσ 
εχουν τα  

υψηλοτερα 
ποσοστα 
καρκινου;

Το project GLOBOCAN του 
Παγκόσμιου Οργανισμού 

Υγείας κατατάσσει τα 
κράτη σε όλο τον κόσμο ανάλο-
γα με τη συχνότητα εμφάνισης 

καρκίνου στους πολίτες κάθε 
χώρας. Στην κατάταξη περιλαμ-
βάνονται όλα τα είδη καρκίνου, 

εκτός από το μελάνωμα.  
Σας παρουσιάζουμε τις 50 χώ-
ρες με τα υψηλότερα ποσοστά.  
Η Ελλάδα είναι στην 34η θέση.
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eπισημοσ ιατρικοσ υποστηρικτησ 

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι και φέτος εμπιστεύθηκε  
την ιατρική υποστήριξη της ομάδας μας στο metropolitan hospital, 

ένα υπερσύγχρονο θεραπευτήριο στελεχωμένο με διακεκριμένους ιατρούς  
και άρτια εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας  
της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ μπορούν να αποκτήσουν δωρεάν για ένα έτος 
την Kάρτα Μetropolitan, με παροχές όπως:

1  Ιατρικές επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς, στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ

2  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική με 40 ευρώ στις επισκέψεις σε Διευθυντές Ιατρούς

3  Ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις  
  (Τιμές ΦΕΚ + 30%, το οποίο ισοδυναμεί με έκπτωση έως και 80%)

4  Στα Check Up του Metropolitan, ειδική τιμολόγηση (έκπτωση 20%)

μeTropoliTaN hospiTal
210 4809000 
Eθνάρχου Μακαρίου 9  
& Ελ. Βενιζέλου 1, 185 47 Ν. Φάληρο www.metropolitan-hospital.gr 

πληροφορίες σχετικά με την έκδοση της κάρτας στο 210 4809492 - 210 4809217

δωρεαν Kαρτα μeTropoliTaN 

ΔιατροφΗ

η κοιλιοκακη: μια αυτοανοση 
διαταραχη του λεπτου εντερου 
μια αυστηρη διαιτα για να διαχειριστειτε τα συμπτωματα τησ

Γράφει 
ο καρολοσ 
παπαλαΖαρου,
Διατροφολόγος-Διαιτολόγος  
στο Θεραπευτήριο 
Metropolitan

Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση διαταρα-
χή του λεπτού εντέρου που εμφανίζεται 
σε γενετικά προδιατεθειμένα άτομα και 

σχετίζεται με την ευαισθησία των ατόμων αυ-
τών στη γλουτένη, μια πρωτεΐνη που συναντάμε 
στα περισσότερα δημητριακά. Τα κυριότερα συ-
μπτώματα της κοιλιοκάκης είναι το πρήξιμο και 
ο πόνος στην κοιλιακή χώρα, η χρόνια διάρροια 
ή η δυσκοιλιότητα και το αίσθημα κόπωσης. Οι 
εκτιμήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά διάγνωσής 
της έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 400% από τη 
δεκαετία του 1960, ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού που πάσχει από κοιλιο-
κάκη και δεν το γνωρίζει. Για τα άτομα που πά-
σχουν από κοιλιοκάκη, η δίαιτα χωρίς την παρου-
σία γλουτένης θεωρείται ο μόνος τρόπος για τη 
βελτίωση των συμπτωμάτων της ασθένειας και 
για την πρόληψη επιπλοκών.

Μερικές επιπλοκές της κοιλιοκάκης είναι ο 
υποσιτισμός, η καθυστερημένη ανάπτυξη, οι 
μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης νευρολο-
γικές και ψυχιατρικές ασθένειες. Παρόλο που 
μερικά άτομα με κοιλιοκάκη δεν παρουσιάζουν 
καθόλου συμπτώματα, οι μακροχρόνιες επιπλο-
κές εξακολουθούν να αποτελούν απειλή. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντι-
κό ο ασθενής να ακολουθήσει ένα σωστό πρό-
γραμμα διατροφής.

Ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείτε τα 
συμπτώματα της κοιλιοκάκης και να αποτρέψε-
τε μελλοντικά προβλήματα υγείας είναι να ακο-

λουθήσετε μια αυστηρή δίαιτα χωρίς γλουτένη, 
αποτρέποντας παράλληλα την ανεπάρκεια των 
θρεπτικών ουσιών ώστε να ενισχυθεί το ανοσο-
ποιητικό σας σύστημα.

Η δίαιτα για την κοιλιοκάκη θα πρέπει επίσης 
να περιλαμβάνει περισσότερες αντιφλεγμονώ-
δεις τροφές για την αποκατάσταση του γαστρε-
ντερικού-πεπτικού συστήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η διατροφή πρέπει να πε-
ριλαμβάνει κυρίως:
•	Κρέας
•	Φρούτα και λαχανικά
•	Αυγά
•	Ξηρούς καρπούς
•	Όσπρια
•	Γάλα και γαλακτοκομικά προϊ ντα (αν δεν 

υπάρχει δυσανεξία στη λακτόζη)
•	Ρύζι και καλαμπόκι
•	Φαγόπυρο, quinoa
•	Τρόφιμα με την ένδειξη «χωρίς γλουτένη», 

ενώ θα πρέπει να αποφεύγονται:
•	Τρόφιμα που παράγονται από σιτάρι, σίκαλη 

και κριθάρι όπως ψωμί, ζυμαρικά, πίτες, μπύρα, 
γλυκά, σάλτσες και σούπες εμπορίου που δεν  
αναγράφουν την ένδειξη “Gluten Free”.
Τέλος, πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλά τρό-

φιμα που βρίσκονται στο εμπόριο αναγράφουν 
ότι μπορεί να περιέχουν ίχνη γλουτένης, οπότε 
είναι πολύ σημαντικό να γίνεται εξαιρετικά προ-
σεκτική επιλογή προϊόντων.

Για τα άτομα 
που πάσχουν 
από κοιλιοκάκη, 
η δίαιτα χωρίς 
την παρουσία 
γλουτένης 
θεωρείται 
ο μόνος 
τρόπος για τη 
βελτίωση των 
συμπτωμάτων 
της ασθένειας 
και για την 
πρόληψη 
επιπλοκών



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,


