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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο01

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Σταυρίδης Α.
Ψυχίατρος, Ιδιωτικό Ιατρείο
Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπέδου ικανοποίησης των ομάδων γυναικών των Κ.Α.Π.Η. Σταυρούπολης και Νικόπολης του Δήμου Παύλου Μελά μετά από μία παρέμβαση καταπολέμησης του στίγματος της κατάθλιψης.
Υλικό και Μέθοδος: Η παρέμβαση αποτελείται από μία ομιλία με έμφαση στην τεκμηριωμένη πληροφόρηση για τη διαταραχή και μία συνεδρία ομάδας με σκοπό την επίλυση αποριών και την ενθάρρυνση των γυναικών να μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες γύρω από την κατάθλιψη.Μετά το τέλος
της παρέμβασης δόθηκε αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 5 θεμάτων με στόχο την αξιολόγηση, τόσο
του γνωστικού, όσο και του συναισθηματικού στοιχείου της εμπειρίας. Έγινε περιγραφική στατιστική
επεξεργασία των δεδομένων. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε και η παρατήρηση των αλληλεπιδράσεων
των συμμετεχόντων στις ομάδες. Σημειώνεται η ύπαρξη μεθοδολογικών προβλημάτων.
Αποτελέσματα: Η εμπειρία της ομιλίας αξιολογήθηκε ως θετική,αφού το 69,23% θεωρεί ως πάρα
πολύ χρήσιμες τις πληροφορίες που πήρε από αυτήν και το 73,08% ότι η ομιλία ήταν πάρα πολύ
κατανοητή,ενώ όλες οι γυναίκες του δείγματος θα συστήναν την παρακολούθηση της ομιλίας στους
φίλους και τις φίλες τους.Η ομάδα της Σταυρούπολης (Ν1=10) είχε μικρότερο βαθμό συναισθηματικής ικανοποίησης,αφού οι γυναίκες που μίλησαν για τις προσωπικές τους εμπειρίες αφηγήθηκαν
οδυνηρές ιστορίες και εξέφρασαν έντονα αρνητικά συναισθήματα, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν
αρνητικά οι υπόλοιπες.Στην ομάδα της Νικόπολης (Ν2=16), αντίθετα, οι αφηγήσεις δεν κατακλύζονταν από συναίσθημα.Το σύνολο των γυναικών, όμως, θα ξαναέπαιρνε μέρος σε μία τέτοια ομάδα.
Συμπεράσματα: Φάνηκε καθαρά η ανάγκη των γυναικών για ενημέρωση.Επίσης, ο συντονιστής
της ομάδας πρέπει να επεμβαίνει ενεργητικά προκειμένου να προστατεύει τα μέλη από την ψυχική
οδύνη των καταθλιπτικών μελών.
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Ο02

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΙΔΕΟΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
(ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

Ποδαροπούλου Μ.,1, Σερντάρη Ασπ.2
6 φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Επίκουρη Καθηγήτρια
Παιδοψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
1 ής

Σκοπός: Οι Διαταραχές Ύπνου (ΔΥ) στα παιδιά εμφανίζουν συνοσηρότητα με αναπτυξιακές και
συναισθηματικές διαταραχές. Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτελεί η ανάλυση των ειδικών ΔΥ στα παιδιά με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ)
Υλικό & Μέθοδος: Από την έρευνα της βιβλιογραφίας με λέξεις κλειδιά obsessive-compulsive
disorder;sleep-related problems; sleep disorders; anxiety psychopathology;children αξιολογήθηκαν
9 εργασίες.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε καταγραφή ειδικών ΔΥ στα παιδιά που αφορούν εφιάλτες, δυσκολία
έλευσης του ύπνου και συμπεριφορές που σχετίζονται με τις λειτουργικές ρουτίνες του ύπνου. Οι ΔΥ
είναι συχνότερες στις ηλικίες 8-11 χρόνων συγκριτικά με τους εφήβους και στα κορίτσια συγκριτικά με
τα αγόρια. Οι ΔΥ σχετίζονται με τη σοβαρότητα της ΙΨΔ, με καταθλιπτικά και αγχώδη συμπτώματα,
με μειωμένη σχολική επίδοση και προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις με συνομηλίκους.
Συμπεράσματα: Οι ΔΥ είναι αρκετά συχνές σε παιδιά με ΙΨΔ, συνδέονται με τη σοβαρότητα των
συμπτωμάτων και επηρεάζουν δυνητικά αρνητικά την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Η αναγνώρισή
τους έχει μεγάλη σημασία καθώς στοχεύει στον έγκαιρο έλεγχο των συμπτωμάτων και την ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού και της οικογένειάς του.
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Ο03

ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΩΦΩΣΗ

Καζάνας Σπ., Παρέ-Αναστασιάδου Α.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της ψυχοπαθολογίας η οποία έχει εμφανιστεί συνδυαστικά
με την κώφωση, καθώς και των βασικών αρχών προσέγγισης, διάγνωσης και θεραπείας ψυχιατρικών νοσημάτων ασθενών με διαταραχές ακοής, κυρίως κωφών (μεταγλωσσικών και κατά βάση
προγλωσσικών).
Η μέθοδος και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι 1) Αξιοποίηση σχετικής βιβλιογραφίας (από
α. μελέτη τυπωμένων συγγραμμάτων που διαπραγματεύονται το υπό μελέτη θέμα και β. μελέτη άρθρων, και ερευνών καταχωρημένων σε βάσεις δεδομένων ιστοτόπων), 2) Επικοινωνία με επιστήμονες σχετιζόμενους με το ανωτέρω θέμα και 3) Έρευνα και χρήση πληροφοριών που βρίσκονται σε
διαδικτυακούς ιστότοπους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας σε κατάλληλες πηγές, δείχνουν ότι τα άτομα με ανωμαλίες ακοής είναι πιο ευάλωτα σε ψυχικές διαταραχές συγκριτικά με τους ακούοντες, τόσο ως παιδιά όσο και στην
ενήλικη ζωή τους.
Έχοντας μία εικόνα της αιτιοπαθολογίας των διαταραχών της ακοής και επικεντρώνοντας στα κωφά
άτομα, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιβαλλοντικοί αλλά και βιολογικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση διαταραχών της συναισθηματικής και πνευματικής ανάπτυξης. Ύστερα από
ανασκόπηση των επιμέρους ψυχοκοινωνικών προβλημάτων με σχετικά μεγάλο επιπολασμό στον
υπό μελέτη πληθυσμό και των τρόπων εκτίμησης και αντιμετώπισής τους, εντοπίζεται διαφοροποίηση των σύγχρονων μεθόδων με σημαντικά αποτελέσματα τόσο στη σωστή διάγνωση αλλά και τη
σωστή θεραπευτική προσέγγιση - είτε αυτή είναι φαρμακευτική είτε ψυχαναλυτική.
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν δείχνουν ότι η υπό μελέτη σχέση είναι στατιστικά σημαντική,
ενώ παράλληλα υπάρχουν ενδιαφέρουσες κοινωνικές και πολιτισμικές προεκτάσεις, οι οποίες αφορούν στις δομές και παρεμβάσεις για την πρόληψη της Δημόσιας Υγείας, οι οποίες εν προκειμένω
βρίσκονται στο πεδίο της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.
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Ο04

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ STRESS
ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαυροειδή Η., Τριανταφύλλου Α., Τσαούση Μ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση του προμετωπιαίου φλοιού, η εμπλοκή του στο μηχανισμό του stress και στη συνέχεια ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της διπολικής
διαταραχής συναρτήσει των δύο προηγούμενων παραμέτρων. Για την εκπόνηση της εργασίας ανατρέξαμε σε βιβλιογραφικές πηγές αλλά για τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας μας
χρησιμοποιήσαμε τα Pubmed και Google Scholar. Στη συνέχεια από το υλικό που είχαμε συλλέξει
συνθέσαμε την εργασία. Αρχικά, ο προμετωπιαίος λοβός διακρίνεται σε τρεις ανατομικές περιοχές,
την έξω ραχιαία, την κογχομετωπιαία και τη μέση περιοχή. Συμμετέχει σε εκτελεστικές λειτουργίες, τη
μνήμη εργασίας, τη νοημοσύνη και γενικότερα τον έλεγχο της συμπεριφοράς. Επιπλέον από μελέτες
ανακύπτει μία αμφίδρομη σχέση του προμετωπιαίου λοβού με το μηχανισμό του stress. Από τη μία
το stress προκαλεί αρχιτεκτονικές αλλαγές στον προμετωπιαίο, ενώ από την άλλη ο προμετωπιαίος
προβάλλει έμμεσα στον υποθάλαμο αναστέλλοντας το μηχανισμό του stress. Ως προς τη διπολική
διαταραχή, αυτή συνιστά μία νευροψυχική νόσο η οποία χαρακτηρίζεται από επεισόδια μανίας και
κατάθλιψης και αφορά σε ένα ποσοστό σχεδόν 4% του πληθυσμού. Φαίνεται ότι η κινάση της διακυλογλυκερόλης αποτελεί από το πιο μελετημένα παραδείγματα γονιδίων τα οποία υπερεκφράζονται
στην έξω ραχιαία περιοχή του προμετωπιαίου λοβού στη διπολική διαταραχή. Ωστόσο η έκφρασή
της είναι ήδη αυξημένη στο stress λόγω επαγωγής από τα γλυκοκορτικοειδή. Συμπερασματικά, η
διερεύνηση της συμμετοχής του προμετωπιαίου λοβού στην απόκριση στο stress και σε διάφορες
ψυχικές διαταραχές είναι υπό εξέλιξη και πρόκειται να απασχολήσει μελλοντικά ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα.
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Ο05

ΠΡΕΓΚΑΜΠΑΛΙΝΗ ΚΑΙ ΓΚΑΜΠΑΠΕΝΤΙΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ
ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Στάικογλου Ν.1, Παπαζήσης Γ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Φαρμακολογίας και
Κλινικής Φαρμακολογίας Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.
1

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση των δημοσιευμένων δεδομένων που αφορούν την πιθανότητα εξάρτησης από την πρεγκαμπαλίνη και την γκαμπαπεντίνη και η μελέτη των φαρμακολογικών
χαρακτηριστικών τους που μπορούν να αιτιολογήσουν συμπεριφορές εξάρτησης.
H πρεγκαμπαλίνη και η γκαμπαπεντίνη είναι δομικά ανάλογα του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA).
Ανήκουν στα νεώτερης γενιάς αντιεπιληπτικά φάρμακα και έχουν εγκριθεί για τη θεραπεία των εστιακών επιληπτικών κρίσεων, του κεντρικού και περιφερικού νευροπαθητικού πόνου και πρόσφατα η
πρεγκαμπαλίνη για την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και την ινομυαλγία.
Ο μηχανισμός δράσης της πρεγκαμπαλίνης και της γκαμπαπεντίνης συνίσταται στον αποκλεισμό
των τασεοεξαρτώμενων διαύλων ασβεστίου (συγκεκριμένα αυτών που περιέχουν την υπομονάδα
α2δ-1). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση απελευθέρωσης διεγερτικών νευροδιαβιβαστών σε
υπερδιεγερμένους νευρώνες, οδηγώντας σε εξασθένηση της μετα-συναπτικής διεγερσιμότητας.
Λόγω της χημικής ομοιότητας των δύο φαρμακευτικών ουσιών με το GABA υπήρξαν εξαρχής ανησυχίες για την πιθανότητα εξάρτησης αν και στις προεγκριτικές μελέτες δεν αναφέρθηκαν τέτοιες
περιπτώσεις. Ωστόσο, η εκτεταμένη συνταγογράφηση της πρεγκαμπαλίνης με πωλήσεις που έφθασαν παγκοσμίως τα 4.6 δις δολάρια το 2012, ανέδειξαν τον κίνδυνο κατάχρησης ή/και εξάρτησης. Η
καταγραφή αρκετών μεμονωμένων περιστατικών και οι αναλύσεις βάσεων επιδημιολογικών δεδομένων από ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος κατάχρησης και εξάρτησης,
ιδιαίτερα της πρεγκαμπαλίνης. Φαίνεται ότι πιο επιρρεπή σε συμπεριφορές εθισμού είναι άτομα με
ιστορικό εξάρτησης από άλλες ουσίες.
Για το λόγο αυτό οι ιατροί που συνταγογραφούν για οποιαδήποτε ένδειξη τις ουσίες αυτές και ιδιαίτερα την πρεγκαμπαλίνη θα πρέπει να διερευνούν προσεκτικά το ιστορικό του ασθενή ώστε να
περιοριστεί η πιθανότητα εξάρτησης.
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ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.
ΑΙΤΙΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η ονομασία «ανορεξία» παραπέμπει σε απουσία ή μείωση της όρεξης, στην πραγματικότητα η ασθενής μειώνει εκούσια την πρόσληψη τροφής, αν και υπάρχει το αίσθημα της πείνας. Η
επίπτωση σημείου για νέες γυναίκες έχει υπολογιστεί ότι είναι γύρω στο 0,3% για την ψυχογενή ανορεξία. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στην εμφάνιση και τη συντήρηση της διαταραχής χωρίζονται
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους προδιαθεσικούς, εκλυτικούς και τους παράγοντες διακώνισης.
Σκοπός: Η συχνότητα της ψυχογενούς ανορεξίας δεν παρουσιάζει διαφορές μεταξύ αστικών και
αγροτικών περιοχών. Η ψυχογενής ανορεξία έχει πολυπαραγοντική φύση και ανάλογα με τη φάση
της διαταραχής μεταβάλλεται η φύση των αιτιολογικών παραγόντων.
Υλικό-Μέθοδος: Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, σε 100.000 άτομα στο γενικό πληθυσμό, περίπου
8,3 θα νοσήσουν για πρώτη φορά από ψυχογενή ανορεξία (Lucas et al 1991 Hoek and Hoeken,
2003). Ενώ η ψυχογενής ανορεξία φαίνεται να είναι σπάνια πάθηση στο γενικό πληθυσμό είναι πολύ
συχνότερη στα νέα και έφηβα κορίτσια ( 15-19 ετών) καθώς κάθε χρόνο μπορεί να εμφανίζονται
έως και 270 νέες περιπτώσεις ψυχογενούς ανορεξίας στα 100.000 κορίτσια (Keski-Rahkonen et al.
2007). Η ψυχογενής ανορεξία προσβάλλει σχεδόν κατ΄ αποκλειστικότητα τις γυναίκες. Η συχνότητά
της δεν παρουσιάζει διαφορές μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών (Hoek et al., 1995). Ο Gamer
(1993) πρότεινε ένα αιτιολογικό μοντέλο για την ψυχογενή ανορεξία: οι παράγοντες που συμμετέχουν στην εμφάνιση και τη συντήρηση της διαταραχής είναι: προδιαθεσικοί, εκλυτικοί, διαιώνισης.
Σ΄αυτούς ανήκουν οι ατομικοί- βιολογικοί, ατομικοί- ψυχολογικοί παράγοντες, τα γεγονότα της ζωής,
οι οικογενειακοί παράγοντες, πολιτισμικοί, δυσαρέσκεια από σώμα- εφηβεία, δίαιτα, αντιδράσεις της
οικογένειας.
Αποτελέσματα: Η επίπτωση σημείου για νέες γυναίκες έχει υπολογιστεί ότι είναι γύρω στο 0,3% για
την ψυχογενή ανορεξία. Σε 1.000 γυναίκες οι 3 πάσχουν από ψυχογενή ανορεξία (Bulic et al. 2005
Hoek 2006). Το 40% των περιπτώσεων θα εμφανιστεί σε ηλικία μεταξύ 15 και 19 ετών (Lucas et al,
1991). Διερευνούνται ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, βιολογικοί, κλίμα οικογένειας, στρεσογόνα γεγονότα ζωής, πρότυπα ομορφιάς στις δυτικές συνοικίες.
Συμπεράσματα: Η δια βίου επίπτωση της ψυχογενούς ανορεξίας στο γυναικείο πληθυσμό έχει υπολογιστεί στο 1,20%- 2,2%. Στους άνδρες το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 0,3% (Bulic et al. 2006).
Στην έναρξη και διαιώνιση της ψυχογενούς ανορεξίας συμβάλλουν τόσο οι βιολογικοί παράγοντες,
όπως η εγκεφαλική λειτουργία και το γονιδίωμα όσο και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως το κλίμα
της οικογένειας και η προνοσηρή προσωπικότητα της ανορεκτικής ασθενούς. Κανένας όμως από
τους παραπάνω παράγοντες δεν εξηγεί από μόνος του την εμφάνιση της ψυχογενούς ανορεξίας σε
μία νέα γυναίκα.

9

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο07

ΕΝΔΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ (TACE) ΚΑΙ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕ
ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ (RFA) ΣΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥΣ ΟΓΚΟΥΣ
ΗΠΑΤΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Φαντάκης Α.1, Χατζηισαάκ Δ.1, Χατζηισαάκ Σ.1, Τοουλιάς Α.2
5 ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

1 ο

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων από τη
χρήση του Ενδαρτηριακού Χημειοεμβολισμού (TACE) και καυτηριασμού ραδιοσυχνοτήτων (RFA)
για την αντιμετώπιση πρωτοπαθούς ηπατοκυτταρικού κακρινώματος (HCC), χολαγγειοκαρινώματος
(CCC) ή μεταστατικού κακρινώματος του ήπατος. Αναλύονται τα αποτελέσματα από χρήση σε δείγμα 14 ασθενών τα τελευταία 3 χρόνια (2010-2014).
Υλικά και Μέθοδος: Ένα σύνολο 14 ασθενών αντιμετωπίστηκε με αυτές τις μεθόδους: 9 με TACE,
3 με RFA και 2 με συνδυασμό. Μόνο 1 απεβίωσε. Όλοι οι ασθενείς αξιολογήθηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με το MELD score, το μοντέλο σταδιοποίησης Barcelona Clinic Liver Cancer
(BCLC) και τα κριτήρια αξιολόγησης απόκρισης σε συμπαγείς όγκους (RECIST).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα RECIST οι ασθενείς παρουσίασαν τα εξής: 2 είχαν προοδευτική
νόσο, 2 δεν είχαν ανταπόκριση, 4 είχαν μερική ανταπόκριση, 2 είχαν πλήρη ανταπόκριση, 2 είναι στο
στάδιο παρακολούθησης ενώ σε 2 είχαν άγνωστη ανταπόκριση (λόγω άγνωστου αρχικού σταδίου,
με καλά όμως αποτελέσματα).
Συμπεράσματα: Οι δύο μέθοδοι, μόνες ή σε συνδυασμό, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, εφόσον γίνονται βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών. Έδωσαν λύση σε περιπτώσεις αδυναμίας χειρουργική
επέμβασης, ενώ σε άλλες περιπτώσεις έκαναν τη δυνατή τη χειρουργική εκτομή του όγκου σε 2ο
στάδιο (σμίκρυνση όγκου και βελτίωση γενικής κατάστασης ασθενών). Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνται,
ενώ συνεχώς εξελίσσονται και βελτιώνονται. Μελλοντικά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν ακόμα περισσότερο και σε ορισμένες περιπτώσεις να αντικαταστήσουν ακόμα την χειρουργική εκτομή.
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Ο08

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Στη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού (ΚΜ), γίνεται προσπάθεια να διαγνωσθεί η ύπαρξη νόσου έγκαιρα, πριν εμφανισθούν τα συμπτώματα. Βασίζεται στον προσυμπτωματικό έλεγχο. Διαλογή (screening) είναι η προκαταρκτική αναγνώριση ασυμπτωματικών νοσημάτων
ή ανωμαλιών, με την εφαρμογή κλινικών, παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
Σκοπός: Κύριος σκοπός του ελέγχου του ΚΜ είναι η ανίχνευση ανωμαλιών, οι οποίες στη συνέχεια
θα διερευνηθούν από ειδικούς γιατρούς, για να τεθεί τελικά η διάγνωση.
Υλικό-Μέθοδος: Πολλές έρευνες έχουν γίνει για τη σημασία της προσυμπτωματικής διάγνωσης
στην δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Η εξέταση του μαστού συνήθως περιλαμβάνει: α) ολοκληρωμένο ιστορικό (ατομικό, οικογενειακό), β) Γενική φυσική εξέταση, γ) κλινική εξέταση
(επισκόπηση- ψηλάφηση), δ) αιματολογικές εξετάσεις, ε) ακτινολογικές εξετάσεις ( μαστογραφία).
Δεν πρέπει να παραλειφθεί η μέθοδος αυτοεξέτασης του μαστού. Αυτός ο έλεγχος υγείας επαναλαμβάνεται μια φορά το χρόνο από τον οικογενειακό γιατρό ή από ειδικά ιατρεία νοσοκομείων ή από
ειδικά κέντρα ασυμπτωματικής διάγνωσης του καρκίνου. Οι ΄΄ κινητές διαγνωστικές μονάδες ΄΄ είναι
μια πιο αποδοτική, σχετικά με την αποκτούμενη δαπάνη, μέθοδος προληπτικής εξέτασης για τον
καρκίνο του μαστού. Επίσης στα ιατρεία προκλινικής διάγνωσης γίνεται έλεγχος αν η εξεταζόμενη
διατρέχει υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη ΚΜ.
Αποτελέσματα: Υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι και προληπτικές εξετάσεις για την εντόπιση
του καρκίνου του μαστού. Στις μεθόδους προσυμπτωματικού ελέγχου συμπεριλαμβάνονται η αυτοεξέταση του μαστού, η μαστογραφία, η ψηλάφηση. Στη δευτερογενή πρόληψη του καρκίνου του
μαστού ανήκουν τα μέτρα που εφαρμόζονται, όταν έχουν ήδη αρχίσει οι νοσογόνες παθογενετικές
διαδικασίες και αποσκοπούν στην προσυμπτωματική διάγνωση του νοσήματος στο κατά το δυνατόν
πρωιμότερο στάδιο (π.χ. με μαστογραφία).
Συμπεράσματα: Η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για δευτερογενή πρόληψη είναι συνάρτηση
της αξίας των διαθέσιμων μεθόδων προσυμπτωματικής διάγνωσης. Το μεγαλύτερο βήμα για την επιτυχία ενός περιοδικού προληπτικού ελέγχου αποτελεί η προσέλκυση υγιών γυναικών για το σκοπό
αυτό. Πρέπει να ενημερώνεται το κοινό για την ύπαρξή του και οι γυναίκες να διδάσκονται όχι μόνο
να αποδέχονται την εξέταση, αλλά και να επιδιώκουν τα αναμενόμενα οφέλη του περιοδικού ελέγχου
για ανίχνευση του καρκίνου του μαστού είναι: παράταση επιβίωσης, χαμηλότερα ποσοστά προχωρημένης νόσου και επομένως λιγότερο δαπανηρή και λιγότερο κουραστική θεραπεία.
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Ο09

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Γούλα Λ.1, Αφενδούλης Δ.1, Μπαχαράκη Γ.1, Λουμάνι Ε.1, Μωυσίδης Κ.2, Ιωαννίδης Ε.3
1
3

Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2Λέκτορας ουρολογίας Β’ Ουρολογική κλινική Α.Π.Θ.,
Διευθυντής- Καθηγητής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στον
τακτικό προληπτικό έλεγχο για έναν από τους συχνότερους καρκίνους στον άνδρα, τον καρκίνο του
προστάτη
Μέθοδος: Συντάχθηκαν και μοιράστηκαν ερωτηματολόγια με 10 απλές ερωτήσεις στους ασθενείς και
συνοδούς των ΤΕΙ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους πρώτους
150 άνδρες στις αίθουσες αναμονής με βάση τα παρακάτω κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού: 1ο)
Άνδρας, 2ο) Ηλικιακή ομάδα 40-70 ετών, 3ο) Γνώση γραφής κι ανάγνωσης, 4ο)Να μην πάσχει από
προστατική νόσο, 5ο)Να μην είναι ασθενής σε ΤΕΙ ουρολογικής 6ο)Γνώση του τακτικού προληπτικού
ελέγχου
Αποτελέσματα: Το 80% συμφωνεί ότι είναι χρήσιμο για τους άνδρες άνω των 45 να κάνουν τακτικό
έλεγχο και το 90% περίπου συμφωνεί ότι η έγκαιρη διάγνωση μειώνει τις επιπλοκές. Το 75% πιστεύει
ότι η δακτυλική εξέταση είναι σημαντική όμως το 90% νιώθει άγχος και ντροπή σε περίπτωση που
του ζητηθεί. Το 62% θεωρεί τον PSA αποτελεσματικό δείκτη. Το 80% απαντά ότι δε θέλει να κάνει εξετάσεις διότι αυξάνουν το άγχος και το φόβο τους και μόνο το 45% συμφωνεί ότι είναι υποχρεωμένοι
να κάνουν εξετάσεις για τον καρκίνο του προστάτη εάν τους ζητηθεί.
Συμπεράσματα: Ο γενικός ανδρικός πληθυσμός θεωρεί ότι είναι σημαντικός ο τακτικός έλεγχος για
τον καρκίνο του προστάτη. Παράγοντες όμως όπως το άγχος, ο φόβος, η ντροπή τους αποτρέπουν
από το να προβούν στην πραγματοποίηση του τακτικού αυτού ελέγχου.
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑ

Φούζα Α.¹, Κωνσταντινίδης Γ.¹, Μπαρέττας Ν.², Καλαμαρά Τ-Β.², Καμπουρίδης Χ.², Μαυροβουνιώτης
Η.², Φυλάκτου Α.², Παπανικολάου Β.¹
¹Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ., 2Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ.
Σκοπός: Στην εν λόγω εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια του Dr- Ralph Steinman (νόμπελ ιατρικής 2011) στην αντιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος (από τον οποίο έπασχε ο ίδιος) μέσω
της επαγώμενης ανοσιακής απάντησης.
Υλικά και Μέθοδοι: Η ανοσοθεραπευτική αγωγή η οποία προτάθηκε από τον Dr Steinman, στηρίχθηκε στις ιδιότητες των δενδριτικών κυττάρων τα οποία αποτελούν και τη βάση του πρωτόκολλου
θεραπείας για την επαγωγή της ειδικής ανοσιακής απάντησης και τελικής αντιμετώπισης του καρκίνου. Τα κύτταρα αυτά προέρχονται από τα μονοκύτταρα, παράγουν κυτταροκίνες και λειτουργούν
ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα προκειμένου να ενεργοποιήσουν τους ρυθμιστικούς υποπληθυσμούς των Τ-λεμφοκυττάρων CD4 (βοηθητικά) και CD8 (κυτταροτοξικά). Γίνεται σύντομη αναφορά στην ανοσοθεραπεία και το ενδιαφέρον εστιάζεται στα εμβόλια τα οποία χρησιμοποίησε ο Dr
Steinman. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι τύποι εμβολίων τα οποία περιέχουν ώριμα
δενδριτικά κύτταρα με αειδικά αντιγόνα επιφανείας όμοια με εκείνα των καρκινικών κυττάρων. Στη
δημιουργία τους συνέβαλαν διάφορες τεχνικές συμπεριλαμβανομένης αυτής του ανασυνδυασμένου
DNA.
Αποτελέσματα: Τα ενεργοποιημένα δενδριτικά κύτταρα οδηγούν θεωρητικά στην τελική ανοσιακή
απάντηση.
Συμπεράσματα: Επιχειρείται αξιολόγηση της προσπάθειας του Dr Steinman, ο οποίος τελικά έζησε
4,5 χρόνια και όχι εβδομάδες ή λίγους μήνες, όπως υπαγόρευε κατά γενική ομολογία η σταδιοποίηση
του καρκίνου.
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ HPV ΛΟΙΜΩΞΗ

Κατσούδα Α.1, Κατσαβριά Α.1, Ανεστάκης Δ.2, Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.3
Φοιτήτριες Ιατρικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 2Υποψήφιος διδάκτορας
- Επιστημονικός Συνεργάτης, Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.3Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1

O ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) προσβάλει κυρίως το δέρμα και τους βλεννογόνους και
εμφανίζει 40 σεξουαλικώς μεταδιδόμενους υποτύπους, που μπορούν να προκαλέσουν κονδυλώματα ή και προκαρκινικές δυσπλασίες. Σύγχρονος τρόπος προφύλαξης αποτελεί η χρήση εμβολίων
(Cervarix και Gardasil), ενώ το τεστ Παπανικολάου είναι μέσο εντοπισμού κυτταρικών ανωμαλιών.
Με σκοπό την σύγκριση του επιπέδου ενημέρωσης των γυναικών διαφόρων ηλικιών στην ελληνική
επαρχία έγινε εξέταση 127 ατόμων ηλικίας 15-19 ετών και 90 ατόμων 20-55 ετών με χρήση ανώνυμων ερωτηματολογίων. Η γνώση σχετικά με τον ιό είναι αδιαμφισβήτητη, προερχόμενη κυρίως από
τα ΜΜΕ και το κοινωνικό περιβάλλον, ενώ την ενημέρωση από τους γιατρούς εμπιστεύονται περισσότερο οι ενήλικοι. Συμφωνούν όλες οι ηλικίες σχετικά με την μετάδοση του ιού κατά τη σεξουαλική
επαφή και ότι ο κύριος κίνδυνος μόλυνσης είναι η μη χρήση προφυλακτικού, ωστόσο οι ενήλικοι
βρίσκουν το πλήθος των συντρόφων σημαντικότατο κίνδυνο, σε σύγκριση με το ποσοστό των νέων.
Διπλάσιο ποσοστό ενηλίκων γνωρίζουν για τα κονδυλώματα και τον καρκίνο του τραχήλου, σε αντίθεση με τους νέους που έχουν μεγαλύτερη ενημέρωση σχετικά με τον καρκίνο που προκαλεί ο ιός
σε άλλα όργανα, ενώ γενικότερα εμφανίζονται λιγότερο ενημερωμένοι περί των προβλημάτων που
προκαλεί ο ιός. Μεγάλα εμφανίζονται τα ποσοστά άγνοιας των νέων σε θέματα που αφορούν το εμβόλιο, ενώ αυτά είναι μικρότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες και η πλειοψηφία του δείγματος θα εμβολιάζονταν. Έκδηλη είναι συνεπώς η ανάγκη για ενημέρωση των νέων στο συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς
και των ενηλίκων σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, τις παρενέργειες και τις ωφέλειες του εμβολίου,
και την πολυπλοκότητα της νόσου.
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΑΛΙΟ ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ:
Η ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

Γακόπουλος Α.1, Καραχάλιου. Γ-Σ.2, Πάτρας Ρ.3
Τριτοετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 2Πεμπτοετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 3Δευτεροετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1

Σκοπός: Η παρουσίαση των πιθανών μηχανισμών μέσω των οποίων εξασκεί η μετφορμίνη τις αντικαρκινικές της δράσεις καθώς και σύγχρονων αποτελεσμάτων in vitro, in vivo και κλινικών μελετών
για τα αποτελέσματά της σε συγκεκριμένους καρκινικούς τύπους.
Υλικό-Μέθοδοι: Σύγχρονη και τεκμηριωμένη βιβλιογραφία
Αποτελέσματα: Η μετφορμίνη που ανακαλύφθηκε το 1922 ανήκει στα διγουανίδια και αποτελεί το
φάρμακο εκλογής για τη θεραπεία του Σακχαρώδους Διαβήτη τύπου 2. Ως αντιδιαβητικό μειώνει τη
γλυκονεογένεση στο ήπαρ και αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης από τους σκελετικούς μύες. Αρχικές
παρατηρήσεις έδειξαν ότι διαβητικοί σε μετφορμίνη είχαν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και
στην περίπτωση που εμφάνιζαν, καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με διαβητικούς σε διαφορετική
αγωγή. Το 2008 ξεκίνησαν οι πρώτες in vitro και in vivo μελέτες για μία πιθανή αντικαρκινική δράση
της μετφορμίνης. Ο μηχανισμός δράσης της περιλαμβάνει, αρχικά, καθήλωση των κυττάρων του
όγκου στη φάση G0/G1 του κυτταρικού κύκλου μέσω αρνητικής ρύθμισης στην D1 κυκλίνη. Παράλληλα, η μετφορμίνη ενεργοποιεί την AMPK αναστέλλοντας το μονοπάτι mTOR και μειώνοντας, έτσι,
την καρκινική πρωτεϊνοσύνθεση και κατανάλωση ενέργειας. Ωστόσο και ανεξάρτητα της AMPK, μπορεί να αυξήσει την απόπτωση σταθεροποιώντας το μόριο p53. Τέλος, βρέθηκαν και έμμεσες αντικαρκινικές δράσεις με μείωση της ινσουλίνης και της μιτογόνου δράσης της. Αυτά τα αποτελέσματα
επιβεβαιώθηκαν, ως ένα βαθμό, σε μια πληθώρα καρκινικών τύπων, συμπεριλαμβανομένων του γαστρεντερικού (οισοφάγος, παχύ έντερο), του ουρογεννητικού (ουροδόχος κύστη, νεφροί, ωοθήκες,
ενδομήτριο), του μαστού, του προστάτη, του παγκρέατος καθώς και ηπατοκυτταρικό, μικροκυτταρικό
του πνεύμονα, μελανώματα και οστεοσαρκώματα.
Συμπεράσματα: Η μετφορμίνη αποτελεί μία νέα πολλά υποσχόμενη προσέγγιση στη θεραπεία του
καρκίνου. Ωστόσο, πολλές πτυχές της δράσης της δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως προς το παρόν.
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H ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΞΙΑ, HIF-1Α
(HYPOXIA INDUCED FACTOR-1Α) ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μπαξεβανίδου Κ.1, Παπαμιχάλη Ρ.2, Γιόγγα Π.3, Παπανικολάου Κ.3, Παρασκευά Ε.4, Κουκούλης Γ.
Κ.5, Ιωάννου Μ.6
Φοιτήτρια Τριτοετής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 2Επιμελητρια Β παθολογοανατομος, 3Φοιτήτρια δευτεροετής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 4Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κυτταρικής Φυσιολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 5 Καθηγητής Παθολογικής
Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, 6Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής
1

Ο παράγοντας HIF-1 (Hypoxia Induced Factor-1α) είναι ένας μεταγραφικός παράγοντας, ο οποίος
εκφράζεται γενικά στα κύτταρα των θηλαστικών, σε συνθήκες υποξίας. Ο HIF-1 είναι ένα ετεροδιμερές σύμπλοκο, το οποίο αποτελείται από τις υπομονάδες HIF-1α και HIF-1β. Ενώ η υπομονάδα
HIF-1β εκφράζεται ιδιοστατικά, η υπομονάδα HIF-1α εκφράζεται μόνο σε υποξικές συνθήκες. Επιπλέον, ο HIF-1 πιστεύεται πως συμμετέχει στην καρκινογένεση, ενώ η έκφρασή του σχετίζεται με
κακή πρόγνωση και αύξηση του θνησιμότητας.
Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήσαμε βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία περιελάμβανε τη
μελέτη της έκφρασης του HIF-1α, σε καρκίνο του παχέος εντέρου, τη χρονική περίοδο 2003-2013.
Κατά την έρευνά μας, για την αναζήτηση πληροφοριών, χρησιμοποιήσαμε τους όρους “hypoxia
inducible factor AND colorectal carcinoma” ή “HIF AND colorectal carcinoma”. Τα κριτήρια με τα
οποία επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν οι πληροφορίες ήταν τα ακόλουθα: α) εκτίμηση της πρόγνωσης του καρκίνου του παχέος εντέρου σε συσχέτιση με την έκφραση του HIF-1α και β) εφαρμογή
ανοσοϊστοχημείας.
Η παρούσα μελέτη συγκεντρώνει τις υπάρχουσες πληροφορίες για τη συσχέτιση της παρουσίας
του HIF-1 και ειδικότερα της υπομονάδας -α με τoν καρκίνο του παχέος εντέρου. Παράλληλα, παρουσιάζονται ιστολογικές αποδείξεις, που επιβεβαιώνουν την έκφραση του HIF-1α, καθώς και την
συσχέτισή του με την πρόγνωση, την αγγειογένεση και την εξέλιξη του όγκου. Τέλος, συζητείται η
μεθοδολογία για την ανοσοιστοχημική κατάδειξη του HIF-1α σε ιστικά δείγματα όγκων.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΩΝ
ΝΕΦΡΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ

Αγοράνος Γ., Ταμπουρατζή Ζ.-Γ.
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η πολυκυστική νόσος των νεφρών (PKD) οφείλεται σε μεταλλάξεις στα γονίδια PKD1,
PKD2 και PKHD1. Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κωδικοποιούμενων από αυτά πρωτεϊνών, καθώς και άλλων πρωτεϊνών με τις οποίες αυτές αλληλεπιδρούν άμεσα.
Υλικά και Μέθοδος: Έγινε χρήση αποτελεσμάτων αναζήτησης σε βιβλιογραφικές και γενετικές βάσεις δεδομένων και αντλήθηκαν πληροφορίες για τις μεταλλάξεις των γονιδίων και τις δομές των
πρωτεϊνών. Επιπλέον, αξιοποιήθηκε η υπό ανάπτυξη μετα-βάση δεδομένων PICKLE (Protein
InteraCtion KnowLedge BasE), του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, του Τμήματος Ιατρικής του Παν/
μίου Πατρών, από την οποία προέκυψαν τα δίκτυα πρωτεϊνικών αλληλεπιδράσεων.
Αποτελέσματα: Η PKD έχει συσχετισθεί με γενετικά φαινόμενα όπως ετερογένεια γενετικού τόπου,
ασυνήθιστα μεγάλη ετερογένεια αλληλομόρφου και το φαινόμενο της trans-ετεροζυγωτίας. Οι πρωτεΐνες που κωδικοποιούνται από τα παραπάνω γονίδια παίζουν κεντρικό ρόλο στην διαδικασία της
κυστογένεσης καθώς επιδρούν στον κυτταρικό κύκλο, στην επίπεδη πολικότητα του κυττάρου και
στις συνδέσεις του με την εξωκυττάρια ουσία. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι οι τρεις πρωτεΐνες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους (άμεσα ή/και έμμεσα) σχηματίζοντας ένα κοινό δίκτυο αλληλεπιδράσεων.
Συμπεράσματα: Παρατηρούμε ότι πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούν αιτιολογικούς παράγοντες νοσημάτων με επικαλυπτόμενα κλινικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά συσχετίζονται μεταξύ τους, γεγονός
που υποδηλώνει την συμμετοχή τους σε κοινά σηματοδοτικά μονοπάτια ή κυτταρικές διεργασίες.
Συνεπώς, η μελέτη των δικτύων μπορεί να είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την κατανόηση της παθογένειας νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο και μπορεί να χρησιμεύσει ως κατευθυντήριος άξονας για
την αλλαγή της αντίληψής μας προς μία περισσότερο ολιστική θεώρηση.
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ΕΠΑΓΩΓΙΜΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (IPSCS) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ζέμου Σ.1, Γεωργάτος Σ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Βιολογίας Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η ανασκόπηση των δυνατοτήτων που αναδύονται από την έρευνα των iPSCs, τόσο στο
πεδίο της βασικής έρευνας όσο και στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τις ανθρώπινες νόσους.
Υλικά και Μέθοδος:Χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικές αναφορές από το διαδίκτυο.
Στην πλατφόρμα της PUBMED χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά :
Induced pluripotent stem cells
Disease modeling
Drug screening
Mouse model
Στην πλατφόρμα The Journal of Biological Chemistry χρησιμοποιήθηκαν οι όροι:
Stem cells
Safety assessment
Induced pluripotent stem cells-derived therapies
Clinical trials
Αποτελέσματα: To 2006 o Shinya Yamanaka απέδειξε πως με τη χρήση των μεταγραφικών παραγόντων Oct4,Sox2,cMyc και Klf4 είναι δυνατή η επαγωγή της πολυδυναμίας σε ώριμα σωματικά κύτταρα.Το 2007 πραγματοποιήθηκε γονιδιακή διόρθωση σε iPSCs κυτταρικές σειρές ποντικών
που έπασχαν από δρεπανοκυτταρική αναιμία.Η μεταμόσχευση των κυττάρων που προέκυψαν είχε
ως αποτέλεσμα τη θεραπεία.Το γεγονός ότι στα iPSCs δεν υπάρχει ποσοτικός περιορισμός στην
παραγωγή τους,αλλά και το ότι διαθέτουν το ίδιο γενετικό προφίλ με τον ασθενή, δείχνει ότι αποτελούν μια εναλλακτική στην χρήση ζωικών μοντέλων στην φαρμακευτική και θεραπευτική έρευνα.Ο
επαναπρογραμματισμός ώριμων κυττάρων επιτρέπει στους ερευνητές να μελετήσουν οποιοδήποτε
τύπο κυττάρου, από τα πρώιμα ως τα όψιμα στάδια της ανάπτυξής του και να καταγράψουν τους
παθολογικούς παράγοντες και τις διεργασίες που συμβάλλουν σε μια νόσο.
Συμπεράσματα: Η ανάπτυξη των iPSCs έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς δυνατότητες για τη μελέτη
της κυτταρικής διαφοροποίησης, τη μοντελοποίηση των ασθενειών και την αντιμετώπισή τους τόσο
φαρμακευτικά όσο και μέσω της θεραπείας με βλαστικά κύτταρα. Ωστόσο, μέσα από τη βιβλιογραφία
γίνεται σαφές ότι υπάρχουν προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν, ειδικότερα σε ό,τι αφορά
τις κλινικές εφαρμογές.
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ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΣΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δασκαλοπούλου Σ., Πυργάκης Π.
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.
Σκοπός: Η περιγραφή των βασικών αρχών της Μηχανικής Ιστών και η παρουσίαση των σύγχρονων
εφαρμογών της.
Υλικά και Μέθοδος: Αναζήτηση και μελέτη ανασκοπήσεων και κλινικών περιστατικών από το
PubMed και το Google Scholar.
Αποτελέσματα: Καινοτόμες εφαρμογές της Μηχανικής Ιστών (Tissue Engineering) θα μπορούσαν
να δώσουν λύση σε παθολογικές καταστάσεις, όπως συγγενείς απλασίες και δυσπλασίες, σοβαρά
μηχανικά τραύματα και οργανική ανεπάρκεια, όπως και στην αντικατάσταση οργάνων με καρκίνο. Η
Μηχανική των Ιστών είναι μία αναδυόμενη τεχνολογία που στοχεύει στην in vitro κατασκευή βιολογικών
υποκατάστατων με σκοπό την επιδιόρθωση και αναγέννηση τραυματισμένων και ανεπαρκών ιστών.
Σε μία από τις διάφορες τεχνικές μεθόδους που δοκιμάζονται χρησιμοποιείται ένα ικρίωμα από
συνθετικά ή φυσικά πολυμερή ή και επεξεργασμένα μοσχεύματα από πτώμα το οποίο αποικίζεται
από αυτόλογα βλαστικά κύτταρα του δέκτη in vitro και μετά μεταμοσχεύεται στον ασθενή.
Η ανάπτυξη σύνθετων ιστών ή οργάνων, όπως η καρδιά, οι νεφροί και οι πνεύμονες βρίσκεται
ακόμα σε αρχικά στάδια και δεν έχει δώσει κλινικά αποτελέσματα. Ωστόσο, έχουν πραγματοποιηθεί
με επιτυχία, αντικατάσταση ουροδόχου κύστεως, τμήματος τραχείας, βρόγχου και λάρυγγα από
αντίστοιχους βιοτεχνητούς ιστούς. Άλλες εφαρμογές αφορούν την κατασκευή και χορήγηση νησιδίων
του παγκρέατος για θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη και χόνδρου για την επιδιόρθωση της
άρθρωσης του γόνατος.
Συμπεράσματα: Στο μέλλον η εξέλιξη των βιοϋλικών, της νανοτεχνολογίας, τη βιολογίας των
βλαστικών κυττάρων και οι βελτιώσεις των βιοαντιδραστήρων θα επιτρέψουν την κατασκευή πιο
σύνθετων βιοτεχνητών οργάνων, ώστε από πλευράς δομής και λειτουργικότητας να αποτελούν
αποδεκτές θεραπευτικές λύσεις στη επιδιόρθωση, αντικατάσταση και αναγέννηση οργάνων.
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ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Αντωνάκος Ι., Λαζάρου Η., Πάνος Ζ., Φίλης Ι.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Αθηνών ΕΚΠΑ
Νανοτεχνολογία θεωρείται η επεξεργασία της ύλης σε ατομικό, μοριακό και υπερμοριακό επίπεδο.
Συγκεκριμένα το μέγεθος των νανοσωματιδίων που χρησιμοποιούνται περιορίζεται μεταξύ 1 nm και
100 nm. Η εφαρμογή της νανοτεχνολογίας στην ιατρική ονομάζεται νανοιατρική. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των μοναδικών ιδιοτήτων των εργαλείων και τεχνικών της νανοτεχνολογίας και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων τους σε σχέση με παλαιότερες συμβατικές μεθόδους στη
διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου. Υλικά που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των όγκων
είναι τα κβαντικά κοκκία, τα νανοσωματίδια χρυσού για τη διάγνωση του καρκίνου, οι νανοσωλήνες
για την ανίχνευση των καρκινικών πρωτεϊνών, φασματοσκοπία με νανολέιζερ για την ανίχνευση του
καρκίνου σε ενιαία κύτταρα, εμφυτευμένη μαγνητική τηλεπισκόπηση και βιοθραύσματα νανοσύρματος για έγκαιρη διάγνωση των βιοδεικτών καρκίνου. Στη θεραπεία του καρκίνου χρησιμοποιούνται
πολλά υλικά όπως νανοσωματίδια και νανοκελύφη που προσδένουν διάφορα είδη μορίων, νανοβόμβες κατά του καρκίνου, λιποσωμάτια που εγκλείουν εξειδικευμένα αντικαρκινικά φάρμακα, νανοσωλήνες άνθρακα, ιοί-φορείς εξειδικευμένων κυττάρων, χρυσά νανοσωματίδια, νανοράβδοι, δενδριμερή, αλλά και συσκευες όπως τα νανορομπότ και συστήματα laser. Με τη χρήση των τεχνικών αυτών
επιτυγχάνεται γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου, αφού λόγω του μεγέθους
τους διεισδύουν εύκολα στους ιστούς-στόχους ενώ στοχεύουν ειδικά μόνο τα καρκινικά κύτταρα,
και παράλληλα αποφεύγονται οι δυσάρεστες επιπτώσεις των χημειοθεραπειών. Επιπλέον, γίνεται
πολυδιάστατη αντιμετώπιση του καρκίνου, μιας και νανοσωματίδια όπως τα δενδριμερή μπορούν να
μεταφέρουν πληθώρα αντικαρκινικών φαρμάκων με ποικίλες ιδιότητες. Παρόλα τα πλεονεκτήματά
τους, απαιτείται τελειοποίηση των ανωτέρω τεχνικών και εργαλείων ώστε να καταστούν αυτά εφαρμόσιμα στην καθημερινή κλινική πράξη.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ
ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΩΝ - ΒΗΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χριστοφόρου Π.
Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Μετά από την ανακάλυψη του Huggins, το 1941, ότι η ανάπτυξη του προστάτη αδένα επηρεάζεται
από τις ορμόνες και ότι ο υποδοχέας ανδρογόνων (AR) παίζει κυρίαρχο ρόλο σ’αυτή την διαδικασία,
η βασική θεραπεία του καρκίνου του προστάτη βασιζόταν στον ανδρογονικό αποκλεισμό. Παρόλη
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, μερικοί από τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη δεν
ανταποκρίνονται στην θεραπεία υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Παράλληλα, τα οιστρογόνα είχαν χρησιμοποιηθεί
για την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, λόγω της ιδιότητας τους να αναστέλλουν την έκκριση
γοναδοτροπίνων από τον υποθάλαμο και συνεπώς την παραγωγή ανδρογόνων. Δυστυχώς, αυτή η
θεραπευτική προσέγγιση σοβαρές καρδιαγγειακές και θρομβωτικές παρενέργειες με αποτέλεσμα να
καταργηθεί η χρήση τους.
Οι υποδοχείς οιστρογόνων (ER) α και β είναι μέλη της ομάδας των πυρηνικών υποδοχέων. Η παρουσία αυτών των υποδοχέων στον προστάτη αδένα έδειξε ότι τα οιστρογόνα μπορούν να έχουν
άμεσες δράσεις σ’ αυτόν και τα έφερε ξανά στο προσκήνιο για την θεραπεία του καρκίνου του προστάτη. Συγκεκριμένα ο υποδοχέας οιστρογόνων βήτα (ERβ) φαίνεται να έχει αντικαρκινική και αντιμεταστατική δράση καθιστώντας τον κύριο στόχο για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Ωστόσο η
βιολογική του υπόσταση στον προστάτη δεν έχει ξεκαθαριστεί. Σ’αυτή την βιβλιογραφική ανασκόπηση, προσπαθήσαμε να ανακεφαλαιώσουμε τα σύγχρονα δεδομένα από πειραματικές μελέτες στον
υποδοχέα ERβ, δίνοντας το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη του.
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ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ PARKINSON

Παπαδόπουλος Π.1, Κωστακίδης Α.1, Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.2
1

Φοιτητής, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ., 2Εργαστήριο Ιατρικής Βιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.

Σκοπός: Η παρουσίαση της διερεύνησης των μεταλλάξεων που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου
του Parkinson (ΝΠ) και της γενετικής της οικογενούς μορφής της ασθένειας.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η νόσος του Parkinson είναι μία νευροεκφυλιστική ασθένεια που οφείλεται
στον εκφυλισμό της μέλαινας ουσίας των βασικών γαγγλίων του εγκεφάλου. Συγκεκριμένα, κύτταρα
της μέλαινας ουσίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του νευροδιαβιβαστή ντοπαμίνη,
νεκρώνονται. Αυτό οδηγεί σε κινητικά συμπτώματα όπως βραδυκινησία, τρόμο ηρεμίας, μυϊκή δυσκαμψία, διαταραχές στάσης και υπερτονία καθώς και μη κινητικά συμπτώματα όπως διαταραχές
του αυτόνομου συστήματος, γνωσιακή έκπτωση και ψυχιατρικά προβλήματα. Τα αίτια εκφυλισμού
των κυττάρων της μέλαινας ουσίας αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν τον στόχο εντατικής
διερεύνησης. Οι παράγοντες που έχουν προταθεί είναι τόσο περιβαλλοντικοί όσο και γενετικοί. Περίπου το 10% των ασθενών με ΝΠ πάσχουν από μια κληρονομική μορφή της νόσου. Μέχρι σήμερα, έχουν συσχετισθεί με τη νόσο 11 γονιδιακοί τόποι (PARK1-PARK11), εκ των οποίων έχουν ήδη
ταυτοποιηθεί 6 γονίδια και οι μεταλλάξεις τους θεωρούνται άμεσα υπεύθυνες για την παθογένεια
της κληρονομικής ΝΠ. Τα γονίδια αυτά είναι τα: SNCA (PARK1), parkin (PARK2), UCH-L1 (PARK5),
PINK1 (PARK6), DJ1 (PARK7) και LRRK2 (PARK8). Μερικά από αυτά τα γονίδια, όπως τα SNCA
και LRRK2, σχετίζονται με κάποια μορφή της νόσου με επικρατή τύπο κληρονόμησης, ενώ άλλα,
όπως το γονίδιο parkin, σχετίζονται με μορφές της νόσου με υπολειπόμενο τύπο κληρονόμησης. Η
αναλυτική παρουσίαση όλων των γενετικών παραγόντων της νόσου που έχουν γνωστοποιηθεί μέχρι
σήμερα τείνει να αποδείξει το γενετικό υπόβαθρό της.
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ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αλτής Δ., Αποστολάκης Ι., Μαθιουδάκης Ν-Ν., Παλαιός Α., Χριστακάκης Π-Χ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι ανοσοσφαιρίνες με προκαθορισμένη ειδικότητα προς ένα μονο
αντιγονικό επίτοπο και δυνατότητα για παραγωγή στο εργαστήριο. Για πρώτη φορά παρήχθησαν
από τους Köhler και Milstein το 1975 με σύντηξη αφενός κυττάρων σπληνός ενός ζώου, που είχε
ανοσοποιηθεί έναντι συγκεκριμένου αντιγόνου και αφετέρου κυττάρων μυελώματος που έχουν την
ικανότητα ατέρμονης αναπαραγωγής. Χρησιμοποιούνται στην ανοσοδιάγνωση και θεραπεία νοσημάτων, στην μεταμόσχευση οργάνων καθώς και σε άλλες κλινικές δοκιμασίες. Ειδικότερα αξιοποιούνται ως θεραπευτικοί παράγοντες σε νοσήματα όπως ο Καρκίνος, μέσω της τεχνικής ADEPT η
οποία αυξάνει την στοχοποίηση των καρκινικών κυττάρων, και η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας μέσω της
ανάπτυξης και χρήσης σκευασμάτων (όπως το Alemtuzumab και ch5D12). Παρά τις προσοδοφόρες
εφαρμογές τους, συχνά η χρήση τους συνοδεύεται από αρκετά προβλήματα. Από αυτά διακρίνονται η ανοσογονικότητα, οι αντιδράσεις κατά την έγχυσή τους και η διείσδυση στο Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα. Προς αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων έχουν αναπτυχθεί χιμαιρικά, εξανθρωπισμένα και “πλήρως” ανθρώπινα μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία και μεταφέρονται με λιποσώματα εντός του οργανισμού του ασθενούς. Τέλος, η τεχνική της ραδιοανοσοθεραπείας έγκειται στη
χρήση ενός μονοκλωνικού αντισώματος το οποίο έχει σημανθεί από ενα ραδιονουκλίδιο για να φέρει
κυτταροτοξική ακτινοβολία σε ένα κύτταρο-στόχο. Καταληκτικά, οι σύγχρονες εξελίξεις υπόσχονται
βελτίωση στις ήδη υπάρχουσες τεχνικές και ανέρευση νέων.
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ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΣ ΟΣΦΥΟΪΕΡΟΣ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ,
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Νάτσης Κ.1, Τζήκα Μ.1, Τότλης Τ.1, Πιάγκου Μ.2, Παυλίδου Δ.Χ.1 Λαζαρίδης Ν.1
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ., 2Εργαστήριο Ανατομικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1

Σκοπός: Ο όρος μεταβατικός οσφυοϊερός σπόνδυλος (ΜΟΙΣ) αναφέρεται στην ύπαρξη σπονδύλων με μικτά χαρακτηριστικά οσφυικής και ιερονωτιαίας ταξινόμησης. Συγκεκριμένα, περιγράφει είτε
οσφυοποίηση του Ι1 σπονδύλου η οποία αντιστοιχεί στην ύπαρξη έξι οσφυικών σπονδύλων, είτε
ιεροποίηση του Ο5 με σχηματισμό μονόπλευρης ή αμφίπλευρης συνοστέωσης ή νεοάρθρωσης με
το ιερό οστό. Η συνύπαρξη ΜΟΙΣ και οσφυαλγίας χαρακτηρίστηκε το 1917 ως σύνδρομο Bertolotti.
Υλικό-Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση στην επιδημιολογία της παθολογίας, την ακτινολογική
ανεύρεση των ΜΟΙΣ και την κλινική σημασία. Παρουσίαση οστικών παρασκευασμάτων της μελέτης
μας καθώς και απεικονιστικών ευρημάτων ασθενών μας με ΜΟΙΣ.
Αποτελέσματα: Οι παραλλαγές των ΜΟΙΣ ταξινομούνται σε τέσσερις διακριτούς τύπους κατά
Castellvi. Η ύπαρξη των ΜΟΙΣ μπορεί να γίνει αντιληπτή με απλή ακτινογραφία, αξονική ή μαγνητική
τομογραφία και έχει βρεθεί στο 7.4-35.6% του γενικού πληθυσμού σε διάφορες ακτινολογικές μελέτες. Έως και στο 9% των ασθενών με αναφερόμενη επίμονη οσφυαλγία ανευρέθη ΜΟΙΣ. Ωστόσο, η
αιτιολογική σχέση του συνδρόμου Bertolotti αμφισβητείται.
Συμπεράσματα: Οι αλλαγές στην εμβιομηχανική της σπονδυλικής στήλης ιδίως στο ύψος Ο5-Ι1
μπορεί να οδηγήσουν σε εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου σε νεότερη ηλικία, ενώ η πλειοψηφία των ανωμαλιών της σπονδυλικής στήλης ανευρίσκεται άνωθεν του επιπέδου του ΜΟΙΣ. Οι νέοι
ιατροί θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με την ύπαρξη των ΜΟΙΣ λόγω της μεγάλης συχνότητας στον
πληθυσμό.
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DEEP BRAIN STIMULATION ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΥΣΤΟΝΙΩΝ

Φερμελή Δ.1, Κωνσταντογιάννης Κ.2
Φοιτήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής του
τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, Κλινική Νευροχειρουργικής Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών, Ρίο, Αχαΐα

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η γνωστοποίηση των νέων μεθόδων θεραπείας νευρολογικών νόσων όπως είναι οι δυστονίες. Την τελική λύση έπειτα από ανεπιτυχείς φαρμακευτικές αγωγές έρχεται να δώσει μία τεχνικής της Λειτουργικής Νευροχειρουργικής, η Deep Brain Stimulation, η
οποία δύναται πλέον να έχει οριστικά και αμετάκλητα θεραπευτικά αποτελέσματα στη θεραπεία των
δυστονιών αλλά και άλλων παθήσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Ο όρος δυστονία αναφέρεται σε μία ομάδα νευρολογικών συνδρόμων, τα οποία χαρακτηρίζονται
από επίμονους, επαναλαμβανόμενους, ακούσιους μυϊκούς σπασμούς αντιθέτων μυϊκών ομάδων
που οδηγούν σε στροφικές κινήσεις και παθολογικές στάσεις. Πολλοί τύποι δυστονίας έχουν αναγνωριστεί σχηματίζοντας με αυτόν τον τρόπο μία ετερογενή ομάδα κινητικών διαταραχών, οι οποίες
προκαλούνται από διαφορετικά αίτια, έχουν ποικίλο γενετικό υπόβαθρο και ευρύ φάσμα κλινικών
εκδηλώσεων. Η νόσος έχει χρόνια προοδευτική εξέλιξη με απόρροια μόνιμες παραμορφώσεις, ανικανότητα κινήσεων και έντονο άλγος. Στην εργασία αυτή πραγματευόμαστε ένα περιστατικό δυστονίας που προσήλθε στη Νευροχειρουργική Κλινική του Π.Γ.Ν.Π., ενός 19χρονου αγοριού, στον οποίο
εφαρμόστηκε η τεχνική του deep brain stimulation (DBS). Τα αποτελέσματα μετά το χειρουργείο ήταν
θεαματικά, όπως και η βελτίωση του ασθενούς σε κάθε του κίνηση. Το αξιοσημείωτο στοιχείο ήταν ότι
ενώ μετά την εμφύτευση του διεγέρτη χρειάζεται αντικατάστασή του ανά διαστήματα, όταν τελειώνει
η μπαταρία, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ασθενής παρουσίασε μόνιμη οριστική βελτίωση και δεν
επανεμφανίστηκαν συμπτώματα έκτοτε, παρόλο που αφαιρέθηκε ο διεγέρτης.
Επιλογικά, αυτή η περίπτωση αποτελεί ένα ενδεικτικό στοιχείο ότι η DBS δύναται σε μικρές ηλικίες
να θεραπεύσει τη δυστονία και αυτό να οφείλεται στην πλαστικότητα των νευρικών κυττάρων που η
ίδια διεγείρει.
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ΑΠΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑΣ ΕΠΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ
ΦΛΟΙΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ CT-SCAN. ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΔΕΑ

Ραμπότας Α.1, Συμεού Μ.1, Ευαγόρου Ο.1, Αργυρού Χ.1, Μπιρμπίλης Θ.2
1

Φοιτητής/τρια Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, 2Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΔΠΘ

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας από την χρήση μίας απλής τεχνικής εντοπισμού μικρών
επιφανειακών φλοιικών βλαβών και κατ’ επέκταση τον σχεδιασμό της κρανιοτομίας.
Υλικό και Μέθοδοι: Ο εντοπισμός της βλάβης γίνεται με την βοήθεια του CT-scan και μίας βελόνας
ινσουλίνης που ενσφηνώνεται δερματικά ακριβώς στην περιοχή της επιφανειακής βλάβης. Αφού
παρθούν τομές και επιβεβαιωθεί ακτινολογικά η ακριβής θέση, γίνεται έγχυση μικρής ποσότητας
(0,1ml) χρωστικής ουσίας (pyoktanin blue) υποδόρια, στην επικράνια απονεύρωση. Διεγχειρητικά,
μετά την ανάσπαση του δερματικού κρημνού, γίνεται κρανιοανάτρηση στο σημείο που υπάρχει η
χρωστική ουσία. Με κέντρο κύκλου το σημείο αυτό γίνεται κυκλική κρανιοτομία, έτσι ώστε η βλάβη
να εντοπίζεται στο κέντρο της κρανιοτομίας.
Αποτελέσματα: Με την τεχνική αυτή έγιναν την τελευταία 5ετία 35 επεμβάσεις εγκεφάλου. Το 80%
αφορούσε επιφανειακούς φλοιικούς όγκους (μεταστάσεις, μηνιγγιώματα) εγκεφάλου. Σε όλες τις περιπτώσεις επρόκειτο για βλάβες επιφανειακές και έγινε εύκολος εντοπισμός. Επιπλοκές από την
έγχυση (π.χ. λοίμωξη) ή από την κρανιοτομία δεν παρατηρήθηκαν.
Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι η αναφερθείσα τεχνική είναι μία ασφαλής, απλή στη χρήση και εύκολη μέθοδος εντοπισμού μικρών επιφανειακών βλαβών εγκεφάλου.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΒΑΘΕΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ

Ιωαννίδη Λ., Κατσανεβάκης Μ.
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (DBS- Deep Brain Stimulation) είναι μια χειρουργική θεραπεία η
οποία περιλαμβάνει την εμφύτευση ενός εγκεφαλικού βηματοδότη σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου.
Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση (DBS) σε επιλεγμένες περιοχές του εγκεφάλου έχει θεραπευτικό όφελος σε διάφορους τύπους ανθεκτικών έως τώρα κινητικών διαταραχών όπως η νόσος του
Πάρκινσον, ο ιδιοπαθής τρόμος, η δυστονία, και ο χρόνιος πόνος. Σκοπός της παρούσας εργασίας
είναι η παρουσίαση της μεθοδολογίας και η περιγραφή των πλέον σύγχρονων περιοχών - στόχων
που χρησιμοποιούνται ανάλογα με την εκάστοτε διαταραχή. Πρόκειται λοιπόν για μια ελεύθερη ανακοίνωση στην οποία θα παρουσιαστεί μέρος της διαθέσιμης βιβλιογραφίας που σχετίζεται με τη
DBS εστιάζοντας ιδιαίτερα στις σύγχρονες τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο National Hospital for
Neurology And Neurosurgery (Queen Square) του Λονδίνου που αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την συγκεκριμένη πρακτική παγκοσμίως. Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων ( FDA)
ενέκρινε τη DBS ως θεραπεία για την ιδιοπαθή τρόμο το 1997, για τη νόσο του Πάρκινσον το 2002
και της δυστονίας το 2003. Ενώ η DBS έχει αποδειχθεί χρήσιμη για ορισμένους ασθενείς, υπάρχει
πιθανότητα για σοβαρές επιπλοκές και παρενέργειες.
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Βαρνάβα Χ.1, Λουκά Ε.1, Μέντζης Α.1, Μερακλή Σ-Μ.1, Μπιρμπίλης Θ2., Πιστιώλη Ε.1, Τσιάμη Β.1
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, 2Καθηγητής Νευροχειρουργικής Κλινικής ΔΠΘ,
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να αποδείξουμε ότι η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου εξακολουθεί να είναι μια αξιόπιστη μέθοδος.
Υλικό - Μέθοδος: Η χειρουργική αντιμετώπιση των ανευρυσμάτων του εγκεφάλου γίνεται με την τεχνική του μικρο-χειρουργικού αποκλεισμού (clipping). Στόχος της, είναι τόσο ο πλήρης αποκλεισμός
του ανευρύσματος από την συστηματική κυκλοφορία, όσο και η διατήρηση της συνέχειας των τροφοφόρων και των γειτονικών αγγείων, με την ορθή τοποθέτηση του μεταλλικού αγκτήρα (clip). Η μελέτη βασίζεται στην χειρουργική αντιμετώπιση 61 ασθενών εντός του διαστήματος 2005-2012, στην
Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική του ΠΓΝΑ. Χειρουργήθηκαν 29 άνδρες και 32 γυναίκες
με μέσο όρο ηλικίας τα 56,5 έτη. Εφαρμόστηκε η τεχνική του μικρο-χειρουργικού αποκλεισμού, με τη
χρήση διεγχειρητικού υπερηχογραφικού μικρο-doppler. Αντιμετωπίστηκαν 73 ανευρύσματα, εκ των
οποίων 64 ραγέντα και 9 μη.
Αποτελέσματα: Στα 58 ανευρύσματα που χειρουργήθηκαν (79,4%) επιτεύχθηκε πλήρης αποκλεισμός ενώ σε 9 είχαμε ατελή αποκλεισμό λόγω διαφυγής οπτικού ελέγχου του χειρουργού, ειδικά σε
ανευρύσματα της μέσης εγκεφαλικής. Σε 4 ανευρύσματα (5,48%) χρειάστηκε επανατοποθέτηση του
clip ενώ σε 5 (6,8%) τοποθέτηση και δεύτερου clip. Επιπλέον τα 62 ανευρύσματα (85%) που χειρουργήθηκαν ήταν άνευ στένωσης ενώ σε 11 (15%) υπήρξαν ευρήματα στένωσης.
Συμπεράσματα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας διευκόλυνε κατά πολύ την εργασία του νευροχειρουργού. Πιο εξελιγμένα clip, η βελτίωση της οπτικής του χειρουργικού μικροσκοπίου, οι ειδικοί καθρέφτες, η εφαρμογή διεγχειρητικού micro-Doppler και νευροχειρουργικού ενδοσκοπίου εξασφάλισαν
την αξιοπιστία του ειδικού. Αναγκαία είναι η ύπαρξη άρτια καταρτισμένων και εκπαιδευμένων νέων
νευροχειρουργών στην χειρουργική αντιμετώπιση ανευρυσμάτων, έτσι ώστε η προτίμηση της μεθόδου του εμβολισμού να βασίζεται σε τεκμηριωμένη επιλογή.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ CO2 - LASER ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

Νερντενγιάν Ν.1, Μπαρέττας Ν.1, Μανούσσος Μ.1, Μπιρμπίλης Θ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.,2. Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.,
Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
1

Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί να αξιολογήσει την χρήση νεότερης γενιάς συστήματος
χειρουργικού CO2 - Laser (Sealed - Tube) στη μικροχειρουργική αφαίρεση όγκων του εγκεφάλου.
Υλικό- Μέθοδοι: Είναι γνωστό ότι η υπέρυθρη δέσμη του CO2 - Laser απορροφάται έντονα από τα
μόρια ύδατος των ιστών, προκαλώντας μεγάλης ακρίβειας τομή με βάθος διείσδυσης που δεν ξεπερνά τα 0,2mm, παρέχοντας ακρίβεια στους χειρισμούς και ελαττωμένο θερμικό τραύμα. Για τούς
λόγους αυτούς καθιερώθηκε στη χειρουργική εγκεφάλου σε σχέση με τα άλλα είδη χειρουργικών
laser που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί.
Το χρονικό διάστημα 2009-2011 χρησιμοποιήθηκε χειρουργική μονάδα CO2 - Laser κλειστού τύπου
(Sharplan 40C, ισχύς 40 Watt, μήκος κύματος 10,6μm, ενέργεια 750 mJ) σε 29 ασθενείς (13 μηνιγγιώματα, 9 αστροκυτώματα, 6 μεταστάσεις, 1 ακουστικό νευρίνωμα), Διεγχειρητικά αξιολογήθηκε
από τον χειρουργό η παρεχόμενη βοήθεια του συστήματος στην μικροχειρουργική αφαίρεση των
διαφόρων όγκων,
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Εμπειρικά διαπιστώθηκε ότι το CO2 - Laser: α) Δίνει δυνατότητα
χειρουργικής επέμβασης στον ιστό στόχο από απόσταση (μέθοδος μη επαφής), διευκολύνοντας
την πρόσβαση σε δυσπρόσιτα σημεία (πχ βάση κρανίου) καθώς και κοντά σε ευγενείς δομές. β)
Έχει αιμοστατική δράση σε μικροαιμορραγία παρέχοντας καλύτερη ορατότητα χειρουργικού πεδίου,
αλλά δεν βοηθάει σε όγκους με έντονη αγγειοβρίθεια καθώς και σε αιμορραγία από μεγάλο αγγείο.
γ) Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη χειρουργική των μηνιγγιωμάτων καθώς και σε άλλες ινώδεις βλάβες
και λιγότερο απαραίτητο στη χειρουργική των γλοιωμάτων. δ) Απαιτεί ειδική εκπαίδευση καθώς και
λήψη μέτρων ασφαλείας. ε) Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές κατά την χρήση, στ) Έχει υψηλό κόστος
απόκτησης. Πιστεύουμε ότι η χρήση χειρουργικής μονάδας CO2 - Laser νεότερης γενιάς, έχει σε συγκεκριμένες ενδείξεις, θέση στη χειρουργική των όγκων του εγκεφάλου.
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ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Αντωνοπούλου Ν.1, Δεληνάσιος Γ. 1, Καραγιάννη Μ. 1, Λεβέντης Γ. 1, Σωτηρίου Σ. 1
Δευτεροετής φοιτήτρια/φοιτητής Ιατρικής Σχολής Λάρισας, 2Επίκουρος Καθηγητής Εμβρυολογίας
Ιατρικής Σχολής Λάρισας

1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η διερεύνηση της ύπαρξης παθογόνων μικροοργανισμών
καθώς και πιθανών κυτταρολογικών αλλοιώσεων σε γυναίκες που χρησιμοποιούν το ενδομήτριο
σπείραμα ως αντισυλληπτική μέθοδο από έναν ως δέκα χρόνια.
Υλικά-Μέθοδος: Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) γυναίκες με ενδομήτριο σπείραμα και μια ομάδα
200 γυναικών-μαρτύρων χωρίς ενδομήτριο σπείραμα.
Στις ανωτέρω 2 υποομάδες μελετήσαμε την κυτταρολογική εικόνα κολπικών και τραχηλικών επιχρισμάτων που εξετάστηκαν με τη μέθοδο κατά Παπανικολάου.
Αποτελέσματα: Υπάρχει θετική συσχέτιση συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών με τη χρήση του ενδομητρίου σπειράματος καθώς και μικρότερη συσχέτιση με συγκεκριμένες κυτταρολογικές
αλλαγές που παρατηρούνται στις γυναίκες αυτές σε σύγκριση με την ομάδα εκείνων των γυναικών
που δεν έκαναν χρήση αυτού.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρει την ύπαρξη συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών στις γυναίκες που κάνουν χρήση
του ενδομητρίου σπειράματος. Ορισμένες από τις κυτταρολογικές διαφοροποιήσεις που παρουσιάζουν αυτές οι γυναίκες στην κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου, ίσως χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης.
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ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΣΗΣ
ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ CIN

Παρασκευαϊδη Μ.1, Ζωγράφου-Θεμελή Μ.2, Αθανασίου Α.2, Πασχόπουλος Μ.3, Λουφόπουλος Α.4,
Παρασκευαϊδης Ε.3
Φοιτήτρια, τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 5Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Να ερευνηθεί πώς το ποσοστό του αφαιρούμενου τραχήλου επηρεάζει τα χαρακτηριστικά
του ενδοτραχηλικού καναλιού και την σύνθεση της τραχηλικής βλέννης. Ο σχεδιασμός της μελέτης
ήταν η προοπτική μελέτη παρατήρησης. Η μελέτη διεξήχθη στη Μαιευτική &Γυναικολογική κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο πληθυσμός που συμπεριλαμβανόταν στη μελέτη
ήταν γυναίκες προγραμματισμένες για LOOP εκτομή τραχήλου λόγω CIN που επιθυμούσαν περαιτέρω γονιμότητα.
Υλικό και Μέθοδοι: Ο όγκος του τραχήλου (σε cm-3) και οι διαστάσεις του (σε cm) μετρήθηκαν με
3D-TVS πριν από την επέμβαση. Πραγματοποιήθηκε υστεροσκόπηση του ενδοτραχήλου 6μήνες
μετά την επέμβαση και η απεικόνιση του κατώτερου τριτημορίου συγκρίθηκε με την αντίστοιχη του
ανώτερου τριτημορίου. Έγινε λήψη τραχηλικής βλέννης αμέσως πριν και 6μήνες μετά την επέμβαση.
Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 35 γυναίκες (3D-TVS/υστεροσκόπηση/λήψη τραχηλικής βλέννης) και
17 συμπλήρωσαν 6μηνο μετεγχειρητικής παρακολούθησης. Το υπολογισθέν εκατοστιαίο ποσοστό
(%) αφαίρεσης ποικίλλει σημαντικά από 5-38%.Γυναίκες με μεγάλο %ποσοστό αφαίρεσης ( >17% )
είχαν διαφορετική υστεροσκοπική εμφάνιση του ενδοτραχηλικού επιθηλίου και των αδένων συγκριτικά με εκείνες που είχαν μικρότερα ποσοστά αφαίρεσης. Η σύσταση της τραχηλικής βλέννης φάνηκε
να είναι διαφορετική ποιοτικά και ποσοτικά σχετιζόμενη με το % της αφαίρεσης.
Συμπεράσματα: Η 3D-ΤVS μέτρηση του τραχηλικού όγκου είναι εφικτή διαδικασία. Οι υστεροσκοπικές απεικονίσεις και η σύσταση της τραχηλικής βλέννης σχετίζονται με το ποσοστό της αφαίρεσης.
Η μακροσκοπική και η μικροσκοπική εκτίμηση του τραχήλου μπορεί να αναγνωρίσει γυναίκες που
σε επόμενη εγκυμοσύνη χρήζουν ιδιαίτερης μαιευτικής παρακολούθησης για πρόληψη πρόωρου
τοκετού.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΟ-ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ
ΥΠΟΤΥΠΩΝ HPV ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

Παρασκευαϊδη Μ. 1, Ζωγράφου-Θεμελή Μ.2, Αθανασίου Α.2, Παρασκευαϊδης Ε.3, Hirsch P.M.4,
Martin F.L.5
Φοιτήτρια στο τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4Καθηγητής στο Τμήμα Μαιευτικής & Γυναικολογίας,Lancashire Teaching
Hospitals NHS Foundation Trust, Ηνωμένο Βασίλειο, 5Καθηγητής, Κέντρο Βιοφωτονικής Lancaster
Environment Centre, Lancaster University, Ηνωμένο Βασίλειο
1

Σκοπός: Να καθοριστεί αν η μικρο-φασματοσκόπηση σε συνδυασμό με πολυπαραγοντική ανάλυση
χρησιμοποιώντας την μέθοδο LDA( γραμμική διαχωριστική ανάλυση) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταξινόμηση κυτταρολογίας του τραχήλου της μήτρας, με βάση στοιχεία λοίμωξης από
HPV και αποτελέσματα του p16.
Μέθοδοι: Μελετήθηκαν τραχηλικά επιχρίσματα (n=350) υγρής φάσης. Ταξινομήθηκαν κυτταρολογικά ως αλλοιωσεις χαμηλού βαθμού, υψηλού βαθμού και ως καρκίνος. Τα δείγματα εν συνεχεία κατηγοριοποιήθηκαν ως HPV χαμηλού κινδύνου και HPV υψηλού κινδύνου. Για τη φασματοσκοπία μία
ποσότητα από το δείγμα, φυγοκεντρήθηκε και αμέσως μετά το υπερκείμενο διάλυμα απορρίφθηκε.
Έγινε επανάληψη της φυγοκέντρησης τρεις ακόμη φορές πριν μεταφερθεί σε πλάκα μικροσκοπίου.
Οι πλάκες αυτές αφέθηκαν να στεγνώσουν και αποθηκεύτηκαν σε ξηραντήρα μέχρι τη στιγμή της
ανάλυσης. Τα φάσματα IR αποκτήθηκαν από 10 διαφορετικές περιοχές της κάθε πλάκας με χρήση
κάμερας CCTV. Έπειτα έγινε υπολογιστική ανάλυση και γραφήματα με σκοπό την εξήγηση των αποτελεσμάτων.
Αποτελέσματα: Με χρήση της LDA ανάλυσης επιτεύχθηκε ικανοποιητικός διαχωρισμός : των ασθενών με φυσιολογική κυτταρολογία, κυτταρολογία χαμηλού βαθμού αλλά και κυτταρολογία υψηλού
βαθμού. Η ολική επισκόπηση των φασμάτων υποδεικνύει ότι συγκεκριμένη περιοχή διαχωρίζει καλύτερα τους διαφορετικούς βαθμούς κυτταρολογίας. Οι μεγαλύτερες κορυφές που διαχωρίζουν τους
διάφορους HPV φαινότυπους βρίσκονται από 1211cm-1 έως 1400cm-1.Αυτές οι κορυφές συσχετίζονται με τις αλλαγές στο DNA και στο RNA, στα φωσφίδια και στα φωσφολιπίδια. Αυτές οι αλλαγές
μπορούν να οφείλονται σε συσχετιζόμενη με τον ιό HPV λοίμωξη, αφού η ιογενής λοίμωξη θα προκαλούσε μεγαλύτερη αντιγραφή του DNA.
Συμπεράσματα: Οι διαφοροποιήσεις των HPV φαινοτύπων χαμηλού και υψηλού κινδύνου με βάση
τα φασματικά δεδομένα ήταν στατιστικά σημαντικές(P<0.05).
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Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Πανίδης Π.1, Καλογερόπουλος Δ.1, Βρεκούσης Θ.2, Πασχόπουλος Μ.3
Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η υστεροσκόπηση αποτελεί τη μοναδική μέθοδο οπτικοποίησης της ενδομήτριας κοιλότητας. Είναι η διαγνωστική μέθοδος εκλογής σε περιπτώσεις εστιακής ενδομήτριας παθολογίας ενώ
σημαντική είναι η προσφορά της σε περιπτώσεις ανώμαλης ενδομήτριας αιμορραγίας και διερεύνηση
υπογονιμότητας προκειμένου να αναγνωριστούν οι ασθενείς που χρήζουν περαιτέρω αντιμετώπιση.
Σκοπός της παρούσης είναι η συστηματική ανασκόπηση δεδομένων της βιβλιογραφίας αναφορικά
με τη διαγνωστική ακρίβεια της υστεροσκόπησης.
Υλικά και μέθοδοι: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση pubmed χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως “hysteroscopy”, “abnormal uterine bleeding”, “diagnostic accuracy”. Δεδομένου του ανασκοπικού χαρακτήρα της εργασίας ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε υπάρχουσες συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-αναλύσεις.
Αποτελέσματα: Η σύγχρονη βιβλιογραφία υποστηρίζει την υστεροσκόπηση ως μέθοδος εκλογής
στη διάγνωση των ενδομήτριων πολυπόδων και των ινομυωμάτων. Ιδιαίτερα αποτελεσματική είναι
η υστεροσκόπηση στην αναγνώριση περιοχών ύποπτων για παρουσία καρκίνου. Η διαγνωστική
ικανότητα της υστεροσκόπησης περιορίζεται κάτω του 90% σε περιπτώσεις ενδομήτριας υπερπλασίας.
Συμπεράσματα: Η υστεροσκόπηση είναι μια σημαντική μέθοδος στην εκτίμηση της ενδομήτριας
παθολογίας. Η υποκειμενικότητα της εξέτασης φαίνεται ότι είναι υπεύθυνη για την ελαττωμένη διαγνωστική ακρίβεια κατά την αναγνώριση περιπτώσεων ενδομήτριας υπερπλασίας. Νέες υστεροσκοπικές μέθοδοι πιθανόν να αυξήσουν τη διαγνωστική ευκρίνεια της υστεροσκόπησης.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΜΒΡΥΟ-ΕΜΒΡΥΪΚΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ (TTT syndrome)

Λεοπούλου Μ., Παπαγεωργίου Ε.
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η αναλυτική περιγραφή του συνδρόμου Εμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης καθώς και η επιστημονική προσέγγιση της επιδημιολογίας, της αιτιολογίας, των σταδίων και της θεραπείας του εν
λόγω συνδρόμου.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το σύνδρομο Εμβρυο-εμβρυϊκής μετάγγισης αποτελεί μία σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή που αφορά τις μονοχοριακές πολύδυμες κυήσεις. Συνδέεται με υψηλά
ποσοστά περιγεννητικής νοσηρότητας και θνησιμότητας. Η παθοφυσιολογία του, εν συντομία, συνδέεται με διαταραχή της επικοινωνίας μεταξύ των εμβρυϊκών κυκλοφοριών στα έμβρυα που μοιράζονται έναν και μοναδικό πλακούντα. Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε την κλινική εικόνα του συνδρόμου που περιλαμβάνει υπογκαιμία, ολιγουρία και ολιγάμνιο στο έμβρυο δότη και πολυυδραμνίο,
πολυουρία και ύδρωπα στον δέκτη. Θα γίνει επίσης αναφορά στα υπερηχογραφικά κριτήρια και τις
υπόλοιπες μεθόδους διάγνωσης του συνδρόμου. Εν συνεχεία, θα αναφερθούμε στη σταδιοποίηση
του συνδρόμου (5 στάδια). Επιπρόσθετα, θα αναλύσουμε τις μεθόδους αντιμετώπισης (πχ. Επαναλαμβανόμενες εκκενωτικές αμνιοπαρακεντήσεις, απολίνωση αρτηριοφλεβωδών αναστομώσεων
με χρήση laser). Τέλος θα γίνει σύντομη αναφορά στο «Φαινόμενο του καθηλωμένου διδύμου» που
αντιπροσωπεύει μία από τις εκδηλώσεις του συνδρόμου TTT και έχει κακή πρόγνωση.
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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ HPV-ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ HPV
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Κατσαφλίακας Γ.1, Βαλασούλης Γ.2, Στασινού Σ. Μ.2,3, Καρακίτσος Π.4, Παρασκευαΐδης Ε.1
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Ιωαννίνων, 2Ειδικευόμενος Μαιευτικής Γυναικολογίας, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα, 3Μαιευτήρας Γυναικολόγος,
Create Health Clinic, London, UK, 4Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Εργαστήριο Διαγνωστικής
Κυτταρολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν», Αθήνα, 5Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
1

Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης του εμβολιασμού στην έκφραση των HPV-σχετιζόμενων-βιοδεικτών
σε πληθυσμό γυναικών που παραπέμφθηκαν για κολποσκόπηση.
Υλικό & Μέθοδος: Σχεδιασμός: Προοπτική μελέτη παρατήρησης
Τόπος διεξαγωγής: Ιατρείο Κολποσκόπησης-Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
Πληθυσμός: Γυναίκες που προσέρχονται στο ιατρείο Κολποσκόπησης για περαιτέρω διερεύνηση
παθολογικού κυτταρολογικού αποτελέσματος, στις οποίες προτάθηκε και έγινε HPV εμβολιασμός,
σε σύγκριση με μια ίδια ηλικιακή ομάδα αναφοράς η οποία δεν εμβολιάστηκε. Οι γυναίκες οι οποίες
ήταν απαραίτητο να αντιμετωπισθούν θεραπευτικά δεν συμπεριλήφθησαν στη μελέτη.
Παρεμβάσεις: Εμβολιασμός κατά του HPV με τα διαθέσιμα σκευάσματα Cervarix ή Gardasil. Λήψη
κυτταρολογικού επιχρίσματος υγρής φάσης (Liquid Based Cytology) πριν και μετά το πέρας του
εμβολιασμού, το οποίο εξετάσθηκε για μια σειρά HPV-βιοδεικτών όπως HPV-DNA typing, E6&E7
mRNA (NASBA&FLOW) και ανοσοϊστοχημικά για p16INK4a.
Αποτελέσματα: Εκτίμηση της μεταβολής των HPV-βιοδεικτών στους 6 μήνες μετά και για τις δύο υπό
μελέτη ομάδες.
Στατιστική Ανάλυση:Υπολογισμός των p-values,RR(Relative Risk), ARR(Absolute Relative Risk),NNT
και 95% Conﬁdence Intervals για κάθε ομάδα.
Αποτελέσματα: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν 258 γυναίκες. Από αυτές οι 91 εμβολιάστηκαν
(GROUP A). Ο εμβολιασμός φαίνεται να μείωσε στατιστικά σημαντικά τα ποσοστά θετικότητας για
τους τύπους HPV16 και HPV18 (p=0.013) [RR=0.25:95%CI(0.068-0.914), ARR=0.5:95%CI(0.1550.695), NNT=2],στις γυναίκες που είχαν DNA θετικό στους τύπους αυτούς πριν από το εμβόλιο. Η
ίδια στατιστικά σημαντική μείωση φάνηκε και στην περίπτωση των γυναικών με θετικό mRNA E6&E7
προ του εμβολιασμού (p=0.001) [RR=0.058:95%CI(0.004-0.896), ARR=0.622:95%CI(0.308-0.778),
NNT=1: 95%CI(3-1)]..
Συμπεράσματα: Ο εμβολιασμός κατά του HPV φαίνεται ότι μειώνει στατιστικά σημαντικά τα ποσοστά θετικότητας στις ενεργές λοιμώξεις από τον HPV16 και HPV18 και πιθανόν να συμβάλει στην
κάθαρση της HPV λοίμωξης ή και στην επιτάχυνση αυτής.
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SCREENING ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ
ΜΕΛΛΟΝ

Κατσανεβάκης Ε.,Ψωμιάδου Β., Αργυρίου Ε.Ο., Ιωαννίδη Λ. Ε.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθόδων screening του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας, στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Μέθοδος: πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σειράς άρθρων πάνω στο συγκεκριμένο
θέμα από το 1900 μέχρι σήμερα.
Αποτελέσματα: Οι πρώτες τεχνικές screening τοποθετούνται χρονολογικά το 1926 -1928 με την
παρουσίαση των εργασιών των Babes και Παπανικολάου με θέμα την παθολογική κυτταρολογία
του τραχήλου. Παρ’όλα αυτά η χρήση της κυτταρολογικής εξέτασης του τραχηλικού επιχρίσματος,
εδραιώθηκε στην Ευρώπη το 1944, ενώ στην Αμερική άρχισε να γίνεται αποδεκτή την περίοδο 19491954. Συγχρόνως, άρχισε να αναπτύσσεται η τεχνική της κολποσκόπησης που δίνει τη δυνατότητα
παρατήρησης του έξω τραχηλικού στομίου και λήψης βιοψιών. Το HPV DNA-test εισήχθη ως προαιρετική επιλογή screening μόλις το 2001. Μελλοντικό στόχο αποτελεί η ανάδειξη ακόμα μικρότερων
σε μέγεθος CIN II και CIN III.
Συμπεράσματα: η εξέλιξη στο screening του καρκίνου του τραχήλου από το 1900 έως σήμερα,
ήταν ραγδαία. Στο άμεσο μέλλον η δυνατότητα ακόμα πρωιμότερης ανεύρεσης αλλοιώσεων θα είναι
εφικτή.

36

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο34

ΤΑΜΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΣΟΚ

Καραπατή Ε., Λιακοπούλου Μ.-Κ., Μπαρλαμπά Αικ.
Φοιτήτριες, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Σκοπός: Παρουσίαση των δεδομένων που καταδεικνύουν τη συσχέτισης της χρήσης ταμπόν με την
εμφάνιση τοξικού σοκ.
Περίληψη: Τα ταμπόν χρησιμοποιούνται από εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο, παρόλα αυτά
η ασφάλεια τους αμφισβητείται. Πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν με φόβο την επιμόλυνση του κόλπου με βακτήρια που έχει αρκετές φορές ως τελική κατάληξη το τοξικό σοκ. Με την τοποθέτηση
του ταμπόν, δημιουργούνται μικρές εκδορές στον κόλπο που επιτρέπουν την είσοδο βακτηριών
(σταφυλόκοκκου και στρεπτόκοκκου) και κυρίως των τοξινών τους στο αίμα. Σύμφωνα με έρευνες, η
πιθανότητα επιμόλυνσης αυξάνεται όσο αυξάνεται η απορροφητικότητα του ταμπόν και όσο παρατείνεται η παραμονή του μέσα στον κόλπο. Πιο γνωστή λοίμωξη είναι το τοξικό σοκ από τις τοξίνες του
χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου κατά την εμμηνορυσιακή φάση. Οι τοξίνες ενεργοποιούν τα μακροφάγα,
τα Τ-λεμφοκύτταρα, το σύστημα του συμπληρώματος και τον παράγοντα PAF, με αποτέλεσμα την
γενικευμένη αγγειοδιαστολή, την εξίδρωση του πλάσματος και την διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Έτσι
προκαλείται πολυοργανική ανεπάρκεια και βασικά συμπτώματα είναι λιποθυμία, ζάλη, έμετοι, διάρροιες, υψηλός πυρετός, μυϊκοί πόνοι και εξανθήματα που μοιάζουν με ηλιακά εγκαύματα. Φυσικά
σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η ανοσολογική κατάσταση του οργανισμού, καθώς σε περίπτωση γενικευμένης ανοσολογικής ανεπάρκειας η πιθανότητα εμφάνισης τοξικού σοκ αυξάνεται κατακόρυφα.
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε, ότι η εμφάνιση τοξικού σοκ δεν σχετίζεται απαραίτητα
με την χρήση ταμπόν, αλλά πιθανές είναι και άλλες αιτίες.
Συμπέρασμα: Κατανοώντας την πολύπλοκη παθογένεια του τοξικού σοκ, συμπεραίνουμε ότι η εμφάνιση της πλήρους κλινικής εικόνας του είναι σπάνια και δεν σχετίζεται απαραίτητα με τη χρήση
ταμπόν αν και η χρήση του αυξάνει τις πιθανότητες.
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗ Β.
ΕΛΛΑΔΑ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Γώγου Χ.4, Φρουζάκη Χ.4, Μακέδου Κ.2, Γκιομίση Α.3, Κούρτης Α.1, Μουζάκη Μ.1, Ρούσσος Δ.1
Γ’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 3424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
4
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθούν επιδημιολογικά χαρακτηριστικά
και στοιχεία από το ιατρικό ατομικό ιστορικό εγκύων γυναικών της Β. Ελλάδας.
Υλικό και Μέθοδοι: Ανασκοπήθηκαν τα φύλλα ιστορικού 900 εγκύων γυναικών που προσήλθαν στο
πλαίσιο ελέγχου ρουτίνας στο Εξωτερικό Ιατρείο Μεταβολικών Επιπλοκών Κύησης του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για να γίνει έλεγχος για Σακχαρώδη Διαβήτη Κύησης, την τετραετία
2008-2012. Προσήλθαν μεταξύ 24ης και 28ης εβδομάδας κύησης και παρακολουθήθηκαν στο 3ο τρίμηνο (32η-36η εβδομάδα) και στη λοχεία.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των γυναικών ήταν 28,69±5,83 έτη και η μέση τιμή βάρους σώματος
κατά την προσέλευση 64,98± 13,73 kg. Η μέση αύξηση του βάρους κατά τη διάρκεια της κύησης ήταν
10,74±5,4 kg με την αύξηση να είναι στατιστικά σημαντική από τρίμηνο σε τρίμηνο. Οι περισσότερες
γυναίκες είχαν Ελληνική καταγωγή (41,96%) και ακολουθούσε η Αλβανία με συχνότητα (30,22%).
Ποσοστό 24,8% των γυναικών κάπνιζαν κατά την εγκυμοσύνη. Οι μισές, περίπου, γυναίκες (46,27%)
δεν είχαν προηγούμενη κύηση, το 38,26% είχε 1 προηγηθείσα, ενώ το 11,66% 2 προηγηθείσες
κυήσεις. Θετικό χειρουργικό ιστορικό είχε το 23,28% των γυναικών με συχνότερες επεμβάσεις τη
σκωληκοειδεκτομή (46,5%) και την αμυγδαλεκτομή (13%). Θετικό παθολογικό ιστορικό είχαν οι γυναίκες σε ποσοστό 15,02% με συχνότερες παθήσεις τη θυρεοειδοπάθεια (37,21%), τα αιματολογικά
νοσήματα (6,98%), την αρτηριακή υπέρταση (6,2%), την ηπατίτιδα (6,2%), το Σακχαρώδη Διαβήτη
Κύησης (5,43%) και την επιληψία (4,65%).
Συμπεράσματα: Το προφίλ των εγκύων γυναικών της Β. Ελλάδας περιλαμβάνει γυναίκες νεότερες
των 30 ετών, στην πλειοψηφία τους μη καπνίστριες κατά την εγκυμοσύνη. Ποσοστό γυναικών μικρότερο από 50% ήταν Ελληνικής καταγωγής.
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ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΠΑΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Χαλβατζής Ν.1, Μόκκα Α.2
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή
ΑΠΘ, 2Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
1

Σκοπός: Η περιγραφή των επιπλοκών της πάρεσης του προσωπικού νεύρου στον οφθαλμικό
κόγχο. Περιγράφονται οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις που αντιμετωπίζονται από τον οφθαλμίατρο,
ο τρόπος διαχείρισής τους, οι θεραπευτικοί στόχοι και δίνεται έμφαση στις ψυχολογικές επιπτώσεις
που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους ασθενείς.
Μέθοδος: Επιλεκτική βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Η παράλυση του προσωπικού νεύρου προσβάλλει ασθενείς κάθε ηλικίας, φυλής και
φύλου. Οι ψυχολογικές και λειτουργικές συνέπειες της παράλυσης αποτελούν ένα σοβαρό πρόβλημα
διαχείρισης τόσο για τους ίδιους τους ασθενείς όσο και για τους φροντιστές τους. Η αξιολόγηση της
έκθεσης της επιφάνειας του κερατοειδούς, της σοβαρότητας του λαγοφθάλμου, του αντανακλαστικού
του Bell, αλλά και της συχνά συνυπάρχουσας δακρυικής ανεπάρκειας αποτελούν τα απαραίτητα
αρχικά βήματα για τον καθορισμό της διαχείρισης του ασθενούς. Στην οξεία αλλά και στη χρόνια
φάση, οι οφθαλμίατροι κατέχουν καίριο ρόλο στην αποτροπή μη αναστρέψιμης τύφλωσης από
την έκθεση του κερατοειδή μέσω εφαρμογής έντονης λίπανσης, χρήσης βουτιλινικής τοξίνης (botox) ή χειρουργικής θεραπείας (επιβάρυνση άνω βλεφάρου ή ταρσοραφή). Μόλις ο κερατοειδής
είναι επαρκώς προστατευμένος και η αποκατάσταση θεωρηθεί απίθανη, πραγματοποιείται
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός για την επαναδραστηριοποίηση του βλεφάρου και γενικότερα του
προσώπου.
Συμπεράσματα: Η έναρξη είναι αιφνίδια και η διαχείριση δυνητικά μακροχρόνια. Η ενσυναίσθηση,
γνώση και εμπειρία του θεράποντος ιατρού είναι απαραίτητες για τη στήριξη και την αποφυγή της
δυσφορίας που επηρεάζει την ψυχολογία και τον τρόπο ζωής των ασθενών.
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ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ: LASER Η ΥΠΕΡΗΧΟΙ;

Παπαθανασίου Α.1, Λαμπρογιάννης Λ.2, Τζαμάλης Α.3, Τσινόπουλος Ι.4
Φοιτήτρια ΣΣΑΣ Ιατρικής, 5ο έτος, 2Ειδικευόμενος οφθαλμίατρος, επιστημονικός συνεργάτης, Β’
Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., 3Μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης,
Ειδικός οφθαλμίατρος, Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., 4Επίκουρος Καθηγητής
Οφθαλμολογίας, Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ.

1

Η φακοθρυψία με υπερήχους συνιστά την πιο διαδεδομένη επέμβαση χειρουργικής αντιμετώπισης
του καταρράκτη παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια στο χειρουργείο του καταρράκτη συναντά εφαρμογή και το femtosecond laser.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένου ερωτηματολογίου του βαθμού ενημέρωσης των ασθενών που υποβάλλονται σε επέμβαση αφαίρεσης του
καταρράκτη σε σχέση με τη μέθοδο που ακολουθείται στο χειρουργείο και η παρουσίαση των δύο
μεθόδων.
Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σημαντικό μέρος των ασθενών
έχουν εσφαλμένη εικόνα σε σχέση με τη μέθοδο που ακολουθείται.
Η ενημέρωση των ασθενών κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου κρίνεται, επομένως, ως
επιβεβλημένη.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ SNP ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ CYP46A1 ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΜΕ
ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΕΚΦΥΛΙΣΗ ΤΗΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Κοσμοπούλου Φ.1, Ανδρουλάκης Γ.2, Ζαρκάδης Ι.Κ.3
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας, 2Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Πάτρας, 3Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας, Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας,
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πάτρας
1

Η Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς Κηλίδας (Age-related Macular Degeneration, AMD) αποτελεί κύρια αιτία απώλειας όρασης ανθρώπων άνω των 60 ετών. Η έλλειψη αποτελεσματικής θεραπείας
υπογραμμίζει την ανάγκη προσδιορισμού βιοδεικτών ως προληπτικών στόχων. Τοπική και συστηματική ενεργοποίηση του συστήματος του συμπληρώματος εμφανίζεται σε άτομα με AMD. Μεγάλος
αριθμός ανεξάρτητων γενετικών μελετών επιβεβαιώνουν τη σύνδεση της AMD με πολυμορφισμούς
γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες συμπληρώματος. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να
διευκρινιστεί εάν o απλός νουκλεοτιδικός πολυμορφισμός (single nucleotide polymorphism, SNP),
rs754203 o οποίος ανιχνεύεται στο γονίδιο της 24S-υδροξυλάσης της χοληστερόλης (CYP46A1),
είναι σημαντικός γενετικός παράγοντας και συσχετίζεται με εμφάνιση και εξέλιξη AMD στον ελληνικό
πληθυσμό. Συνολικά συμμετείχαν 76 ασθενείς και 104 υγιείς έλληνες/ίδες της Οφθαλμολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Όλοι υποβλήθηκαν σε πλήρη οφθαλμική εξέταση.
Το στάδιο της νόσου βασίστηκε στον πιο επηρεασμένο οφθαλμό κατά την κλινική αξιολόγηση. Όλοι
οι ασθενείς είχαν σαφή σημάδια AMD, χωρίς άλλες αμφιβληστροειδοπάθειες. Ο πληθυσμός μελέτης
διαιρέθηκε σε πέντε φαινοτυπικές ομάδες, σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης κηλιδοπαθειών
σχετιζόμενων με την ηλικία. Ο πληθυσμός αναφοράς ήταν άνω των 65 ετών, χωρίς ιστορικό AMD.
DNAs γονιδιώματος απομονώθηκαν από ασθενή και υγιή άτομα, τμήματα του DNA ενισχύθηκαν με
PCR και ο πολυμορφισμός rs754203 προσδιορίστηκε με την χρήση του περιοριστικού ενζύμου SmaI
και επιβεβαιώθηκε με αλληλούχιση DNA. Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το
λογισμικό R. Συμπερασματικά, ενώ ο πολυμορφισμός rs754203 δεν αποτελεί δείκτη ευαισθησίας για
εμφάνιση AMD, φαίνεται να σχετίζεται με την πρόοδο και το μέγεθος της νόσου και μπορεί να δρα
συνεργατικά με άλλους πολυμορφισμούς γονιδίων του συμπληρώματος.

41

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο39

BARTONELLA ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΗ: ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παππά Ε.1, Κυροχρήστος Ι.1, Παππά Π.2, Καλογερόπουλος Χ.3
Τεταρτοετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Εκτοετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
3
Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

2

Σκοπός: Να παρουσιάσει διάφορες μορφές ραγοειδίτιδας ή/και αγγειίτιδας του αμφιβληστροειδούς
που οφείλονται σε μόλυνση από Bartonella και να ανασκοπήσει τον αντίκτυπο αυτού του μικροοργανισμού σε ασθενείς με ραγοειδίτιδα.
Μέθοδοι: Αποτελεί αναδρομική μελέτη σειράς περιστατικών. Αξιολογήθηκαν κλινικά αρχεία ασθενών
που διαγιγνώστηκαν με ενδοφθάλμια φλεγμονή από Bartonella henselae και Bartonella quintana
από το 2001 έως το 2010 στο τμήμα Οφθαλμικών Φλεγμονών της Οφθαλμολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Η παρουσίαση των δεδομένων που αφορούν τη
μόλυνση από Bartonella παρεσχέθη από τη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα: Οκτώ ασθενείς ταυτοποιήθηκαν με τη διάγνωση ενδοφθάλμιας φλεγμονής από
Bartonella henselae και δύο ασθενείς με ενδοφθάλμια φλεγμονή από Β. quintana. Συνολικά προσβλήθηκαν δεκατέσσερις οφθαλμοί. Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 36,6 έτη. Τα κλινικά ευρήματα
από το ραγοειδή περιλάμβαναν διάμεση ραγοειδίτιδα σε επτά οφθαλμούς (50%), σε δύο οφθαλμούς υαλοειδίτιδα (14,2%), νευροαμφιβληστροειδίτιδα σε ένα οφθαλμό (7,1%), εστιακή χοριοαμφιβληστροειδίτιδα σε ένα οφθαλμό (7,1%), απόφραξη κλάδου της φλέβας του αμφιβληστροειδούς
λόγω αγγειίτιδας σε ένα οφθαλμό (7,1%), οίδημα οπτικής θηλής με περιθηλαία ορώδη αποκόλληση
αμφιβληστροειδούς σε ένα οφθαλμό (7,1%) και ιριδοκυκλίτιδα σε ένα οφθαλμό (7,1%). Οι περισσότεροι από τους ασθενείς (70%) δεν παρουσίασαν συστηματικά συμπτώματα προηγούμενα της
ενδοφθάλμιας φλεγμονής. Η αντιμικροβιακή θεραπεία ήταν αποτελεσματική σε όλες τις περιπτώσεις,
με εξαίρεση την περίπτωση της νευροαμφιβληστροειδίτιδας, που εμφάνισε επιπλοκές.
Συμπέρασμα: Η ενδοφθάλμια συμμετοχή που προκαλείται όχι μόνο από Β. henselae, αλλά και από
τη B. quintana διαγιγνώσκεται με αυξανόμενη συχνότητα. Απαιτείται υψηλός δείκτης υποψίας, διότι
το φάσμα ενδοφθάλμιας φλεγμονής από Bartonella είναι ευρύ.
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ΘΗΛΩΜΑΤΑ ΕΚ ΠΛΑΚΩΔΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΦΥΚΟΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ
ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV). ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΥΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κυριακίδου A.1, Λέτσιου Α.1, Καλογερόπουλος Χ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Οφθαλμολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η περιγραφή δύο ασθενών με θηλώματα εκ πλακωδών κυττάρων του επιπεφυκότα λόγω
μόλυνσης από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) και η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Υλικά και μέθοδοι: Δύο ασθενείς με όγκους στον επιπεφυκότα εξετάστηκαν και αντιμετωπίστηκαν
στην Οφθαλμολογική Κλινική, ενώ η διάγνωση έγινε στο Τμήμα Παθολογοανατομίας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο πρώτος ασθενής, άρρεν 48 ετών, παρουσιάστηκε με μια
εκτενή θηλωματώδη βλάβη στο βολβικό επιπεφυκότα που κάλυπτε μέρος του κερατοειδούς χιτώνα
του δεξιού οφθαλμού. Ο δεύτερος, άρρεν 24 ετών, παρουσιάστηκε με μια πολυποειδή θηλωματώδη
βλάβη στον έσω κανθό του δεξιού οφθαλμού. Πραγματοποιήθηκε χειρουργική αφαίρεση των βλαβών, εφαρμόστηκε κρυοθεραπεία στον παρακείμενο επιπεφυκότα και χρησιμοποιήθηκε τοπικά μιτομυκίνη-C. Έγινε χρήση αμνιακής μεμβράνης για την αποκατάσταση του επιπεφυκότα του πρώτου
ασθενούς. Μετά την αφαίρεση οι βλάβες στάλθηκαν στο εργαστήριο Παθολογοανατομίας για ιστοπαθολογική εξέταση. Διεξήχθησαν ανοσοϊστοχημικές εξετάσεις, DNA in situ υβριδισμός και αλυσιδωτή
αντίδραση πολυμεράσης (PCR).
Αποτελέσματα: Στον πρώτο ασθενή, η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε την παρουσία καλοήθους
θηλώματος πλακωδών κυττάρων με κοιλοκυττάρωση. Στον δεύτερο, αναδείχθηκε με ιστοπαθολογική
εξέταση θήλωμα πλακωδών κυττάρων μέτριας δυσπλασίας με κοιλοκυττάρωση, η ανοσοϊστοχημική
ανάλυση ήταν θετική για HPV και p16 πρωτεΐνες, ενώ η PCR έδειξε την παρουσία του ιού HPV-6.
Από τον DNA in situ υβριδισμό με ανιχνευτές ευρέος φάσματος και οι δύο ασθενείς βρέθηκαν θετικοί
για HPV DNA.
Συμπεράσματα: Ο HPV είναι ικανός να μολύνει την οφθαλμική επιφάνεια. Σύμφωνα με τα κλινικά
αποτελέσματα, ο οφθαλμίατρος σε συνεργασία με τον παθολογοανατόμο μπορεί να συστήσει κατάλληλες εργαστηριακές εξετάσεις για επιβεβαίωση της διάγνωσης και επιτυχή αντιμετώπιση των
θηλωμάτων του επιπεφυκότα.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ GOLDENHAR - GORLIN

Καλογερόπουλος Δ.1, Πανίδης Π.1, Ζωγράφου Μ.1, Χαλιάσος Ν.2, Καλογερόπουλος Χ.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του συνδρόμου Goldenhar - Gorlin και η παρουσίαση ενός
κλινικού περιστατικού με το συγκεκριμένο σύνδρομο.
Υλικά και μέθοδος: Για την διεκπεραίωση / ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε η σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Επίσης έγινε αναζήτηση σχετικών άρθρων στην
βάση δεδομένων PubMed. Από όλα αυτά έγινε διαχωρισμός και διαλογή των σημαντικότερων και
καταλληλότερων για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Σημαντική πηγή πληροφοριών
ήταν τα μαθήματα και οι διαλέξεις της Οφθαλμολογίας και της Παιδιατρικής. Τέλος καθοριστική ήταν
και η συμβολή του επιβλέποντος καθηγητή, τόσο με την καθοδήγησή του όσο και με την παροχή
πληροφοριών / δεδομένων από το προσωπικό του αρχείο. Παράλληλα έγινε διεξοδική μελέτη των
πληροφοριών από το ιστορικό της ασθενούς που προσήλθε και διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο
σύνδρομο. Τα κλινικά ευρήματα συγκρίθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με αυτά που αναφέρονται στη
βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα - συμπεράσματα: Το σύνδρομο Goldenhar - Gorlin είναι ένα σπάνιο σύμπλεγμα
οπτικών - ακουστικών - σκελετικών ανωμαλιών που βλάπτει πολλά εσωτερικά όργανα. Η συγκεκριμένη ασθενής διαγνώστηκε με αυτό το σύνδρομο με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση (επιβολβικό λιποδερμοειδές, προωτιαία απόφυση) και τις λοιπές εργαστηριακές ή παρακλινικές εξετάσεις.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ. ΕΥΡΗΜΑ ΣΕ ΠΤΩΜΑ

Νάτσης Κ., Δρόσος Χ., Διδάγγελος Μ., Παπαθανασίου Ε., Σοφίδης. Γ, Αποστολίδης Σ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Η αισθητική νεύρωση της οπίσθιας επιφάνειας του κάτω άκρου γίνεται κατά κύριο λόγο από
τρία νεύρα: το οπίσθιο δερματικό νεύρο του μηρού (ΟΔΝΜ), το έσω δερματικό νεύρο της γαστροκνημίας (ΕΔΝΓ), το έξω δερματικό νεύρο της γαστροκνημίας (ΕξΔΝΓ), και το γαστροκνημιαίο νεύρο
(ΓΝ). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας περίπτωσης παραλλαγής των νεύρων
αυτών, στην περιοχή νεύρωσής τους καθώς και μία σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά
με το θέμα αυτό.
Υλικά και Μέθοδος: Η εύρεση, η αναγνώριση και η παρασκευή της συγκεκριμένης παραλλαγής
πραγματοποιήθηκε σε πτώμα άνδρα 82 ετών κατά τη διάρκεια των ανατομών που πραγματοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του τμήματος Ιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Αποτελέσματα: Το ΟΔΝΜ φυσιολογικά εκφύεται από τις τρεις πρώτες ρίζες του ιερού πλέγματος και
αφού χορηγήσει αισθητική νεύρωση στο κάτω μέρος της γλουτιαίας περιοχής, στο περίνεο και στην
οπίσθια επιφάνεια του μηρού, εξαντλείται με τους τελικούς του κλάδους στο άνω 1/3 της γαστροκνημίας. Στη δική μας περίπτωση το νεύρο πορεύονταν ως το ύψος της πτέρνας όπου εξαντλούνταν.
χωρίς να αναστομώνεται με άλλα νεύρα. Το ΓΝ σχηματίζεται συνήθως από τη συνένωση του ΕΔΝΓ
και του ΕξΔΝΓ, τα οποία εκφύονται από το κνημιαίο και το κοινό περονιαίο νεύρο αντίστοιχα και τελικά μεταπίπτει στο έξω δερματικό νεύρο της ράχης του ποδιού. Στην περίπτωση μας αυτή δεν υπήρχε αναστόμωση μεταξύ του ΕΔΝΓ και του ΕξΔΝΓ αλλά τα δύο νεύρα χιάζονταν και ακολουθούσαν
ανεξάρτητη πορεία (6.7% - 12.5% των περιπτώσεων). Το έξω δερματικό νεύρο της ράχης του ποδιού
αποτελούσε συνέχεια του ΕΔΓΝ.
Συμπεράσματα: Μπορεί να μη δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκμάθηση της ανατομίας των παραπάνω στοιχείων, εντούτοις η γνώση της έχει μεγάλη κλινική σημασία για κάθε ιατρό (κυρίως ορθοπαιδικό χειρουργό και νευροχειρουργό) που ασχολείται με την περιοχή. Αν και σπάνια περιγράφεται
κάποια νευροπάθεια του ΟΔΝΜ, το ΓΝ χρησιμοποιείται συχνά ως νευρικό μόσχευμα και είναι επιρρεπές σε τραυματισμούς, ιδίως κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.
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ΤΡΙΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΔΙΚΕΦΑΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ. ΕΥΡΗΜΑ ΣΕ ΠΤΩΜΑ

Νάτσης Κ1, Γερόπουλος Γ. 1, Δρόσος Χ. 1, Σοφίδης Γ. 1, Λαζαρίδης Ν. 1, Πιάγκου Μ. 2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση ανατομικής παραλλαγής του δικέφαλου μηριαίου μυός.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατά την διάρκεια ανατομικών παρασκευών σε πτώμα άρρεν ηλικίας 82 ετών παρατηρήθηκε η ύπαρξη τριών κεφαλών του δικεφάλου μηριαίου μυός
Αποτελέσματα: Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε η ύπαρξη μιας επικουρικής, τρίτης, κεφαλής του δικεφάλου μηριαίου μυός με μέγεθος περίπου το 1/3 της συνολικής μάζας του μυός. Ήταν στο δεξιό
σκέλος. Η εκφυτική μοίρα βρισκόταν εγγύς της κεντρικής έκφυσης του δικεφάλου με την οποία και
συνδεόταν. Η τρίτη κεφαλή παρουσίαζε δικό της καταφυτικό τένοντα ο οποίος τελικά συνδεόταν με
τον κοινό καταφυτικό τένοντα του δικεφάλου. Τέλος παρουσίαζε ξεχωριστή νεύρωση από κλάδο του
ισχιακού νεύρου.
Συμπεράσματα: Η μελέτη της ανατομίας του δικεφάλου μηριαίου μυός αποτελεί ένα αντικείμενο
που δεν έχει μελετηθεί εκτενώς. Παραλλαγές σπάνια αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ιδίως
στην περίπτωση ύπαρξης επικουρικής κεφαλής όπως στην περίπτωσή μας. Η ακριβής γνώση των
ανατομικών παραλλαγών των οπίσθιων μηριαίων μυών παίζει σημαντικό ρόλο στις χειρουργικές
προσπελάσεις της περιοχής καθώς και στην πιθανή ερμηνεία των μυϊκών θλάσεων που συμβαίνουν
σε αθλητές.
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ΛΑΓΟΝΙΟΣ ΝΕΦΡΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ,
ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ.1, Παπαροϊδάμης Γ. 1, Παντελίδης Π. 1, Πιάγκου Μ. 2, Τότλης Τ. 1, Διδάγγελος Μ. 1
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Τμήματος Ιατρικής, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή-Σκοπός: Οι νεφροί είναι οπισθοπεριτοναϊκά όργανα, εντοπίζονται στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, καταλαμβάνοντας το ύψος 2,5 σπονδύλων, με το δεξιό νεφρό σε ελαφρώς χαμηλότερη θέση. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή ενός λαγόνιου νεφρού σε συνδυασμό
με άλλες συνοδές ανωμαλίες, καθώς και η εμβρυολογική του εξήγηση και η κλινική σημασία.
Παρουσίαση περίπτωσης: Κατά την ανατομική παρασκευή της οπίσθιας κοιλιακής χώρας, σε ένα
πτώμα ανδρός ηλικίας 82 ετών, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, παρατηρήθηκε έκτοπος
δεξιός λαγόνιος νεφρός. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο νεφρό υπήρχε έξωνεφρική πύελος, ενώ η αιμάτωσή του πραγματοποιούνταν ολοσχερώς από τον άνω πόλο. Τέλος, υπήρχαν πολλαπλές κύστεις
σε όλη την έκταση του νεφρικού παρεγχύματος.
Συμπεράσματα: Η προαναφερθείσα ανατομική παραλλαγή της έκτοπης θέσης του δεξιού νεφρού,
ο οποίος εντοπίστηκε στο δεξιό λαγόνιο βόθρο, εξηγείται ως αναστολή της ανόδου του νεφρού κατά
την εμβρυολογική του διάπλαση. Η ύπαρξη έκτοπου νεφρού, η οποία στη βιβλιογραφία συναντάται με συχνότητα 1/110-1/500, θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη διαφοροδιάγνωση
όγκων της ελάσσονος πυέλου. Επιπλέον, η έκτοπη θέση του νεφρού μπορεί να οδηγήσει σε κοιλιακό
άλγος και προβλήματα στο ουροποιητικό σύστημα.

47

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο45

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΞΩ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ
ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ.1, Τότλης Τ. 1, Παπαροϊδάμης Γ. 1, Δρόσος Χ. 1, Διδάγγελος Μ. 1, Πιάγκου Μ. 2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης είναι η περιγραφή τριών ανατομικών παραλλαγών της
έκφυσης και της πορείας της έξω περισπώμενης αρτηρίας και των κλάδων της, καθώς και της κλινικής τους σημασίας.
Παρουσίαση περίπτωσης: Κατά την ανατομική παρασκευή του άνω τριτημορίου του μηρού σε δύο
πτώματα ανδρών ηλικίας 82 και 78 για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, παρατηρήθηκαν τρεις
ανατομικές παραλλαγές στην έκφυση και την πορεία της έξω περισπώμενης αρτηρίας, όπως και
των τριών της κλάδων. Στο δεξιό μηρό του πρώτου πτώματος, το στέλεχος της έξω περισπώμενης
αρτηρίας εκφυόταν από την επιπολής μηριαία αρτηρία. Επιπλέον, ο εγκάρσιος κλάδος της εκφυόταν
με κοινό στέλεχος με τον κατιόντα κλάδο. Στον αριστερό μηρό του ιδίου πτώματος, ο ανιών κλάδος
εκφυόταν χαμηλότερα και πιο εν τω βάθει από τον εγκάρσιο και τον κατιόντα, οι οποίοι εκφύονταν
υψηλότερα και επιπολής με κοινό στέλεχος. Τέλος, στον αριστερό μηρό του δεύτερου πτώματος,
παρατηρήθηκε έκφυση του κατιόντα κλάδου με ξεχωριστό στέλεχος απευθείας από την εν τω βάθει
μηριαία αρτηρία.
Συμπεράσματα: Οι ανατομικές παραλλαγές της έξω περισπώμενης αρτηρίας και των κλάδων είναι
συχνές, ενώ η γνώση τους είναι σημαντική για τον ορθοπαιδικό χειρουργό διότι ανευρίσκονται στο
χειρουργικό πεδίο κατά τις προσπελάσεις του ισχίου. Συγκεκριμένα, ο ανιών κλάδος συναντάται
στην πρόσθια και ο εγκάρσιος κλάδος στη διαγλουτιαία προσπέλαση του ισχίου.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΦΡΕΝΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Νάτσης Κ., Γκιουλιάβα Ά, Αποστολίδης Σ, Δρόσος Χ, Θαλασσινός Ν, Σοφίδης Γ
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μία περίπτωση παραλλαγής του παραφρενικού νεύρου σε πτώμα και ανασκοπείται η βιβλιογραφία όσον αφορά την ανατομία του, τις παραλλαγές του
και την κλινικής του σημασία.
Μέθοδοι: Ανατομική παρασκευή πτώματος ανδρός ετών 72, στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ. καθώς και ανασκόπηση των κλασσικών συγγραμμάτων περιγραφικής ανατομικής και της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Κατά την ανατομή του πτώματος παρατηρήθηκε η ύπαρξη αριστερού παραφρενικού νεύρου. Το νεύρο πορεύονταν μπροστά από την υποκλείδια φλέβα και κατερχόταν στο θώρακα,
διερχόμενο πίσω από την έσω θωρακική αρτηρία. Στη συνέχεια, συνενωνόταν με το φρενικό σχηματίζοντας αγκύλη γύρω από την έσω θωρακική αρτηρία. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η περίπτωση
αυτή αντιστοιχεί στο 31,3% των παραλλαγών που παρουσιάζει το νεύρο στην πορεία του.
Συμπεράσματα: Το παραφρενικό νεύρο παρουσιάζει πολυάριθμες παραλλαγές ως προς την έκφυση και την πορεία του. Έχει παρατηρηθεί σε ποσοστά που κυμαίνονται από 17,6% έως 80,9% στις
ανατομικές μελέτες. Πορεύεται συνήθως επί τα εκτός του φρενικού νεύρου και αναστομώνεται με
αυτό στην τραχηλική χώρα ή εντός του θώρακα. Διερχόμενο προς το θώρακα μπορεί να πορεύεται
μπροστά ή πίσω από την υποκλείδια φλέβα. Στο θώρακα, η αναστόμωση του με το φρενικό νεύρο
μπορεί να σχηματίζει αγκύλη, που να περιλαμβάνει την υποκλείδια φλέβα ή/και την έσω θωρακική
αρτηρία. Η παρουσία του πρέπει να εκτιμάται σε περιπτώσεις φρενικοτομής, αορτοστεφανιαίας παράκαμψης με τοποθέτηση μοσχεύματος έσω θωρακικής αρτηρίας και περιφερικών νευρικών αποκλεισμών στην υποκλείδια περιοχή.
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ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΟΥΣ ΜΥΟΣ. ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΠΤΩΜΑ

Νάτσης Κ., Παυλίδου Δ.Χ., Θαλασσινός Ν., Τότλης Τ., Γκουλιάβα Α., Λαζαρίδης Ν.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Η παρουσίαση ανατομικής παραλλαγής της νεύρωσης του τραπεζοειδούς μυός σε πτώμα.
Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανατομή πτώματος κατά τη διάρκεια των μαθημάτων σε
φοιτητές. Παρασκευάσθηκε η τραχηλική χώρα και συγκεκριμένα το οπίσθιο τραχηλικό τρίγωνο.
Αποτελέσματα: Σε πτώμα ανδρός 82 ετών, παρατηρήθηκε διποδική απόσχιση του παραπληρωματικού (ΧΙ) νεύρου πριν την είσοδό του στον τραπεζοειδή μυ σε δύο κλάδους, τον πρόσθιο και τον οπίσθιο. Ο πρόσθιος κλάδος του αναστομωνόταν με το νεύρο του τραπεζοειδούς μυός, που προέρχεται
από το αυχενικό πλέγμα (Α2, Α3, Α4), το οποίο στη συνέχεια αποσχιζόταν διποδικά και εισερχόταν
μέσα στο μυ.
Συμπεράσματα: Η νεύρωση του τραπεζοειδούς μυός παρουσιάζει ανατομικές παραλλαγές. Ο τραπεζοειδής μυς δέχεται κινητικές ίνες από το νωτιαίο κλάδο του ΧΙ. Έχει αποδειχθεί, όμως, ότι στο
75% των περιπτώσεων στη νεύρωσή του συνεισφέρει και το αυχενικό πλέγμα. Οι νευρικές αυτές
ίνες είτε αναστομώνονται με το ΧΙ πίσω από το στερνοκλειδομαστοειδή ή μέσα στον τραπεζοειδή,
είτε διεισδύουν απευθείας στον τραπεζοειδή μυ. Επειδή οι αναλογίες στη συνεισφορά της νεύρωσης
ποικίλουν σε ασθενείς με βλάβη του ΧΙ η κλινική εικόνα ποικίλει επίσης. Το ΧΙ εξαιτίας της επιπολής
πορείας του στο μείζον υπερκλείδιο τρίγωνο είναι επιρρεπές σε τραυματισμούς. Αυτό, συνήθως,
συνεπάγεται τη μερική παράλυση του τραπεζοειδούς μυός και την εμφάνιση του ωμοβραχιονίου
συνδρόμου. Τέλος, η πλήρης κατανόηση των ανατομικών δομών του ΧΙ σε σχέση με το αυχενικό
πλέγμα θα οδηγήσει στη μείωση της εμφάνισης του συγκεκριμένου συνδρόμου και την αναβάθμιση
της ποιότητας ζωής των ασθενών με βλάβη του ΧΙ.
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ΤΑ ΑΣΤΑΘΗ Ή ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΑ ΤΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΕ ΞΗΡΟ ΥΛΙΚΟ

Νάτσης Κ.1, Πιάγκου Μ.2, Παπαθανασίου Ε.1, Σοφίδης Γ.1, Ρεπούση Ε.2, Αποστολίδης Σ.1
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Μέσω των ασταθών κρανιακών τρημάτων διέρχονται αναστομωτικές φλέβες που συνδέουν το ενδοκράνιο με το εξωκράνιο φλεβώδες πλέγμα. Τα τρήματα χαρακτηρίζονται από φυλετική ποικιλομορφία
και ασυμμετρία. Ασταθή τρήματα συνήθως χαρακτηρίζονται τα μαστοειδή, τα βρεγματικά, τα κονδυλικά και τα σφηνοειδή (Vesalius).
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της θέσης, του αριθμού και της μορφολογίας των τρημάτων και η έμφαση της κλινικής σημασίας τους για την παθολολογία και τη νευροχειρουργική.
Υλικό και μέθοδος: μελετήθηκαν 80 ξηρά κρανία ενηλίκων Ελλήνων.
Αποτελέσματα: Μαστοειδή τρήματα εντοπίσθηκαν στο 97.5%. Ανάλογα με τον αριθμό τους ταξινομήθηκαν σε τύπο 1 - 9.4% (απουσία), τύπο 2- 28.8% (1 τρήμα), τύπο 3- 33.1% (2 τρήματα), τύπο 4 28.8% (πολλαπλά τρήματα). Το 18.1% των κρανίων εμφάνιζαν 3 τρήματα, το 7.5%, 4 τρήματα και το
3.1%, 5 τρήματα. Τα οπίσθια κονδυλικά τρήματα ανευρέθηκαν στο 81.3%. Το 7.3% των κονδυλικών
τρημάτων ήταν διπλά. Το 17.5% παρουσίαζε μεσαία κονδυλικά τρήματα και 1 κρανίο πρόσθια κονδυλικά. Βρεγματικά τρήματα εντοπίσθηκαν στο 57.5% και ταξινομήθηκαν σε τύπο 1 (1 τρήμα μονόπλευρα της οβελιαίας ραφής- 25%), τύπο 2 (αμφοτερόπλευρη ύπαρξη - 28.8%), τύπος 3 (τρήμα επί
της ραφής- 2.5%) και τύπος 4 (τρήματα αμφοτερόπλευρα και επί της ραφής- 1 κρανίο). Σφηνοειδή
τρήματα εντοπίσθηκαν στο 36.3%.
Συμπεράσματα: η γνώση της ύπαρξης των τρημάτων έχει κλινική σημασία αφού οι διερχόμενες
αναστομωτικές φλέβες (χωρίς βαλβίδες) ενεργούν ως αμφίδρομοι αγωγοί αίματος ευοδώνοντας την
ταχεία μεταφορά μικροβίων και εγκατάσταση σοβαρών ενδοκράνιων λοιμώξεων. Επιπλέον ενδέχεται να επιπλέξουν διεγχειρητικά, τις προσπελάσεις στη βάση του κρανίου (προσπέλαση μέσου ωτός,
οπισθοσιγμοειδική και διακονδυλική προσπέλαση) και την κονδυλεκτομή.
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Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΠΟΛΗΣ ΜΥΟΑΠΟΝΕΥΡΩΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ (SUPERFICIAL MUSCULAR APONEUROTIC
SYSTEM - SMAS). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σιμηχανίδου Α.1, Μανούσσος Μ.1, Θωμαΐδης Β.2
(Από το Εργαστήριο Ανατομίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Διευθυντής: Καθ. Δημητρίου
Θέσπις)
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
Εργαστήριο Ανατομίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
1

2

Επίκουρος Καθηγητής,

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση της ανατομικής δομής του
Επιπολής Μυοαπονευρωσιακού Συστήματος και των χειρουργικών τεχνικών που το αξιοποιούν για
την αποκατάσταση ελλειμμάτων στην περιοχή του προσώπου.
Το Επιπολής Μυοαπωνευρωσιακό Σύστημα (SMAS) αποτελεί μια μονήρη, συνεχή ινομυώδη στιβάδα
του προσώπου, της οποίας ο ρόλος έγκειται στην λειτουργική υποστήριξη των κινήσεων των μιμικών
μυών και του υπερκείμενου δέρματος.
Εντοπίζεται στην παρειά μεταξύ του υποδόριου ιστού και της παρωτιδομασητηριακής περιτονίας.
Φέρεται επιπολής του μασητήρα και του βυκανητή μυός, καθώς και του παρωτιδικού πόρου. Συνέχεται
με το σφιγκτήρα του βλεφάρου, ενώ πρόσθια, αμέσως μετά το μείζονα ζυγωματικό μυ, εξασθενεί σ’
ένα ασυνεχές ινώδες δίκτυο. Προς τα κάτω, εκτείνεται στον τράχηλο διερχόμενο από το κάτω χείλος
της κάτω γνάθου, όπου συνέχεται με το μυώδες πλάτυσμα. Προς τα άνω εκτείνεται στην κροταφική
χώρα, καθώς συνέχεται με την κροταφοβρεγματική περιτονία. Αναλόγως της εντόπισης του, το SMAS
εμφανίζει διαφορές στη σύσταση του, η οποία κυμαίνεται από ινολιπώδης έως ινομυώδης.
Το SMAS αξιοποιείται στο σχεδιασμό κρημνών για την αποκατάσταση χειρουργικών ελλειμμάτων. Τα
νεότερα δεδομένα έχουν αποδείξει την ύπαρξη ενός σημαντικού αγγειακού δικτύου εντός του SMAS.
Επομένως, οι κρημνοί που συμπεριλαμβάνουν το SMAS υπερτερούν όχι μόνο σε πάχος αλλά πολύ
περισσότερο σε αγγειακή ευρωστία και άρα βιωσιμότητα.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΓΙΑ ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ

Νάτσης Κ.1, Κανιούρα Ε.2, Κορεντζέλου Β.2, Ρεπούση Ε.2, Πιάγκου Μ.2, Σκανδαλάκης Π.2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση των διαστάσεων του οφθαλμικού κόγχου σε κρανία ενηλίκων Ελλήνων καθώς η μορφομετρία του χρησιμοποιείται ως παράμετρος για τον καθορισμό του
φύλου και της φυλής.
Υλικό και μέθοδος: μελετήθηκαν 90 ξηρά κρανία (54 ανδρικά και 36 γυναικεία) τα οποία ταξινομήθηκαν σε ηλικιακές ομάδες (20-39/20 κρανία, 40-59/32 και ≥ 60/38 κρανία). Μετρήθηκαν το μέγιστο
ύψος και πλάτος του κόγχου και υπολογίσθηκε ο λόγος τους Χ 100. Μετρήθηκε η ενδοκογχική και η
εξωκογχική απόσταση.
Αποτελέσματα: Το ύψος και πλάτος του δεξιού οφθαλμικού κόγχου ήταν 34.05 ± 2.02 χιλ και 39.32 ±
2.47 και του αριστερού 34.12 ± 2.175 και 39.74± 2.34 χιλ. αντίστοιχα. Ο δείκτης του λόγου τους ήταν
86.86 ± 7.00 δεξιά και 86.07 ± 6.83 αριστερά (υπήρχε σχέση). Το ύψος του οφθαλμικού κόγχου εμφάνιζε συμμετρία δεξιά και αριστερά και βρέθηκε μεγαλύτερο στους άνδρες (34.23±2.091) σε σχέση
με τις γυναίκες (33.77±1.90) και η διαφορά αυτή ήταν στατιστικά σημαντική στις διάφορες ηλικιακές
ομάδες. Το ύψος αυξανόταν με την αύξηση της ηλικίας. Το πλάτος του κόγχου βρέθηκε μεγαλύτερο
στους άνδρες δεξιά 39.39 ±2.28 χιλ.και αριστερά 40.17±2.14 σε σχέση με τις γυναίκες 39.21± 2.76
και 39.10± 2.50 αντίστοιχα. Υπήρχε σχέση με την ηλικία και το πλάτος του κόγχου αριστερά. H ενδοκογχική απόσταση ήταν 25.036 ± 2.88 χιλ και η εξωκογχική 85.88± 9.138 αλλά δεν παρατηρήθηκε
συσχέτιση με το φύλο και την ηλικία.
Συμπεράσματα: Οι μετρήσεις αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν στην ιατροδικαστική σε άγνωστα
κρανία για την αναγνώριση του φύλου και της φυλής.
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Η ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟ ΚΡΑΝΙΑΚΟ
ΒΟΘΡΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Νάτσης Κ.1, Πρέκα Μ.2, Πιάγκου Μ.2, Σοφίδης Γ.1, Παπαθανασίου Ε.1, Αποστολίδης Σ.1,
Σκανδαλάκης Π.2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή του τύπου και της συχνότητας ενδοκράνιας οστεοποίησης
των συνδέσμων του σφηνοειδούς και η μελέτη της επίδρασης του φύλου και της ηλικίας.
Υλικό και μέθοδος: 73 ξηρά κρανία (39 ανδρικά και 34 γυναικεία) ταξινομήθηκαν σε ηλικιακές ομάδες (20-39/17 κρανία, 40-59/20 και ≥ 60/36) και παρατηρήθηκαν στον μέσο κρανιακό βόθρο, προκειμένου να καταγραφεί η ατελής και πλήρης οστεοποίηση των συνδέσμων μεταξύ των πρόσθιων,
μέσων και οπίσθιων κλινοειδών αποφύσεων και της άνω γωνίας του λιθοειδούς, μονόπλευρα και
αμφοτερόπλευρα. Αξιολογήθηκε ο βαθμός οστεοποίησης (ατελής, πλήρης,σε επαφή) και σε πλήρη
οστεοποίηση μετρήθηκαν οι διάμετροι των τρημάτων. Επιπλέον καταγράφηκε η παρουσία του σφηνοειδούς τρήματος στην έσω και οπίσθια επιφάνεια του ωοειδούς τρήματος.
Αποτελέσματα: οι μέσες αποστάσεις μεταξύ πρόσθιων, μέσων και οπίσθιων κλινοειδών ήταν 23.43
± 2.47, 11.70 ± 3.93 και 18.59 ± 2.50 χιλ.. Η ατελής οστεοποίηση των συνδέσμων μεταξύ προσθίων
και μέσων κλινοειδών ήταν συχνότερη αριστερά (42.9%), ενώ η πλήρης δεξιά (14.3%). Η ατελής
οστεοποίηση μεταξύ μέσων και οπίσθιων κλινοειδών ήταν σπάνια (2.6%). Οι σύνδεσμοι μεταξύ προσθίων και οπισθίων κλινοειδών οστεοποιούνταν ατελώς στο 18.2% (δεξιά), 10.4% (αριστερά) και
πλήρως στο 1.4%. Παρατηρήθηκε ατελής οστεοποίηση του συνδέσμου μεταξύ των οπίσθιων κλινοειδών και της άνω γωνίας του λιθοειδούς στο 2.6% και πλήρης οστεοποίηση στο 1.4%.
Συμπεράσματα: η οστεοποίηση αυτών των συνδέσμων αποτελεί πρόκληση για τους νευροχειρουργούς
που επεμβαίνουν στην περιοχή του τουρκικού εφιπππίου (ανευρύσματα της έσω καρωτίδας και
μηνιγγιώματα). Στις περιπτώσεις αυτές η αφαίρεση των οστεοποιημένων συνδέσμων είναι επιτακτική
για την αποσυμπίεση με υπαρκτό τον κίνδυνο κάκωσης των παραπλήσιων νευραγγειακών δομών.

54

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο52

ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Νάτσης Κ.1, Κορεντζέλου Β.2, Κανιούρα Ε.2,Ρεπούση Ε.2, Πιάγκου Μ.2, Σκανδαλάκης Π.2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Σκοπός: Καθορισμός θέσης και μορφομετρίας του οπτικού τρήματος (ΟΤ). Εξετάζεται το εύρος του
ΟΤ, το βάθος του κόγχου και η ύπαρξη ασταθούς μηνιγγοκογχικού τρήματος (ΜΤ). Μελετάται η μεταβολή τους με βάση το φύλο, την ηλικία και η ύπαρξη ή μη συμμετρίας.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 90 ξηρά κρανία ενηλίκων Ελλήνων (54 άντρες, 36 γυναίκες), ηλικίας 20-91 ετών. Μετρήθηκαν: α) το μέγιστο μήκος και πλάτος του ΟΤ, ενδοκογχικά και ενδοκράνια,
β) υπολογίσθηκε το βάθος του κόγχου μετρώντας τις αποστάσεις υπερκόγχιο τρήμα - άνω χείλος
ΟΤ, υποκόγχιο τρήμα- κάτω χείλος ΟΤ και μετωπο-ζυγωματική ραφή (ΜΖΡ)- πλάγιο χείλος ΟΤ, γ) η
παρουσία ΜΤ στο κογχικό τμήμα του σφηνοειδούς.
Αποτελέσματα: Το ύψος και πλάτος του ΟΤ ήταν 4.03 ± 0.88 και 5.19 ± 0.78 χιλ. δεξιά και 4.06 ±
0.69 και 5.48 ± 0.98 χιλ. αριστερά, αντίστοιχα και υπήρχε ασυμμετρία στο πλάτος του και στατιστικά
σημαντική σχέση με την ηλικία δεξιά. Ενδοκράνια, οι αντίστοιχες μετρήσεις βρέθηκαν δεξιά 5.89 ±
1.11 και 4.67 ± 1.35 χιλ., ενώ αριστερά 5.68 ± 1.33 και 4.54 ± 1.05 χιλ. και υπήρχε συμμετρία στο
ύψος και πλάτος του ΟΤ. Η απόσταση υπερκόγχιο- ΟΤ ήταν 42.16 ± 2.72 χιλ. δεξιά και 42.99 ± 2.77
αριστερά, καθώς και υποκόγχιο- ΟΤ βρέθηκε 46.48 ± 2.71 και 45.28 ± 2.62 χιλ. ομοίως. Η ΜΖΡ-ΟΤ
ήταν 42.06 ± 6.13 χιλ. δεξιά και 42.6 ± 2.64 χιλ. αριστερά. Το εύρος του ΜΤ ήταν 0-3 τρήματα ανά
κόγχο.
Συμπεράσματα: Η γνώση της μορφομετρίας του ΟΤ και η τήρηση των οδηγών σημείων είναι θεμελιώδης για αποφυγή επιπλοκών.
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ.1, Ιωαννίδη Α.2, Σίσκος Χ.2, Ρεπούση Ε.2, Τότλης Τ.1, Διδάγγελος Μ.1, Πιάγκου Μ.2, Σκανδαλάκης Π2
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., 2Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.
1

Στην έσω επιφάνεια της κάτω γνάθου εντοπίζονται με μεγάλη συχνότητα τρήματα επί και περιφερικά
των γενειακών ακανθών. Τα τρήματα που εντοπίζονται επί των γενειακών ακανθών και στην κατακόρυφη προέκτασή τους ονομάζονται γλωσσικά, ενώ όσα βρίσκονται εκατέρωθεν αυτών καλούνται
παραπληρωματικά.
Σκοπός: Η μελέτη του αριθμού και της τοπογραφικής κατανομής των γλωσσικών και παραπληρωματικών τρημάτων και η πιθανή συσχέτιση με το φύλο.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 97 (57ανδρικές και 40 γυναικείες) ξηρές κάτω γνάθοι ενηλίκων
Ελλήνων του 20ου αιώνα της συλλογής οστών των Εργαστηρίων Ανατομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποτελέσματα: Εντοπίστηκαν 380 τρήματα σε 95 γνάθους, ενώ 2 γνάθοι (2.1%) δεν έφεραν κανένα τρήμα. Γλωσσικά τρήματα εντοπίστηκαν στο 97.9% (95 γνάθοι). Παραπληρωματικά τρήματα
εντοπίστηκαν δεξιά σε ποσοστό 60.8% και αριστερά στο 71.1%. Το 29.9% των γνάθων εμφάνιζαν 4
τρήματα, 2 και 5 τρήματα εμφανίζονταν στο 16.5%, ενώ η παρουσία 8 τρημάτων (1%) και 11 τρημάτων (1%) ήταν ασυνήθης. Ο μεγαλύτερος αριθμός τρημάτων παρατηρήθηκε στο οριζόντιο επίπεδο
άνω (88.8%) και κάτω (73.5%) των γενειακών ακανθών, ενώ στο επίπεδο των γενειακών ακανθών
το ποσοστό ήταν 59.2%. Το ύψος της γνάθου είχε στατιστικά σημαντική σχέση με το φύλο και την
ηλικία. Η παρουσία όμως των γλωσσικών και των παραπληρωματικών τρημάτων δεν συσχετίζεται
με το ύψος της γνάθου.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα της μελέτης μας παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς εντόπισης της
θέσης και της διασποράς των γλωσσικών και παραπληρωματικών τους τρημάτων από τη γενειακή
σύμφυση μέχρι την άπω επιφάνεια των κυνοδόντων σε ενόδοντες και νωδούς ασθενείς.
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ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ
ΩΟΕΙΔΟΥΣ ΤΡΗΜΑΤΟΣ: ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΞΗΡΑ ΚΡΑΝΙΑ

Νάτσης Κ.1, Καζάνας Σ.2, Ρεπούση Ε.2, Τότλης Τ.1, Διδάγγελος Μ.1, Σίσκος Χ.2, Ιωαννίδη Α.2,
Πιάγκου Μ.2
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., 2Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.
1

Το ωοειδές τρήμα εντοπίζεται οπισθίως των μειζόνων πτερύγων του σφηνοειδούς οστού και μέσω
αυτού διέρχονται το κάτω γναθικό νεύρο, η επικουρική μηνιγγική αρτηρία και ενίοτε το έλασσον επιπολής λιθοειδές νεύρο και αναστομωτική φλέβα.
Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση των μορφολογικών παραλλαγών και μορφομετρικών λεπτομερειών του τρήματος και η πιθανή συσχέτιση του μεγέθους και του σχήματός του με το φύλο και η
ύπαρξη ή μη συμμετρίας του μεγέθους του.
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 116 ξηρά κρανία (63 ανδρικά και 53 γυναικεία) ενηλίκων Ελλήνων.
Αποτελέσματα: τα περισσότεραν κρανία εμφάνιζαν οβάλ τρήμα (62.1% αριστερά και 49.1% δεξιά),
ενώ το στρογγυλό τρήμα ήταν πιο σπάνιο (8.6% αριστερά και 6.9% δεξιά). Δεν βρέθηκε συσχέτιση
του σχήματος με το φύλο. Στη δεξιά πλευρά, το μήκος, το πλάτος και η επιφάνεια του τρήματος ήταν
7.21 ± 1.19 mm, 3.87 ±0.67 mm, 21.98 ± 5.59 mm2, ενώ αριστερά ήταν 7.05 ± 1.08 mm, 4.09 ± 0.72
mm και 22.74 ± 5.58 mm2, αντίστοιχα. Οι άνδρες εμφάνιζαν μεγαλύτερο τρήμα από τις γυναίκες,
ενώ ασυμμετρία εντοπίσθηκε στη δεξιά πλευρά στο πλάτος του τρήματος. Εντοπίσθηκαν κρανία με
οστικές άκανθες που προέβαλαν στο τρήμα και οστεοποιημένοι πτερυγοσφηνοειδείς σύνδεσμοι που
διαιρούσαν το τρήμα.
Συμπεράσματα: αναδεκνύεται η ευρεία διακύμανση της ατυπίας του τρήματος, γεγονός ιδιαίτερης
κλινικής σημασίας για τις νευροχειρουργικές προσπελάσεις στον μέσο κρανιακό βόθρο. Επιπλέον,
η γνώση των μεταβολών του μεγέθους του τρήματος επιτρέπει τη διαφοροδιάγνωση πληθώρας
παθολογικών διεργασιών στη βάση του κρανίου (νεοπλασίες, αγγειακές και οστικές δυσπλασίες,
τραύμα και λοιμώξεις), τον επιτυχή νευρικό αποκλεισμό του κάτω γναθικού νεύρου και την ασφαλή
προσπέλασή του στις βιοψίες.
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ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΙΩΝ ΤΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΞΗΡΑ
ΚΡΑΝΙΑ

Νάτσης Κ.1, Σίσκος Χ.2, Ιωαννίδη Α.2, Παπαθανασίου Ε.1, Αποστολίδης Σ.1, Πιάγκου Μ.2,
Σκανδαλάκης Π.2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Παρά το γεγονός ότι τα υπερώια τρήματα (μείζονα ΜΥΤ και ελάσσονα ΕΥΤ) έχουν κλινική σημασία
για την αναισθησία και τη χειρουργική στην υπερώα, τη ρινική κοιλότητα και την ενδοσκοπική προσπέλαση των παραρρινίων κόλπων, η εντόπισή τους αδρά αναφέρεται στα συγγράμματα Ανατομικής και Περιοχικής αναισθησίας. Η βιβλιογραφία αναδεικνύει τη δυσκολία στην εντόπισή τους και την
αμελητέα διακύμανση της θέσης τους στους πληθυσμούς.
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός της θέσης των ΜΥΤ και ΕΥΤ σε σχέση με το υπερώιο
οστό (ΥΟ) και το έσω πέταλο της πτερυγοειδούς απόφυσης του σφηνοειδούς (ΕΠΠΑΣΦ).
Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 300 ξηρά κρανία ενηλίκων Ελλήνων από τα οποία επιλέχθηκαν
τα 71, λόγω της απουσίας παθολογικού υποστρώματος, της αμφοτερόπλευρης ύπαρξης όλων των
γομφίων και της φυσιολογικής διάταξής τους.
Αποτελέσματα: η μέση κάθετη απόσταση των ΜΥΤ από την οβελιαία υπερώια ραφή βρέθηκε 1.5
εκ. και από το έσω χείλος της φατνιακής ακρολοφίας 0.3 εκ. Η μέση απόσταση από το οπίσθιο χείλος της σκληράς υπερώας ήταν 0.5 εκ. αμφοτερόπλευρα. Τα ΜΥΤ εντοπίσθηκαν μεταξύ της εγγύς
και άπω επιφάνειας του τρίτου γομφίου στο 75.7%, μεταξύ της εγγύς και άπω επιφάνειας του δεύτερου στο 16.8% και άπω του τρίτου γομφίου στο 7.5%. Τα ΕΥΤ κυμαίνονταν: 1 (53.5%), 2 (31%),
3 (10.6%), 4 (2.8%) και 5 (2.1%). Η συνηθέστερη θέση τους ήταν στη συμβολή ΥΟ και ΕΠΠΑΣΦΟ
(71.9%) ενώ η πιο σπάνια στο ΕΠΠΑΣΦ (12.2%).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας παρέχουν τη δυνατότητα ακριβούς εντόπισης της θέσης των
τρημάτων, στοιχείο καθοριστικό για τον επιτυχή νευρικό αποκλεισμό, τον ακριβή σχεδιασμό και τη
διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια.
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ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΟΥ ΛΙΠΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΙΠΙΔΙΩΝ

Τσιγγέλη Π.1, Ψωμιάδου Β.1, Μπάρκας Φ.2, Λυμπερόπουλος Ε.3, Ελισάφ Μ.4
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η καταγραφή των επιπέδων των λιπιδίων και της επίτευξης των λιπιδαιμικών στόχων σε
ασθενείς πολύ υψηλού και υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο λιπιδίων.
Υλικά/Μέθοδος: Μελετήσαμε ενήλικους ασθενείς που είχαν ελάχιστη διάρκεια παρακολούθησης 3
έτη στο εξωτερικό ιατρείο Διαταραχών Μεταβολισμού και Λιπιδίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
Ιωαννίνων.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 1000 διαδοχικοί ασθενείς: 431 πολύ υψηλού και 396 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα ποσοστά επίτευξης του στόχου για την LDL-C για τις δύο κατηγορίες ασθενών
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του NCEP 2001 (<100 mg/dL και <130 mg/dL, αντίστοιχα)
ήταν 72% και 84%. Τα αντίστοιχα ποσοστά επίτευξης της non-HDL-C (<130 mg/dL και <160 mg/dL,
αντίστοιχα) ήταν 75% και 86%. Ωστόσο, σύμφωνα με τις νεότερες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας/Αθηροσκλήρωσης και της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης
του 2011 τα ποσοστά επίτευξης στόχων της LDL-C (<70 mg/dL και <100 mg/dL, αντίστοιχα) ήταν
σαφώς μικρότερα για τις δύο ομάδες ασθενών (26% και 44%, αντίστοιχα). Τα αντίστοιχα ποσοστά
επίτευξης στόχου της non-HDL-C (<100 mg/dL και <130 mg/dL) ήταν 36% και 54%. Ποσοστό 92%
των ασθενών ελάμβαναν στατίνη: 70% μόνο στατίνη και 30% στατίνη σε συνδυασμό με άλλα υπολιπιδαιμικά φάρμακα. Από τους ασθενείς που δεν ελάμβαναν στατίνη ποσοστό 30% ελάμβανε φιμπράτη, 10% εζετιμίμπη και 6% ω-3 λιπαρά οξέα ως μονοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Ακόμη και σε ένα εξειδικευμένο ιατρείο λιπιδίων παρατηρείται σημαντική υστέρηση
στην επίτευξη των νέων απαιτητικών στόχων για τις υπολιπιδαιμικές παραμέτρους. Η χορήγηση
μεγαλύτερων δόσεων αποτελεσματικών στατινών και η συχνότερη χορήγηση συνδυασμών υπολιπιδαιμικών φαρμάκων μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση επίτευξης των στόχων.

59

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο57

ΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΝΟΣΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Πούλος Ο.1 Σαμανίδης Κ.1, Τσαρουχάς Γ.1, Χρυσομάλη Ε.2, Σκλαβούνου Α3.
Προπτυχιακός φοιτητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), 2Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Στοματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ, 3 Καθηγήτρια, Εργαστήριο Στοματολογίας, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
1

Σκοπός: Η γλώσσα μπορεί να αποτελεί τη θέση προτίμησης ενός ευρέως φάσματος νοσολογικών
οντοτήτων ποικίλης σοβαρότητας τόσο τοπικής όσο και συστηματικής αιτιολογίας. Δεδομένου ότι η
ικανότητα αναγνώρισης των παθολογικών μεταβολών της γλώσσας αποτελεί απαραίτητη γνώση για
τον κλινικό, σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των συχνότερων παθήσεων αυτής της
ανατομικής περιοχής του στόματος.
Υλικά και Μέθοδος: Με βάση τα δεδομένα της σύγχρονης Ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας
αναζητήθηκαν νοσήματα της γλώσσας που σχετίζονται με παράγοντες τοπικής αιτιολογίας, καθώς
και γενικές νόσοι στις οποίες μεταξύ άλλων κλινικών σημείων, η γλώσσα συνιστούσε μία από τις
κύριες θέσεις εκδήλωσής τους.
Αποτελέσματα: Οι παθήσεις της γλώσσας συνιστούν το 15.5% του συνόλου των νοσημάτων του
στοματικού βλεννογόνου σύμφωνα με σχετική μελέτη. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται βλάβες δυσπλαστικής αρχής (π.χ. αγκυλογλωσσία), ανατομικές παραλλαγές (π.χ. οσχεοειδής γλώσσα), φλεγμονώδους φύσεως μεταβολές του χρώματος και της υφής (π.χ γεωγραφική γλώσσα), καθώς και
παθήσεις τοπικής αιτιολογίας, όπως λοιμώξεις (π.χ. καντιντίαση), ή συστηματικής αιτιολογίας, όπως
δερματοβλεννογόνια νοσήματα (π.χ. πέμφιγα), νόσοι μεταβολισμού (αμυλοείδωση), αλλά και προκαρκινικές βλάβες (λευκοπλακία, ερυθροπλακία), καλοήθη (π.χ. κοκκιοκυτταρικός όγκος) και κακοήθη
νεοπλάσματα (ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα). Η διαγνωστική προσέγγιση των παραπάνω παθήσεων
ποικίλει και μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ της απλής αξιολόγησης των κλινικών χαρακτηριστικών έως
και τη λήψη διαγνωστικής βιοψίας για ιστοπαθολογική εξέταση, την ολική χειρουργική εξαίρεση μίας
βλάβης ή παραπομπή του ασθενούς για κατάλληλη κλινικοεργαστηριακή διερεύνηση.
Συμπέρασμα: Η αναγνώριση των παθολογικών μεταβολών της γλώσσας σε συνδυασμό με την
αξιολόγηση του ιστορικού και του κατευθυνόμενου εργαστηριακού έλεγχου του ασθενούς μπορεί να
οδηγήσουν στην ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση των διαφόρων παθήσεων.
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ΕΛΟΝΟΣΙΑ. ΜΙΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΝΟΣΟΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

Παναγόπουλος Π. 1, Τερζή Ε.2, Παπάζογλου Δ. 1, Παπάνας Ν. 1, Αντώνογλου Χ. 1, Γανίτης Α. 3,
Καββαδίας Κ.4, Νάσσος Ν.4, Μαλτέζος Ε.1
Καθηγητης Παθολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 2Καθηγητρια Παθολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 3Ειδικευομενος, Β Παθολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 4Φοιτητης Ιατρικής Δημοκρίτειου
Πανεπιστήμιου Θράκης

1

Εισαγωγή: Παρουσίαση δύο αυτόχθονων περιστατικών ελονοσίας από Plasmodium vivax πού εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο του 2013. στην περιοχή Φέρες του νομού Έβρου.
Παρουσίαση περιστατικών: Η πρώτη περίπτωση αφορά σε γυναίκα 40 ετών που προσήλθε στο
ΤΕΠ λόγω εμμένοντος εμπυρέτου (τριταίου). Κλινικοεργαστηριακά διαπιστώθηκαν θρομβοπενία, αιμόλυση και σπληνομεγαλία. Μικροσκοπικώς ανευρέθη Plasmodium vivax. Το δεύτερο περιστατικό
αφορά σε άντρα 43 ετών, κυνηγό, με παρατεταμένο εμπύρετο (αμφημερινό), χωρίς άλλη συνοδό
συμπτωματολογία, αλλά με αυξημένη έκθεσή του σε δήγματα κωνώπων. Μικροσκοπικώς επιβεβαιώθηκε λοίμωξη από Plasmodium vivax. Κανείς από τους δύο αρρώστους δεν ανέφερε μετάγγιση
αίματος ή ταξίδι σε ενδημικές για ελονοσία χώρες. Και οι δύο παρουσίαζαν αρχικά σπληνομεγαλία
(περίπου 16.5 εκ), ίκτερο (χολ. 2.3mg/dl), βαριά αναιμία (Hb 7.2 g/dl), θρομβοπενία (54.000) και
ήπια αζωθαιμία (ουρία 45mg/dl). Έλαβαν αγωγή με χλωροκίνη (συνολικά 2,5gr άλατος φωσφορικής
χλωροκίνης σε 3 ημέρες) και πριμακίνη 30mg ημερησίως για 14 ημέρες. Ο πυρετός υποχώρησε την
3η ημέρα, ενώ εργαστηριακή βελτίωση εμφανίστηκε από την 5η ημέρα. Η διάρκεια νοσηλείας τους
ήταν 10 ημέρες.
Συζήτηση: Μετά από σοβαρή προσπάθεια αποξήρανσης των ελών και καταπολέμησης των κουνουπιών, η Ελλάδα ανακηρύχτηκε το 1974 ελεύθερη ελονοσίας.
Έκτοτε και μέχρι το 2008 καταγράφηκαν συνολικά σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ 1320
περιστατικά ελονοσίας στη χώρα μας, η πλειονότητα των οποίων ήταν εισαγόμενα, ενώ από το 2009
άρχισε η επανεμφάνιση σημαντικού αριθμού κρουσμάτων αυτόχθονης ελονοσίας, με κορύφωση τα
έτη 2011 και 2012.
Το 2013 εμφανίστηκαν στο Ν. Έβρου για πρώτη φορά μετά από 20 περίπου χρόνια 2 αυτόχθονα
κρούσματα ελονοσίας από P. vivax. Τα περιστατικά αυτά εκδηλώθηκαν με αρκετά σοβαρή συμπτωματολογία, σπληνομεγαλία και βαριά αναιμία ή θρομβοπενία. Επίσης παρουσίαζαν ήπια αύξηση
ουρίας και κρεατινίνης.
Συμπέρασμα: Η ελονοσία πρέπει να περιλαμβάνεται σήμερα στη διαφορική διάγνωση όλων των
ασθενών που προσέρχονται με εμπύρετο στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Ελληνικών
Νοσοκομείων, ακόμη και τους φθινοπωρινούς μήνες.
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ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ
ΑΛΒΑΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ:
ΜΙΑ ΕΞΟΜΟΙΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΑ

Μπουρούσης Ε.1, Γκούντας Σ.1, Καρακίτσιου Δ.Ε.1, Μάρκου Α.1, Τσίρκα Γ.2, Αναστασόπουλος Ν.Α.3,
Τατσιώνη Α.4, Ντουνούση Ε.5, Σιαμόπουλος Κ.6
Ιατρός, 2Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4Επίκουρη
καθηγήτρια Γενικής Ιατρικής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5Λέκτορας Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 6Καθηγητής Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
1

Στόχος: Η σύγκριση αιτιών πρώτης επίσκεψης στο Εξωτερικό Ιατρείο (ΕΙ) ενός τριτοβάθμιου νεφρολογικού κέντρου μεταξύ Αλβανών μεταναστών και Ελλήνων καθώς και η διερεύνηση ύπαρξης
διαφορών στην νεφρική λειτουργία (εκτιμώμενος ΡΣΔ).
Μέθοδος: Διεξήχθη μελέτη ασθενούς μάρτυρα με εξομοίωση 1:1 στο Νεφρολογικό ΕΙ του ΠΓΝΙ. Για
καθένα από τους 55 Αλβανούς ασθενείς, αντιστοιχήθηκε ένας Έλληνας (μάρτυρας) ίδιας ηλικίας και
φύλου και καταγράφηκαν φύλο, ηλικία, αιτία επίσκεψης, εΡΣΔ (CKD-EPI) -, συννοσηρότητα (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακή νόσος, νεοπλασίες) και φαρμακευτική αγωγή (διουρητικά,
β αποκλειστές, ΑΤ1/αΜΕΑ, αναστολείς διαύλου ασβεστίου, αντιδιαβητικά, στατίνες και αντιαιμοπεταλιακή αγωγή)
Αποτελέσματα: Η αιτία επίσκεψης ήταν γνωστή για όλους τους Έλληνες αλλά μόνο στους 28 Αλβανούς ασθενείς (51%). Από τους Έλληνες, 34 (62%) παραπέμφθηκαν λόγω υπέρτασης, 11 (20%)
λόγω μειωμένης νεφρικής λειτουργίας, 5 (9%) λόγω πολυκυστικής νεφρικής νόσου των ενηλίκων, 3
(5.5%) λόγω νεφρικού όγκου και 2 (3.5%) λόγω σπειραματονεφρίτιδας, με τα αντίστοιχα περιστατικά
των Αλβανών να είναι 4 (14.5%), 16 (57%), 4 (14.5%), 2 (7%) και 2 (7%). Το ποσοστό της Χρόνιας
Νεφρικής Νόσου ήταν παρόμοιο στις δύο ομάδες (24% στους Έλληνες έναντι 23% στους Αλβανούς.
Εντούτοις οι Αλβανοί είχαν στατιστικά σημαντικά μικρότερη τιμή εΡΣΔ σε σύγκριση με τους Έλληνες
[48 (27, 84) vs 74 (58, 87) ml/min/1.73m2, p<0.001]. Το ποσοστό των Ελλήνων υπερτασικών ήταν
μεγαλύτερο σε σχέση με των Αλβανών μεταναστών (69% vs 31%, p=0.01). Δεν υπήρχε διαφορά
στον επιπολασμό του ΣΔ, της ΚΑΝ και των νεοπλασιών στην πρώτη επίσκεψη μεταξύ των ομάδων.
Μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων υπερτασικών λάμβανε διουρητικό (67% vs 33%, p=0.02) και/ή
ΑΔΑ (73% vs 27%, p=0.02) σε σχέση με τους Αλβανούς.
Συμπεράσματα: Για τους μισούς Αλβανούς δεν υπήρχε γνωστή αιτία παραπομπής. Μεταξύ αυτών
με γνωστό αίτιο, η κυριότερη αιτία παραπομπής είναι η μειωμένη νεφρική λειτουργία, ενώ για τους
Έλληνες η υπέρταση. Τέλος, οι Αλβανοί ασθενείς είχαν χαμηλότερο ΡΣΔ σε σχέση με τους Έλληνες.
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ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΟΥΡΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Κωστόπουλος Γ.1, Αλαμανή Η.1, Ευσταθίου Γ.1, Παναγόπουλος Π.2, Ιωσηφίδου Γ.3, Μαλτέζος Ε.4
Φοιτητής/φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Λέκτορας Παθολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 3 Ειδικευόμενη Β’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
ΠΓΝΑ, 4Καθηγητής Παθολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1

Εισαγωγή: Ο κίνδυνος λοίμωξης ουροποιητικού μετά από εφάπαξ καθετηριασμό της ουροδόχου
κύστης ανέρχεται στο 20% για νοσηλευόμενους ασθενείς και αυξάνεται κατά 5-10% για κάθε μέρα
παραμονής του καθετήρα.
Η ασυμπτωματική βακτηριουρία εμφανίζεται αργότερα στα κλειστά σε σχέση με τα ανοικτά συστήματα παροχέτευσης (10η έναντι 3ης ημέρας), ενώ εμφανίζεται σχεδόν σε όλους τους ασθενείς μετά από
4 εβδομάδες παραμονής του καθετήρα.
Σκοπός: Η μελέτη της επίπτωσης των σχετιζόμενων με ουροκαθετήρα λοιμώξεων του ουροποιητικού (CAUTI) και του είδους των αιτιοπαθογόνων μικροοργανισμών στην Β΄ Παθολογική Κλινική του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.
Μέθοδοι Καταγράφηκαν όλοι οι ασθενείς που υπεβλήθησαν σε καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης, σε περίοδο 16 βδομάδων (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2013), και ελήφθησαν καλλιέργειες ούρων
δύο φορές εβδομαδιαίως, μέχρι την αφαίρεση του καθετήρα. Στο διάστημα αυτό χρησιμοποιήθηκε
συγκυριακώς λόγω έλλειψης υλικών το ανοικτό σύστημα καθετήρα ουροδόχου κύστης.
Αποτελέσματα: Στο διάστημα των 16 εβδομάδων, 50 ασθενείς (42% άνδρες) υπεβλήθησαν σε
καθετηριασμό της ουροδόχου κύστης και από αυτούς, οι 9 εμφάνισαν λοίμωξη ουροποιητικού σχετιζόμενη με ουροκοαθετήρα (18 % ασθενών). Η επίπτωση των σχετιζόμενων με ουροκαθετήρα ουρολοιμώξεων ήταν 25 /1000 ημέρες νοσηλείας ή 89,2 /1000 ημέρες καθετηριασμού. Τα συχνότερα απομονωθέντα παθογόνα ήταν Escherichia coli (60%), Candinda albicans (20%) και Proteus
mirabilis (12.5%).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας δείχνουν αυξημένη επίπτωση των σχετιζόμενων με ουροκαθετήρα ουρολοιμώξεων, η οποία αποδίδεται μάλλον στη συγκυριακή χρήση ανοικτού συστήματος
καθετήρα.
Απαιτείται επαγρύπνηση, περιορισμός των καθετηριασμών της ουροδόχου κύστης στους απολύτως
απαραίτητους και η χωρίς παρεκλίσεις χρήση του κλειστού συστήματος ουροκαθετήρα.
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΓΚΟΠΗΣ

Γιαζλά Γ., Γκίκας Α., Κάκος Χ.
Φοιτητής/ρια 4ου έτους Τμήματος Ιατρικής, Σχoλή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός μας είναι να θίξουμε ένα θέμα καθημερινό και επείγον, αυτό της συγκοπής, το όποιο μπορεί
να κληθεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε, είτε είναι γιατρός είτε όχι. Στη επιλογή αυτού του θέματος
επίσης μας οδήγησε το γεγονός ότι παρότι βρισκόμαστε στο 4ο έτος των σπουδών μας δεν διαθέτουμε ξεκάθαρες και ολοκληρωμένες γνώσεις για διαχείριση μιας τέτοιας κατάστασης. Με αφορμή
λοιπόν αυτή την εργασία ήρθαμε σε επικοινωνία με γιατρούς που συναντούν σε καθημερινή βάση τέτοια περιστατικά ώστε να ενημερωθούμε εμείς οι ίδιοι αλλά και να μοιραστούμε με τους υπόλοιπους
φοιτητές ιατρικής της Ελλάδας τις γνώσεις που αποκομίσαμε. Εν τέλει καταλήξαμε στην διαμόρφωση
ενός αλγορίθμου με τις βασικές αρχές διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισης της συγκοπής.
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ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΤΕΝΣΙΝΗΣ- ΡΕΝΙΝΗΣ (RAAS) ΣΤΟ
ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ STRESS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αμανατίδου Κ. 1, Καλλαράς Κ. 2
1

Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, 4ου έτους, 2Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ

Το σύστημα Ρενίνης-Αγγειοτενσίνης-Αλδοστερόνης (RAAS), και συγκεκριμένα η Αγγειοτενσίνη ΙΙ,
παίζει ρόλο στη γήρανση των κυττάρων μέσω παραγωγής ελεύθερων ριζών οξυγόνου (Reactive
Oxygen Species-ROS), οι οποίες παράγονται απο τα λεία μυϊκά κύτταρα των αγγείων. Οι ROS φαίνεται να εμπλέκονται και στην οξεία γήρανση των κυττάρων που οφείλεται σε stress (stress-induced
premature senescence- SIPS) και στη χρόνια.Συγκεκριμένα, η οξειδωτική βλάβη του DNA επάγει
την SIPS ενώ η βλάβη στα τελομερή επάγει τη χρόνια γήρανση, και οι δύο μέσω του γονιδίου p53.
H υπόθεση είναι ότι οι επαγόμενες από την Αγγειοτενσίνη ΙΙ ελεύθερες ρίζες οξυγόνου εμπλέκονται
στους μηχανισμούς γήρανσης των κυττάρων διαμέσου της οδού των τελομερών αλλά και ανεξάρτητων οδών. Θα γίνει ανασκόπηση του συστήματος RAAS, του μηχανισμού δράσης και ενεργοποίησής
του και ανάλυση του ρόλου του στην οξειδωτική βλάβη του DNA, καθώς και αναφορά των μεθόδων
και τεχνικών για την πραγματοποίηση της παραπάνω υπόθεσης.
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Η ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ

Παλιούρας Α.1, Λιάμης Γ.2
5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Ιωαννίνων, Β΄ Παθολογική Κλινική ΠΓΝΙ

2

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του ρόλου της γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης στη διάγνωση του ΣΔ και στην παρακολούθηση του γλυκαιμικού επιπέδου των διαβητικών.
Μέθοδος και Υλικά: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση περιελάμβανε τη μελέτη των κατευθυντήριων
οδηγιών της WHO ( World Health Organization), της ADA (American Diabetes Association) και της
Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας για τη διάγνωση του ΣΔ και τη χρόνια παρακολούθηση των
διαβητικών.
Αποτελέσματα: Η διάγνωση του ΣΔ γίνεται με τη μέτρηση της γλυκόζης νηστείας 8ώρου ή τη δοκιμασία ανοχής στην από του στόματος χορηγούμενη γλυκόζη, σύμφωνα με τα κριτήρια της WHO και
της ADA . Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη ( HbA1 ) σχηματίζεται από τη μη ανάστροφη σύνδεση της
γλυκόζης με τη HbA1 των RBCs . Η διάρκεια ζωής των RBCs στο περιφερικό αίμα είναι 120 ημέρες.
Επομένως η HbA1 αποτελεί άριστο δείκτη για την εκτίμηση του γλυκαιμικού ελέγχου των διαβητικών
σε βάθος 8-12 εβδομάδων . Τα επιθυμητά επίπεδα είναι μικρότερα από 5,7 %. Η HbA1c δεν μπορεί
όμως να χρησιμοποιηθεί για τη διάγνωση του ΣΔ. Η χρήση της στη διαγνωση χαρακτηρίζεται ως
προαιρετική καθώς παρουσιάζει μικρή ευαισθησία δίνοντας υψηλό ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων . Ακόμη οι τιμές της HbA1 επηρεάζονται ( εκτός από τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα)
και από άλλους παράγοντες όπως φάρμακα και αιμολυτικές καταστάσεις δίνοντας ψευδώς θετικά
ή αρνητικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αποτελεί ένα πολύ καλό δείκτη για την εκτίμηση
του γλυκαιμικού επιπέδου των ασθενών με γνωστό ΣΔ σε βάθος 2-3 μηνών, όχι όμως για τη διάγνωση του ΣΔ.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ ΠΟΥ
ΕΛΑΒΑΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ BORTEZOMIB: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ

Παππά Ε.1, Παπαθανασίου Κ.2, Χατζημιχαήλ Ε.3, Μπριασούλης Ε.4
Τεταρτοετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 3Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

1

2

Σκοπός: Η μελέτη μη επιλεγμένης σειράς ασθενών με συμπτωματικό πολλαπλό μυέλωμα που διαγνώσθηκαν το τελευταίο έτος στην Αιματολογική Κλινική του ΠΓΝ Ιωαννίνων και η εκτίμηση της
κλινικής εικόνας, της απόκρισης και της τοξικότητας στη θεραπεία.
Υλικά και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά 13 ασθενείς, ηλικίας 43 έως 85 ετών (διάμεση ηλικία 69 έτη), 8 άνδρες και 5 γυναίκες. H σταδιοποίηση κατά ISS είχε ως εξής:6 ασθενείς σταδίου
ΙΙΙ, 7 σταδίου ΙΙ, ένας σταδίου Ι. Το 65% των ασθενών προσήλθε με αναιμία και ο απεικονιστικός
έλεγχος ανέδειξε οστεολύσεις στο ίδιο ποσοστό. Επηρεασμένη νεφρική λειτουργία αναδείχθηκε στο
50%, υπερασβεστιαιμία στο 30%. Πρωτεΐνη BenceJones ανευρέθηκε στα ούρα 6/13 ασθενών. Οκτώ
ασθενείς είχαν φυσιολογικό καρυότυπο και 1 πρόσθετες χρωμοσωμικές ανωμαλίες t(4;14). Όλοι οι
ασθενείς έλαβαν θεραπευτικό σχήμα που περιλάμβανε Bortezomib. Για την αξιολόγηση της απόκρισης χρησιμοποιήθηκαν τα IMWGcriteria ενώ για την εκτίμηση της τοξικότητας χρησιμοποιήθηκαν τα
Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) version 4.03.
Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, 2 εμφάνισαν πλήρη ύφεση
(CR), οι υπόλοιποι πολύ καλή μερική ύφεση (VGPR). Όσον αφορά την τοξικότητα βαθμού III/IV, 4/13
ασθενείς εκδήλωσαν ουδετεροπενία βαθμού ΙΙΙ, 4/13 θρομβοπενία βαθμού ΙV και 1/13 βαθμού ΙΙΙ,
2/13 αναιμία βαθμού ΙΙΙ, 1/13 ηπατοτοξικότητα βαθμού ΙΙΙ, 1/13 ουδετεροπενική λοίμωξη βαθμού ΙΙΙ,
ενώ παρατηρήσαμε ότι με υποδόρια χορήγηση bortezomib κανένας ασθενής δεν παρουσίασε νευροτοξικοτήτα βαθμού >Ι.
Συμπεράσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίστηκαν με αναιμία και οστεολύσεις, έλαβαν θεραπεία με βάση το bortezomib και πέτυχαν τουλάχιστον πολύ καλή μερική ύφεση. Πιο συχνή τοξικότητα
ήταν η ουδετεροπενία και η θρομβοπενία, ενώ με υπόδορια χορήγηση bortezomib δεν παρατηρήθηκε νευροτοξικότητα.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΟΣΟΥ KIKUCHI-FUJIMOTO ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΕ
ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΒARTONELLA ΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΘΗΚΕ ΩΣ ΑΙΜΟΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ
ΛΕΜΦΟΪΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ

Φερούς Σ.1, Λαγός Κ.2, Γουγωπούλου Δ.3, Κυριαζοπούλου Λ.3, Χατζημιχαήλ Ε.3, Μπριασούλης Ε.4
Τεταρτοετής Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Ειδικευόμενος Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 3Αιματολόγος, Αιματολογική
Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

1

2

Γυναίκα 23 χρονών, εισήχθη στην Παθολογική Κλινική του ΠΓΝΙ λόγω εμπυρέτου, λευκοπενίας (ANC
0,7x10^9) και ινιακής κεφαλαλγίας από 10ημέρου. Η αντικειμενική εξέταση ήταν αρνητική πλην οριακά ψηλαφητών τραχηλικών λεμφαδένων. Έλεγχος για ηπατίτιδες,HIV,EBV,CMV,HSV, λεπτόσπειρα,λεγιονέλλα, λεϊσμάνια, τοξόπλασμα,ρικέτσιες,βρουκέλλα και σαλμονέλα, η φυματινοαντίδραση
Μantoux και ο ανοσολογικός έλεγχος ήταν αρνητικά. Η Η/Φ ανοσοσφαιρινών ορού ήταν φυσιολογική.
Έλαβε διαδοχικά διάφορους συνδυασμούς αντιβίωσης χωρίς ύφεση του εμπυρέτου, ενώ παρουσίασε προοδευτικά εξελισσόμενη πανκυτταροπενία και αναπνευστική δυσχέρεια. Μετά 15 ημέρες νοσηλείας στην Παθολογική κλινική διακομίσθηκε στην Αιματολογική Κλινική με υψηλό πυρετό, ηπατοσπληνομεγαλία, αναπνευστική δυσχέρεια, ταχυκαρδία,SpO2 88%,Hb 8 gr/dl,ANC 0.26x10^9,PLTs
70x10^9,Ferritin 12000 ng/ml, LDH 1780 IU/L τραναμινάσες Nx4. CT θώρακος υψηλής ευκρίνειας
ανέδειξε μικρές υπεζωκοτικές συλλογές, εκτεταμένα διηθήματα δίκην θολής υάλου άμφω και λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου 1,3 εκ. Η ασθενής υπεβλήθη σε μυελόγραμμα, οστεομυελική βιοψία και
βιοψία οπίσθιου τραχηλικού λεμφαδένα ενώ εστάλη έλεγχος για Bartonella, Ricketsiae,Anaplasma
και Legionella. Η ιστολογική διάγνωση ήταν Νόσος Kikuchi-Fujimoto ενώ οι υψηλές τιμές φεριτίνης
σε συνδυασμό με το παρατεινόμενο εμπύρετο την οργανομεγαλία και την πανκυτταροπενία ήταν
δηλωτικά πιθανής αιμοφαγοκυτταρικής λεμφοϊστιοκυττάρωσης. Η ασθενής έλαβε θεραπεία με ανοσοσφαιρίνες 25 gr IV x 5 ημέρες και πρεδνιζόνη 25 mg x2/d με δραματική κλινική βελτίωση και ταχεία
αποκατάσταση της αιματολογικής εικόνας και των απεικονιστικών ευρημάτων του θώρακος. Ο ορολογικός έλεγχος για Bartonella ήταν θετικός. Η ασθενής ένα χρόνο αργότερα παραμένει υγιής.
Συμπεράσματα: Η νόσος Kikuch Fujimoto είναι μια σπάνια νοσολογική οντότητα για την οποία
έχουν ενοχοποιηθεί λοιμώδη αίτια. Στην συγκεκριμένη περίπτωση η νόσος σχετίσθηκε με λοίμωξη
από Bartonella και συνοδεύτηκε και από αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση η οποία μπορεί
να καταλήξει σε θανατηφόρο πολυοργανική ανεπάρκεια.
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ΟΞΥ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τσίβου Μ., Αργυροπούλου Μ., Αρβανίτη Ε.
5ετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ο όρος οξύ υπερτασικό επεισόδιο περιλαμβάνει οποιαδήποτε απότομη και μεγάλη αύξηση της αρτηριακής πίεσης [ΑΠ](συστολικής ή διαστολικής), ανεξάρτητα από την παρουσία οξείας βλάβης των
οργάνων στόχων. Το οξύ υπερτασικό επεισόδιο περιλαμβάνει τρεις οντότητες: την υπερτασική κρίση
ή υπερεπείγον οξύ υπερτασικό επεισόδιο, το επείγον οξύ υπερτασικό επεισόδιο και την υπερτασική
αιχμή.
Η διαγνωστική προσέγγιση του οξέος υπερτασικού επεισοδίου γίνεται τόσο με την παρουσία χαρακτηριστικών συμπτωμάτων όπως η οξεία δύσπνοια, ο συσφιγκτικός οπισθοστερνικός πόνος και η
σύγχυση όπως επίσης και με την κλινική εξέταση, η οποία βασίζεται στη μέτρηση της ΑΠ, των σφύξεων και στην ακρόαση της καρδιάς καθώς και με μια σειρά από εργαστηριακές εξετάσεις.
Τέλος, η αντιμετώπιση του οξέος υπερτασικού επεισοδίου, η οποία πρέπει να είναι υπερεπείγουσα
δεν καθορίζεται μόνο από το ύψος της ΑΠ αλλά κυρίως από την υποκείμενη πάθηση του οργάνου
στόχου.
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ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ
ΥΨΗΛΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ CREST

Παππά Π.1, Παππά Ε.1, Κυροχρήστος Ι.2, Μιχάλης Λ.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Σκοπός: H παρουσίαση της μελέτης Crest, που αποτελεί διεθνή, πολυκεντρική, διπλή-τυφλή, φάσεως ΙΙΙ, κλινική μελέτη που συνέκρινε την έκβαση ασθενών με συμπτωματική ή μη στένωση καρωτίδων, οι οποίοι υπεβλήθησαν είτε σε ενδαρτηρεκτομής αθηρωματικής πλάκας (CEA) είτε σε ενδοαγγειακή τοποθέτηση μεταλλικών ενδοπροθέσεων (CAS) μετά από τυχαιοποίηση.Συμπεριλήφθηκαν
αναλύσεις κόστους αποτελεσματικότητας.
Υλικά και Μέθοδος: Μελετήθηκαν 2522 ασθενείς με συμπτωματική ή μη στένωση καρωτίδας, κατάλληλοι να υποβληθούν και στις δύο επεμβάσεις. Ορίστηκαν δύο πληθυσμοί: Ένας πληθυσμός
που περιλαμβάνει όλους τους ασθενείς, εκτός από εκείνους που αρνήθηκαν την επέμβαση που καθορίστηκε γι’ αυτούς κατά την τυχαιοποίηση. (Πληθυσμός Intention-To-Treat (ΙΤΤ) ) ( CAS: n=1213,
CEA: n=1193) και ένας πληθυσμός που αποτελείται από τους ασθενείς που υποβλήθηκαν μόνο στη
μία από τις δύο επεμβάσεις κατά την περιεγχειρητική περίοδο. (Πληθυσμός Assigned Treatment
Received) ( CAS: n=1136, CEA: n=1184).
Αποτελέσματα: Όσον αφορά το κόστος είναι υψηλότερο για την CAS σε σχέση με την CEA. Για τον
ITT πληθυσμό τα ποσοστά εμφάνισης εγκεφαλικών επεισοδίων είναι υψηλότερο στην CAS. Τα ποσοστά εμφάνισης εμγραγμάτων του μυοκαρδίου είναι υψηλότερα στην CEA. Μικρές αλλά στατιστικά
σημαντικές διαφορές στη χρησιμότητα που ευνοούν την CAS, σε διάστημα 2 εβδομάδων και 1 μήνα.
Όχι όμως στο διάστημα 1 χρόνου.
Συμπεράσματα: Σε πληθυσμό ασθενών με καρωτιδική στένωση, που δεν ήταν υψηλού κινδύνου
για επιπλοκές η CEA σχετιζόταν με ελαφρώς χαμηλότερο κόστος και ελαφρώς πιο αυξημένα QALYs
σε σύγκριση με την CAS. Τα αποτελέσματα από την ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας ήταν
αρκετά ασταθή. Δεν υπάρχει επαρκής απόδειξη που να ευνοεί την επιλογή 1 εκ των 2 θεραπευτικών
στρατηγικών για οικονομικούς λόγους.
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ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (TAVR):
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Αργυρίου Ε. Ο.1, Δεμερτζή Μ.1, Κατσούρας Χ.2, Μιχάλης Λ.3
Φοιτητής/ρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων
αναφορικά με τη διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVR) και οι μελλοντικές προοπτικές της μεθόδου.
Υλικά/Μέθοδος: Αποτελέσματα δημοσιευμένων (PubMed) τυχαιοποιημένων μελετών παρέμβασης
σε ασθενείς με σοβαρή στένωση αορτής, όπου το ένα σκέλος της παρέμβασης ήταν η TAVR.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα των τυχαιοποιημένων μελετών έδειξαν ότι σε
ασθενείς υψηλού χειρουργικού κινδύνου η διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας δεν
είναι κατώτερη όσον αφορά την θνητότητα σε σύγκριση με την χειρουργική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας, ενώ σε ασθενείς που κρίνονται ανεγχείρητοι είναι καλύτερη της συντηρητικής θεραπείας.
Στην ανασκόπησή μας, παραθέτουμε τα κριτήρια επιλογής των ασθενών στις μελέτες, τα οποία αφορούν ανατομικές και κλινικές παραμέτρους.
Επιπλέον, συγκρίνονται οι θεραπευτικές στρατηγικές ως προς διάφορα καταληκτικά σημεία (καρδιακή θνητότητα, εγκεφαλικά επεισόδια, ανάγκη εμφύτευσης μόνιμου βηματοδότη, ανάγκη για νέα
νοσηλεία, κλπ).
Ακολούθως, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ύπαρξης μιας «ομάδας καρδιάς», με τη συνεργασία επεμβατικών καρδιολόγων, αγγειοχειρουργών, καρδιοχειρουργών, αναισθησιολόγων και
άλλων ειδικοτήτων με κύριο μέλημα την παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδας με τον μικρότερο
δυνατό κίνδυνο.
Τέλος, συζητούνται τρόποι βελτίωσης της μεθόδου και μείωσης των επιπλοκών, και η δυνατότητα
εφαρμογής της σε άλλες ειδικές κατηγορίες ασθενών.
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A LITERATURE REVIEW OF FEASIBILITY STUDIES FOR TRANS-CATHETER
AORTIC VALVE IMPLANTATION UNDER REAL-TIME CARDIAC MRI
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ (REAL-TIME MRI) ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ
ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Kotronias R. A.1, Chasapidis K.2, Karpathiou Ch.3
Keele University Medical School, UK, 2Clinical Application Specialist at Circle Cardiovascular
Imaging BV, 3University of Athens (UoA) Medical School

1

Ιστορικό: Η εισαγωγή της TAVI καθιστά μια επανάσταση στο χώρο της αντικατάστασης βαλβίδας. Η
διαδικασία έχει πραγματοποιηθεί υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση, όμως, τα πιθανά μειονεκτήματα
της ακτινοσκοπικής καθοδήγησης, σε συνδυασμό με την αύξηση της διαθεσιμότητας και το καλύτερο
προφίλ ασφάλειας της Kαρδιαγγειακής Μαγνητικής Τομογραφίας (CMR) αποτελούν την αιχμή του
δόρατος ως προς την έρευνα για την αντικατάσταση της ακτινοσκοπικής καθοδήγησης με την μέθοδο της πραγματικού χρόνου Kαρδιαγγειακής Μαγνητικής Τομογραφίας (rtCMR). Πραγματοποιήσαμε
μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας των μελετών σκοπιμότητας για TAVI υπό την καθοδήγηση rtCMR.
Μέθοδοι: Μια ενδελεχής βιβλιογραφική έρευνα έγινε στο PubMed Central© χρησιμοποιώντας τους
όρους αναζήτησης [TAVI] ή [Transcatheter Aortic Valve Implantation] και [rtCMR] ή [CMR] ή [ cardiac
MRI ]. 2 μελέτες εντοπίστηκαν και περιλαμβάνονται στην κριτική μας.
Αποτελέσματα: Οι μελέτες διεξήχθησαν σε χοίρους και αξονικά μοντέλα (phantom models). Χρησιμοποιήθηκαν οι ήδη υπάρχουσες βαλβίδες. Edward Sapien XT© και Medtronic Core Valve©. Και οι
δύο μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Core Valve έχεi πιο φίλιο CMR προφίλ. Η τοξοειδής
MR έδωσε ίδια αποτελέσματα με τη Long Axis Trans - oesophageal echocardiography ( TOE ) για
την εκτίμηση των προ-επεμβατικών ανατομικών παραμέτρων, ωστόσο, η Στεφανοειδής MR ήταν
ανώτερη από την ομόλογό της στην εκτίμηση της διαμέτρου του αορτικού δακτυλίου. Χρησιμοποιώντας την ακολουθία TrueFISP, επιτρέπεται η λεπτομερής απεικόνιση των ανατομικών παραμέτρων
με παθητική παρακολούθηση, η οποία είναι αναγκαία για την κατάλληλη τοποθέτηση του βιοπροσθήκης. Όσον αφορά την αξιολόγηση της λειτουργικότητας μετά την επέμβαση, η ﬂow sensitive Contrast
Phase (PC) αλληλουχία έδειξε ότι η rtCMR καθοδηγoύμενη TAVI επιτυγχάνει καλά αποτελέσματα
όσον αφορά την επεμβατική διαδικασία. Και οι δύο μελέτες εντόπισαν την ανάγκη για την περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη φιλικού CMR εξοπλισμού. Και στις δύο έρευνες, οι επιστημονικές ομάδες
ανέπτυξαν τις δικές τους CMR συμβατές βαλβίδες, οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν στην κλινική
εφαρμογή χωρίς σημαντικές προσθήκες., Τελικώς, η rtCMR αποδεικνύεται ως μια καλή τεχνολογία
για την πραγματοποίηση της διαδικασίας.
Κατάληξη: Η rtCMR με παθητική παρακολούθηση αποδεικνύεται ως μία αξιόπιστη συσκευή πλοήγησης, εντοπισμού της βέλτιστης θέσης εμφύτευσης της βαλβίδας. Μαζί με την συνοδευόμενη μείωση της έκθεσης ακτινοβολίας και της χρήσης νεφροτοξικών μέσων αντίθεσης, η rtCMR παρέχει
πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής ακτινοσκόπησης και αγγειογραφίας. Παρόλ’ αυτά απαιτείται
περισσότερη έρευνα για να εκτιμηθεί η δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων αυτών σε ένα
κλινικό περιβάλλον, καθώς και μια διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους της αντικατάστασης της
υπαρχουσας απεικονιστικής μεθόδου με την rtCMR.
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ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΓΕΝΕΣΗ:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μελά Ε. Δ.1, Ακουμιανάκης Δ. Ι.2, Κλώντζας Ε. Μ.2
Φοιτήτρια 3ου έτους, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Φοιτητής 6ου έτους, Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

Σκοπός Η αθηροσκλήρυνση, σχετιζόμενη με ποικίλους παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση,
το κάπνισμα, η υπερλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης και η ομοκυστιναιμία, αποτελεί την κύρια
αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο και μια από τις κυριότερες στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σκοπός
της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, σχετικά με του αιμοδυναμικούς
παράγοντες που σχετίζονται με την παθοφυσιολογία της αθηρογένεσης.
Υλικά και μέθοδοι Διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS.
Αποτελέσματα Ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης αθηρωματικής νόσου είναι η δυσλειτουργία του
ενδοθηλίου. Εκτός από τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, στη δυσλειτουργία αυτή συμβάλλουν
και μεταβολες της διατμητικής τάσης που ασκείται στο εσωτερικό του αρτηριακού τοιχώματος,
παράλληλα με την κατεύθυνση της ροής του αίματος. Πειραματικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι οι
εμφανιζόμενες τάσεις ποικίλουν σε διαφορετικά σημεία του αρτηριακού δέντρου, τα οποία συχνά
ταυτίζονται με τις θέσεις ανάπτυξης αθηρωματικής νόσου. Αυτά τα σημεία αντιστοιχούν σε θέσεις
διχασμού και διακλαδώσεων αγγείων. Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των σημείων αυτών, καθώς και
οι μεταβολές τους κατά την εξέλιξη της νόσου επίσης συμβάλλουν στην παθοφυσιολογία. Στις θέσεις
αυτές έχει παρατηρηθεί ανάπτυξη στροβιλώδους ροής και διαχωρισμού ροής. Οι προαναφερθέντες
παράγοντες συμβάλλουν στην αθηρογένεση μέσω πολλαπλών επιδράσεων στη λειτουργία και το
φαινότυπο του αγγειακού ενδοθηλίου.
Συμπεράσματα: Οι αιμοδυναμικοί παράγοντες που προκαλούν μεταβολές στη διατμητική τάση
και την αιματική ροή, συμβάλλουν στην αθηρογένεση μέσω πολλαπλών επιδράσεων στο αγγειακό
ενδοθήλιο.
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ΤΕΛΟΜΕΡΗ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ;
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τζανή Α.1,2, Δουλάμης Η.1,2, Προδρομίδου Α.1,2, Τζανετάκου Ε.2, Κορού Λ.Μ..2, Περρέα Δ.Ν.2
Φοιτητής/ρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης
«Ν.Σ. Χρηστέας», ΕΚΠΑ

1

Το μήκος των τελομερών θεωρείται πιθανός δείκτης βιολογικής ηλικίας, καθώς μειώνεται συνήθως
με ένα προβλέψιμο τρόπο με την πάροδο της ηλικίας. Πρόσφατα, το αυξανόμενο ενδιαφέρον στον
τομέα της καρδιαγγειακής γήρανσης έχει οδηγήσει σε ένα μεγάλο αριθμό νέων επιδημιολογικών
ερευνών που διερευνούν το μήκος των τελομερών σε διάφορες νοσολογικές οντότητες. Η ύπαρξη προβλημάτων μεθοδολογίας που αφορά τις διαφορετικές διαθέσιμες μεθόδους για την μέτρησή
τους,χρήζει την τυποποίηση της διαδικασίας. Για παράδειγμα, στην πλειοψηφία των ερευνών, οι
ασθενείς με πρώιμη έναρξη στεφανιαίας νόσου έχουν μικρότερο μήκος τελομερών. Επίσης, ασθενείς με επιπλοκές σακχαρώδους διαβήτη τείνουν να έχουν μικρότερος μήκος συγκριτικά με υγιείς
ασθενείς. Από την άλλη πλευρά, η αυξανόμενη υπερτροφία της αριστερής κοιλίας έχει συσχετιστεί
με μεγαλύτερο μήκος τελομερών,ενώ παράλληλα διαφορετικές μελέτες αποδεικνύουν διαφορετικό
μήκος τελομερών σε υπερτασικούς συγκριτικά με νορμοτασικούς ασθενείς. Διαφαίνεται,επόμένως,
η ανάγκη μακροχρόνιων μελετών που θα διευκρινίζουν περαιτέρω τις πολύπλοκες αυτές συσχετίσεις,θα εκτιμούν τα ποσοστά της απώλειας των τελομερών και θα ξεπερνουν προβλήματα αναλυτικής. Η γνώση και κατανόηση της καρδιαγγειακής γήρανσης και βιολογίας των τελομερών, μπορεί
να ανοίξει νέους δρόμους για παρεμβάσεις, όπως θεραπείες βλαστικών κυττάρων ή παραγόντων
που θα επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης πέρα από καθέ συμβατικό έλεγχο των παραγόντων
κινδύνου.
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ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ

Παναγιώτου Π.1, Στρατής Ε.1, Γουδέβενος Ι.2
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (αγγειοπλαστική) είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος για την
επαναγγείωση της στεφανιαίας αρτηρίας. Η αγγειοπλαστική των στεφανιαίων αρτηριών είναι μία
μη χειρουργική επέμβαση που αποσκοπεί στη διάνοιξη των στενωμένων ή αποφραγμένων στεφανιαίων αρτηριών, μπορεί να γίνει με απλή αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή και να συνοδευθεί από
τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης. (stent). Οι αρχικές παρεμβάσεις με την χρήση μπαλονιού
(αγγειοπλαστική με μπαλόνι) είχαν περιορισμένη αποτελεσματικότητα διότι προκαλούσαν επιπλοκές όπως η οξεία απόφραξη στο 4% με 8% των περιπτώσεων και επαναστένωση 30% με 40% τω
ασθενών στο πρώτο τρίμηνο. Μετά την χρήση μπαλονιού μία πιο προχωρημένη μέθοδος είναι και
η τοποθέτηση των stent, τα οποία είναι ένα δικτύωμα ατσαλιού σε διάφορους σχηματισμούς που
εισάγονται στις στεφανιαίες αρτηρίες με τη χρήση καθετήρα μπαλονιού. Το κύριο μειονέκτημα τους
είναι η υποξεία θρόμβωση στο 4% με 10% των ασθενών παρά την έντονη αντιθρομβωτική αγωγή.
Ωστόσο σε πρόσφατες μελέτες βρέθηκε ότι μειώνουν την συχνότητα επαναστένωσης του αγγείου σε
ποσοστό 22% με 32%. Η ενδοπροθετική επαναστένωση (υπερπλασία έσω χιτώνα) παραμένει ένα
σοβαρό πρόβλημα το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη των επικαλυμένων με φάρμακο stent (DESsDrug Eluting Stents), τα οποία διαχωρίζονται σε πρώτης και δεύτερης γενιάς. Ο μηχανισμός τους
βασίζεται στην απελευθέρωση αντιπολλαπλασιαστικών παραγόντων για μεγάλο χρονικό διάστημα
και έτσι μειώνεται ο κίνδυνος ενδοπροθετικής επαναστένωσης. Τέλος, υπάρχουν καινοτόμες ιδέες
στην περεταίρω ανάπτυξη των stent όπως είναι τα βιοαποδομούμενα stent, τα νέα πολυμερή και τα
προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα.
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ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ GENE TESTING ΚΑΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Φλινδρής Σ.1, Φάμπρη Α.1, Αποστολάκης Ε. 2
Φοιτητής/τρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
1

Τα τελευταία χρόνια αντικείμενο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος έχει καταστεί η θωρακική αορτή,
αφού από πολύ νωρίς είχε αναδειχθεί το γενετικό υπόβαθρο κάποιων παθήσεών της. Η παθολογία
της αρχικά ανεξήγητης περιοχικής διάτασης της αορτής και η εμφάνιση επιπλοκών αυτής όπως των
ανευρυσμάτων ή του οξέος διαχωρισμού, αλλά και η οικογενής κατανομή ενός σημαντικού ποσοστού των παραπάνω περιπτώσεων, οδήγησαν μοιραία στην αναζήτηση του γονιδιακού υπόβαθρου
των παθήσεων αυτών. Ο στόχος ήταν και παραμένει, η πληρέστερη κατανόηση της παθοφυσιολογίας των παθήσεων της αορτής, η πρωιμότερη διάγνωσή τους, και τέλος, η ανάπτυξη διαγνωστικών
τεχνικών για την ένταξή τους στη διαγνωστική ρουτίνα ασθενών υψηλού κινδύνου για τις παθήσεις
αυτές. Σε σύνδρομα προ πολλού γνωστά όπως το Marfan, το Ehler-Danlos, το Loeys-Dietz, κλπ
που συχνά συνυπάρχουν με περιπτώσεις παθολογικής θωρακικής αορτής, η γονιδιακή έρευνα έχει
προχωρήσει αρκετά στο διαγνωστικό πεδίο. Έτσι, μπορούμε σήμερα να διακρίνουμε και να εντάσσουμε κάθε περίπτωση ανευρύσματος της θωρακικής αορτής σε μια από τις αναγνωρισμένες πλέον
υπο-ομάδες: η σχετιζόμενη με κληρονομούμενα σύνδρομα, η κληρονομική-οικογενής και η σποραδική. Συνεπώς, στόχος της έρευνας καθισταται η μελέτη των μεταλλάξεων και των σηματοδοτικών
μηχανισμών, μέσω των οποίων εκλύονται αλλαγές που μπορούν να τροποποιήσουν για παράδειγμα
το στρώμα του αορτικού τοιχώματος και να επιφέρουν την παθολογία που κλινικά αναγνωρίζουμε.
Μέσα απ’ αυτή τη γνώση και με την καλπάζουσα έρευνα ευελπιστούμε πως θα έχουμε σύντομα, όχι
μόνο σε οφέλη στον τομέα της πρώιμης διάγνωσης, αλλά και της θεραπείας αυτών των σοβαρών
παθήσεων. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να αναδείξει την τρέχουσα γνώση πάνω στο ευρύ
θέμα των παθήσεων της θωρακικής αορτής, από την πλευρά της γονιδιακής διερεύνησης.
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ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Παπαδάκη Ρ.1, Πέτρου. Ε1, Δαμουλάκη Π.1,Τερζοπούλου Ι.1, Γωνιωτάκης Ι.2, Καρτσωνάκη Μ.3,
Μαράκη Σ.4, Ψαρουλάκη Α.5
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΠΚ, 2Συνεργάτης Εργαστηρίου Κλινικής Βακτηριολογίας, Παρασιτολογίας,
Ζωονόσων και Γεωγραφικής Ιατρικής. Ιατρική Σχολή ΠΚ, 3Νοσηλευτικό προσωπικό ΜΕΘ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 4Διευθυντής ΕΣΥ, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, 5Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΠΚ

1

Σκοπός: Η καταγραφή των μικροοργανισμών από τους οποίους αποικίστηκαν νοσηλευόμενοι ασθενείς μετά την είσοδό τους στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και η
συχνότητα απομόνωσής τους ανά βιολογικό υλικό και είδος μικροοργανισμού.
Μέθοδος: Η καταγραφή διήρκησε 8 μήνες Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 617 βιολογικά δείγματα
από 155 νοσηλευόμενους ασθενείς στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ που ελήφθησαν τουλάχιστον 48 ώρες μετά
την εισαγωγή.
Αποτελέσματα: 40 (25,8%) των ασθενών αποικίστηκαν από Gram(+) βακτήρια, 21 (13,5%) από
Gram(-) βακτήρια και 11 (7,1%) από μύκητες. Συνδυασμένος αποικισμός από Gram(+) και Gram(-)
παρατηρήθηκε σε 29 (18,7%) ασθενείς ενώ 12 (7,7%) αποικίστηκαν από Gram(+) και μύκητες και
12 (7.7%) από Gram(-) και μύκητες. Συνδυασμένος αποικισμός από Gram(+), Gram(-) βακτήρια και
μύκητες παρατηρήθηκε σε 30 (19,5%) ασθενείς. 83.4% (515/617) από τα βιολογικά δείγματα που
ελήφθησαν από τους παραπάνω ασθενείς εμφάνισαν θετική καλλιέργεια. Οι μικροοργανισμοί που
απομονώθηκαν συχνότερα, ανεξαρτήτως βιολογικού υλικού είναι : Α. baumannii, K.pneumoniae και
P.aeruginosa από την ομάδα των Gram(-) βακτηρίων, ο S. epidermidis από την ομάδα των Gram(+)
βακτηρίων και η C. albicans από την ομάδα των μυκήτων.Gram(-) βακτήρια και μύκητες απομονώθηκαν συχνότερα από βρογχικό υλικό (BAL-εκκρίσεις).
Συμπεράσματα: Η μελέτη του αποικισμού των νοσηλευόμενων ασθενών στη ΜΕΘ απηχεί τους παράγοντες που δρουν συνεργικά στην αντικατάσταση της φυσιολογικής χλωρίδας των ασθενών από
πολυανθεκτικούς μικροοργανισμούς που αποικίζουν το νοσοκομειακό περιβάλλον. Η γνώση των
συνηθέστερων μικροοργανισμών που αποικίζουν τους ασθενείς σε κάθε νοσοκομειακό περιβάλλον
καθώς και η αντοχή τους στα αντιβιοτικά μπορεί να οδηγήσουν σε παρεμβάσεις για την πρόληψη της
πρόκλησης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΟΚΙΝΩΝ IFN-Γ, VEGF-A ΚΑΙ MCP-1 ΜΕ ΤΗ
ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ

Γεωργίου Ε.-Ι.1, Καρασμάνη Π.1, Χάβαρη Χ.1, Παπά Α.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα
Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγηση των επιπέδων της ιντερφερόνης-γ (IFN-γ),
τoυ αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα-Α (VEGF-A) και της χημειοτακτικής πρωτεΐνης
μονοκυττάρων (MCP-1) σε περιστατικά λεπτοσπείρωσης, η οποία είναι μία ζωονόσος που
προκαλεί στον άνθρωπο ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων ποικίλης βαρύτητας. Μετά τη λοίμωξη,
οι λεπτόσπειρες εισέρχονται γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματος και διασπείρονται σε όλο τον
οργανισμό, προκαλώντας υπερέκκριση IFN-γ. Η αιμορραγική διάθεση, σε βαριές περιπτώσεις,
οφείλεται σε σοβαρή αγγειίτιδα με βλάβη των ενδοθηλιακών κυττάρων, καταλήγοντας σε τραυματισμό
τριχοειδών και αύξηση του VEGF-A. Η νεφρική ανεπάρκεια οφείλεται σε σωληναριακή βλάβη, συχνά
χωρίς διάμεση φλεγμονή, με νέκρωση των επιθηλιακών κυττάρων των σωληναρίων, εστίες αγγειίτιδας
και λεμφοκυτταρικά διηθήματα, καθώς και αύξηση του MCP-1.
Μετρήθηκαν τα επίπεδα των 3 αυτών κυτοκινών σε 26 δείγματα ασθενών με λεπτοσπείρωση και
αξιολογήθηκαν ανάλογα με τη μέρα της νόσου, την ηλικία των ασθενών, τη βαρύτητα της νόσου,
καθώς και την παρουσία συνοδών αναπνευστικών προβλημάτων.
Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπάρχει μια τάση αύξησης των επιπέδων των κυτοκινών μεταξύ
4ης-9ης ημέρας νόσου, κυρίως σε νεαρά άτομα (<20 έτη) ή σε ενήλικες >45 ετών. Συγκεκριμένα,
η αύξηση των επιπέδων της INF-γ είναι σχετικά μικρή, ενώ η MCP-1 και ο VEGF-A παρουσιάζουν
υπερβολικά αυξημένες τιμές, κυρίως την 7η-8η ημέρα της νόσου. Επί παρουσίας συνοδών
αναπνευστικών συμπτωμάτων τις πρώτες μέρες της νόσου η INF-γ παρουσιάζει χαμηλές τιμές (≤
φυσιολογικά επίπεδα), ενώ η MCP-1 αυξάνεται, κυρίως σε ηλικίες >60 ετών και ο VEGF-A εμφανίζει
ή τις ανώτερες φυσιολογικές τιμές ή μέτρια αυξημένες. Η ανάλυση αυτών των αποτελεσμάτων είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ως προγνωστικοί παράγοντες της νόσου.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ AIDS ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟY: ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΜΟΠΤΥΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΝΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑΣ

Μυλωνάς K.¹, Γατσά Ε.², Ιακωβής Ν.², Μπαϊλή Γ.², Ζήσης Χ.², Μυλωνάς Σ.²
¹Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, ²Β’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Τρικάλων
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός περιστατικού με κεραυνοβόλο εκδήλωση AIDS έχοντας ως αρχικό σύμπτωμα τη σοβαρή αιμόπτυση. Ο ασθενής νοσηλεύτηκε άμεσα και κατέληξε από σήψη πέντε ημέρες
μετά την διάγνωση του AIDS.
Υλικό-Μέθοδος: Πρόκειται για ασθενή 38 ετών με καταγωγή από την Ρουάντα, όπου το AIDS βρίσκεται σε έξαρση. Πραγματοποιήθηκε πλήρης κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος του
ασθενούς (Ακτινογραφία Θώρακος, Echo κοιλίας, CT θώρακος), καθώς και ΩΡΛ εκτίμηση. Παράλληλα, διενεργήθηκε μυελόγραμμα.
Αποτελέσματα: Από το ιστορικό του πάσχοντος απουσίαζαν στοιχεία ενδεικτικά παθολογίας, ενώ
δεν αναφέρθηκε η χρήση φαρμάκων. Το αιματολογικό προφίλ του ασθενούς αποκάλυψε πανκυτταροπενία (λευκά: 1,93 103/μl με 13% λεμφοκύτταρα, Ερυθρά: 3,72 106 /μl, αιμοπετάλια: 5 103/μl). Τα
ευρήματα των απεικονιστικών εξετάσεων δεν ανέδειξαν αξιόλογη παθογένεια. Επιπλέον, το μυελόγραμμα εμφάνισε κεντρική καταστολή της αιμοποίησης και ήπια μείωση της κυτταροβρίθειας του
μυελού. Τελικά, ο ασθενής αποδείχθηκε θετικός για HIV (634.49 S/CO, με όριο οροθετικότητας το 1).
H διάγνωση επιβεβαιώθηκε με Western blot.
Συμπέρασμα: Μολονότι το AIDS κατά κανόνα σχετίζεται με την εμφάνιση ευκαιριακών λοιμώξεων,
όγκων και γενικότερης καχεξίας, καταγράφηκε μια περίπτωση όπου το σύνδρομο όχι μόνο δεν ακολούθησε την συνήθη πορεία του, αλλά οδήγησε τον ασθενή σε θάνατο πέντε ημέρες μόνο μετά την
πρώτη εκρηκτική εκδήλωση και επακόλουθη διάγνωση του.
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Η ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Πανοσκάλτσης Α.1, Πανοσκάλτσης Θ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Λέκτορας, Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας
2η Πανεπιστημιακή Κλινική Μ-Γ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

1

Σκοπός: Ο ιός των κονδυλωμάτων αποτελεί τον συχνότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενο λοιμογόνο παράγοντα παγκοσμίως. Περίπου το 75% των ανθρώπων μολύνεται από τον ιό στη ζωή του. Κάποιοι
από τους 200 ορότυπους προκαλούν οξυτενή κονδυλώματα (τύποι 6-11), ενώ άλλοι (τύποι 16-18)
προκαλούν ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις στα κύτταρα της ζώνης μετάπλασης στον τράχηλο της μήτρας, αλλά και στον πρωκτό, στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα, που αν αφεθούν χωρίς θεραπεία
μπορούν να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο.
Η εφαρμογή του Τεστ Παπανικολάου στις αναπτυγμένες χώρες επέφερε θεαματική μείωση των περιστατικών καρκίνου τραχήλου μήτρας, διαγιγνώσκοντας και θεραπεύοντας τις προκαρκινικές αλλοιώσεις (δευτερογενής πρόληψη). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει την αποτελεσματικότητα του προφυλακτικού εμβολιασμού (πρωτογενής πρόληψη)στην ανοσία πριν την έκθεση
στον ιό.
Υλικό και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αποτελέσματα: Μετά από κλινικές μελέτες σε 30.000 άτομα τη δεκαετία 1990-2000, κυκλοφορούν
ένα τετραδύναμο εμβόλιο(6, 11, 16, 18) και ένα διδύναμο(16, 18). Και τα δύο εμβόλια προστατεύουν
σχεδόν 100% έναντι των προκαρκινικών αλλοιώσεων από τους 16-18.
Το τετραδύναμο εμβόλιο παρέχει 100% προστασία και έναντι των τύπων 6-11. Σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), τα εμβόλια είναι απολύτως ασφαλή και δεν δημιουργούν σοβαρές παρενέργειες. Μία δεκαετία μετά την εφαρμογή μαζικού εμβολιασμού στην Αυστραλία όπου
το ποσοστό κάλυψης του εφηβικού γυναικείου πληθυσμού φτάνει το 90%, έχει παρατηρηθεί μείωση
των περιστατικών οξυτενών κονδυλωμάτων κατά 90%, όσο και προκαρκινικών αλλοιώσεων τραχήλου μήτρας κατά 50%.
Συμπέρασμα: Για να δημιουργηθεί τείχος ανοσίας που θα προστατεύει το σύνολο του πληθυσμού
είναι απαραίτητη η εξάπλωση της εμβολιαστικής κάλυψης του εφηβικού γυναικείου πληθυσμού,
μέσω της συστηματικής πληροφόρησης από τους υπεύθυνους φορείς.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Αθανασάκη Α.1, Κολόη Α.1, Χαμηλός Γ.2
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Επιμελητής Β’ Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
1

Σκοπός: Η μικροβιακή χλωρίδα του γαστρεντερικού σωλήνα θέτει τον ανθρώπινο οργανισμό σε
μία συνεχή πρόκληση για την διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των βλαπτικών μηχανισμών των
μικροβίων και της ανοσοποιητικής αντίδρασης του ξενιστή. Νεότερα επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι όταν διαταράσσεται αυτή η ισορροπία, επηρεάζεται όχι μόνο το γαστρεντερικό σύστημα,
αλλά και απομακρυσμένα ζωτικά όργανα. Σκοπός, λοιπόν, της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης
είναι η ανάδειξη του ρόλου της μικροβιακής χλωρίδας στην ανάπτυξη καρδιαγγειακών νοσημάτων,
τα οποία αποτελούν μάστιγα του Δυτικού κόσμου στις μέρες μας.
Υλικά και Μέθοδος: Αναζητήσαμε το υλικό της εργασίας μας στη βάση δεδομένων της PubMed,
κάνοντας ανασκόπηση άρθρων με λέξεις κλειδιά: “intestinal microbiota”, “cardiovascular disease”,
“metabolic syndrome”
Αποτελέσματα: Μέσα από εργαστηριακή έρευνα και κλινικές μελέτες, έχει βρεθεί συσχέτιση μεταξύ
προϊόντων του μεταβολισμού της μικροβιακής χλωρίδας και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, έμφραγμα μυοκαρδίου, θάνατος).
Επιπλέον, ένας νέος προγνωστικός δείκτης εμφάνισης καρδιαγγειακών επιπλοκών, ο προαθηροσκληρωτικός μεταβολικός παράγοντας TMAO (trimethylamine-N-oxide), προέρχεται από τον μεταβολισμό της λεκιθίνης και της L-carnitine από τη μικροχλωρίδα του εντέρου.
Συμπεράσματα: Αντιλαμβανόμενοι, λοιπόν, τη συσχέτιση της μικροβιακής χλωρίδας με μη αναμενόμενες νόσους, ανοίγουν πλέον νέοι ορίζοντες στην έρευνα φαρμακευτικών θεραπειών που θα
στοχεύουν στα μεταβολικά μονοπάτια των ανωτέρω μεσολαβητών. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η
αξία των διατροφικών συνηθειών και η ολιστική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία νόσων με
σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΣΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΠΑΙΔΩΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Ρούμπου Α.1, Χωραφά Ε.1, Ψαχνά Σ.1, Iωσηφίδης Η.2, Σδούγκα Μ.3, Ροηλίδης Ε.4
Φοιτητές Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Μεταδιδάκτωρ,παιδίατρος Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,3Διευθύντρια Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Παίδων, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,
4
Καθηγητής Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Γ’ Παιδιατρικής Κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης

1

Η πνευμονία που σχετίζεται με τον αναπνευστήρα (Ventilator Associated Pneumonia, VAP) είναι η
δεύτερη πιο συχνή νοσοκομειακή λοίμωξη στις ΜΕΘ παίδων.
Σκοπός: Εφαρμογή ενός νέου πρωτόκολλου διάγνωσης των επιπλοκών που σχετίζονται με τον αναπνευστήρα (Ventilator Associated Complications, VAC) σύμφωνα με το CDC (Centers for Disease
Control and prevention) σε βαρέως πάσχοντα παιδιά και σύγκρισή του με το παραδοσιακό πρωτόκολλο διάγνωσης της VAP στα παιδιά.
Μέθοδος: Εφαρμογή των δύο πρωτοκόλλων σε ΜΕΘ παίδων στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης το 2011. Το νέο πρωτόκολλο περιλαμβάνει 3 επίπεδα ορισμού: α) Επιπλοκές σχετιζόμενες
με την παρουσία αναπνευστήρα (VAC), β) Λοίμωξη που σχετίζεται με την παρουσία του αναπνευστήρα (Infection-related Ventilator Associated Complications, IVAC), και γ) πιθανή VAP (possible/
probable VAP). Για τη σύγκριση των πρωτοκόλλων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής συμφωνίας
Cohen’s kappa.
Αποτελέσματα: Συνολικά 127 παιδιά εισήχθησαν στη ΜΕΘ παίδων, 119 (94%), είχαν μηχανική
υποστήριξη της αναπνοής (διάμεσος 7 ημέρες, εύρος 1-183 ημέρες). Δεκαεννέα ασθενείς (16%)
παρουσίασαν VAC και ανάμεσά τους 14 (12%) είχαν IVAC. Πιθανή VAP βρέθηκε σε 12 ασθενείς
(10%). Σύμφωνα με τα παραδοσιακά κριτήρια διάγνωσης της VAP εντοπίσθηκαν 13 ασθενείς από
αυτούς 7 πληρούσαν τα κριτήρια για τη διάγνωση ως IVAC και 5 για πιθανή VAP σύμφωνα με το
νέο πρωτόκολλο. Η συμφωνία μεταξύ του νέου πρωτοκόλλου και του παραδοσιακού ήταν μέτρια
(συντελεστής-Kappa: 43%).
Συμπεράσματα: Αυτή είναι η πρώτη μελέτη που χρησιμοποιεί το νέο πρωτόκολλο διάγνωσης VAC/
πιθανής VAP στα παιδιά. Παρά το γεγονός ότι τα δύο πρωτόκολλα για τη διάγνωση της VAP βρήκαν
το ίδιο ποσοστό επιπολασμού, υπάρχει σημαντική ασυμφωνία μεταξύ τους.
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HIV/AIDS 33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

Ευστρατιάδου Μ.1, Βαρέτα Γ.1, Σιδεράς Λ.1, Σκούρα Λ.2, Μεταλλίδης Σ.3, Δανιηλίδης Μ.4,
Μαλισιόβας Ν.5
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝΘ, 3Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Α’ Παθολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝΘ, 4Καθηγητής Παθολογίας, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής, ΑΧΕΠΑ ΠΓΝΘ,
5
Καθηγητής Μικροβιολογίας, Διευθυντής Α’ Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
1

Τα εμβόλια αποτέλεσαν μια από τις πιο δραστικές παρεμβάσεις στην δημόσια υγεία, αναχαιτίζοντας
την εξάπλωση πολυάριθμων λοιμωδών νοσημάτων. Ωστόσο στη λοίμωξη από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (Human Immunodeﬁciency Virus - HIV) η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
εμβολίου συνεχίζει να αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Η εκπληκτική γενετική ποικιλομορφία του ιού συνιστά σημαντικό εμπόδιο στη δημιουργία εμβολίου. Αρχικά η έρευνα επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη
εμβολίων με την ικανότητα να επάγουν εξουδετερωτικά αντισώματα έναντι των γλυκοπρωτεϊνών του
ιϊκού περιβλήματος και του τρίτου υπερμεταβλητού βρόγχου V3, καθώς και στην παθητική γενετική
ανοσοποίηση με τη μεταφορά γονιδίων που κωδικοποιούν ευρέως φάσματος εξουδερετωτικά αντισώματα. Στη συνέχεια οι ερευνητές στράφηκαν στην ανάπτυξη εμβολίων που επάγουν Τ-κυτταρικού
τύπου ειδικές ανοσοαποκρίσεις κατά του ιού και στη χρήση των ανασυνδυασμένων ιϊκών φορέων για
την παραγωγή αντισωμάτων έναντι των μεταβλητών περιοχών των πρωτεϊνών του περιβλήματος.
Πρόσφατα δοκιμάστηκε ο συνδυασμός DNA εμβολίων και ιϊκών φορέων των αντιγονικών επιτόπων
του HIV-1. Τέλος, μια άλλη προοπτική για έρευνα αποτελεί ο εμβολιασμός των μολυσμένων υπό
αντιρετροϊκή θεραπεία ασθενών, με στόχο τον έλεγχο της αντιγραφής του ιου μετά τη διακοπή της
θεραπείας.
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ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ C. DIFFICILE

Καδδίτη Σ.1, Φιλιππίδου A.1, Πετεινάκη E.2
Φοιτήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Ιατρός-Μικροβιολόγος του Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και Καθηγήτρια Μικροβιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
1

Σκοπός: To C. difficile είναι ένας Gram θετικός, αναερόβιος, σπορογόνος, βάκιλος που προκαλεί
διάρροια, ψευδομεμβρανώδη κολίτιδα έως και θάνατο μέσω των τοξινών Α (εντεροτοξίνη) και Β (κυτταροτοξίνη). Το αναφερόμενο ποσοστό της ασυμπτωματικής φορείας στα νεογνά τον πρώτο μήνα
της ζωής τους ποικίλει από 18%-37% σύμφωνα με μελέτες, ενώ όσα έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης νόσου τελικά παραμένουν ασυμπτωματικά. Η κλινική έρευνα αποσκοπούσε στον
έλεγχο του ποσοστού φορείας των νεογνών στο νοσοκομείο μας και την συσχέτιση των πιθανών
παραγόντων κινδύνου.
Υλικά-Μέθοδος: Συνολικά μελετήθηκαν δείγματα κοπράνων από 36 νεογνά που νοσηλεύονταν στη
Νεογνολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε δύο φορές (Δεκέμβριος και Ιανουάριος 2014) με 18 δείγματα τη φορά. H ανίχνευση του C.
difficile έγινε με τη μέθοδο της γρήγορης ανοσοχρωμματογραφίας, όπου ελέγχθηκε η ύπαρξη του
αντιγόνου της γαλακτικής δεϋδρογονάσης (GDH) και των τοξινών Α και Β του C. difficile ταυτόχρονα.
Τέλος, για κάθε νεογνό ελέχθησαν παράγοντες κινδύνου όπως ηλικία, φύλο, μέθοδος τοκετού, λήψη
αντιβιοτικών, διάρκεια νοσηλείας, προωρότητα, χαμηλό βάρος γέννησης, θηλασμός.
Αποτελέσματα: Από τα τριάντα έξι δείγματα κανένα δεν είχε το αντιγόνο GDH, ούτε τοξίνη Α και Β
θετική. Από τα 36 τα 18 ήταν θήλεα και τα 34 ηλικίας < 1 μήνα. Τα 21 νεογνά είχαν λάβει αντιβιοτικά
και 21 δεν σιτιζόταν από γάλα της μητέρας.19 από αυτά γεννήθηκαν με καισαρική τομή και 11 είχαν
χαμηλό βάρος γέννησης.
Συμπεράσματα: Παρόλο που τα περισσότερα νεογνά είχαν προδιαθεσικούς παράγοντες δεν είχαν
αποικιστεί και δεν εμφάνισαν λοίμωξη C. difficile. Περαιτέρω μελέτες των πιθανών παθογενετικών
μηχανισμών του C. difficile ειδικά στα νεογνά απαιτούνται.
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ
ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ
ΦΛΟΥΝΤΑΡΑΜΠΙΝΗ. Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2001 - 2013

Μπουρμπουτέλης Σ.1, Κλωνιζάκης Φ.2, Βλαχάκη Ε.3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Επιστημονικός Συνεργάτης - Αιματολόγος, Β’ Παθολογική Κλινική ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 3Λέκτορας Αιματολογίας, Β’ Παθολογική Κλινική ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1

Σκοπός: Η διερεύνηση ανάπτυξης δεύτερων κακοηθών νεοπλασμάτων μετά από χημειοθεραπεία
με ή χωρίς φλουνταραμπίνη σε ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία.
Ασθενείς: Συνολικά μελετήθηκαν 48 ασθενείς οι οποίοι διαχωρίσθηκαν σε ομάδες θεραπείας έναρξης με ή χωρίς φλουνταραμπίνη και καταγράφηκαν οι περιπτώσεις ανάπτυξης επιμέρους κακοηθών
νεοπλασμάτων μετά από το σημείο έναρξης θεραπείας
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 69 ± 11 έτη και η σχέση ανδρών/γυναικών 32/16.
Συνολικά καταχωρήθηκαν 33 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φλουνταραμπίνη με μέση ηλικία 69
± 12 έτη και σχέση ανδρών/γυναικών 22/11, ενώ υπήρξαν 10 ασθενείς που έλαβαν θεραπεία χωρίς
φλουνταραμπίνη με μέση ηλικία 65 ± 8 έτη και σχέση ανδρών/γυναικών 6/4. Στην ομάδα θεραπείας
με φλουνταραμπίνη, καταγράφηκαν σε 4/33 ασθενείς το σύνδρομο Richter και τα κακοήθη νεοπλάσματα πνεύμονα, δέρματος και μήτρας αντίστοιχα. Στην ομάδα με θεραπεία χωρίς φλουνταραμπίνη
παρατηρήθηκε ανάπτυξη κακοήθους νεοπλάσματος προστάτη σε έναν μόνο ασθενή. Από τη σύγκριση των δύο ομάδων θεραπείας, φάνηκε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης δεύτερης κακοήθειας ήταν κατά
1.2 φορές μεγαλύτερη στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με φλουνταραμπίνη (Σχετικός Κίνδυνος
= 1.2).
Συμπεράσματα: Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι η συχνότητα ανάπτυξης συγκεκριμένων νεοπλασμάτων είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς που έλαβαν φλουνταραμπίνη ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Για
τους ασθενείς της συγκεκριμένης μελέτης δεν προέκυψε ανάλογο αποτέλεσμα. Πιθανώς είναι αναγκαία η μελέτη μεγαλύτερων ομάδων ασθενών ώστε να καθορισθεί εάν τελικά η πρώτης γραμμής
θεραπεία με φλουνταραμπίνη συσχετίζεται με την ανάπτυξη δεύτερου κακοήθους νεοπλάσματος.
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ: ΟΡΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μάραντος Θ., Φερμελή Δ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η γνωστοποίηση των νεότερων δεδομένων όσον αφορά τη διασαφήνιση του ορισμού του Μεταβολικού Συνδρόμου σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μελέτες και δημοσιεύσεις από έγκριτες επιστημονικές εταιρείες και οργανισμούς υγείας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές
επίπεδο.
Αρχικά θα παρουσιαστεί μια σύντομη ιστορική αναδρομή του συνδρόμου από τις πρώτες αναφορές
μέχρι και το 1988, έτος που αναφέρθηκε για πρώτη φορά επιστημονικά τεκμηριωμένο ως «Σύνδρομο Χ» από το Reaven G. Στη συνέχεια γίνεται μια αδρή αναφορά στον παθογενετικό μηχανισμό του
συνδρόμου σύμφωνα με όλα τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα τονίζοντας την κυρίαρχη θέση
της αθηρωμάτωσης και των επιμέρους επιπλοκών που σχετίζονται με την πορεία του συνδρόμου.
Έπειτα παρατίθενται δημοσιεύσεις για τη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου, ιδιαίτερα στις χώρες
των Βαλκανίων και στον Ελλαδικό χώρο. Έχουν προταθεί διάφορα κριτήρια διάγνωσης από μεγάλες
Διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες, ωστόσο οι παράμετροι κλινικής διάγνωσης παραμένουν ίδιες αλλάζοντας μόνο οι τιμές αναφοράς, αποδεικνύοντας την κοινή αποδοχή των πέντε παραμέτρων που
το συνθέτουν. Τέλος, αναφέρονται οι παράγοντες κινδύνου του Μεταβολικού Συνδρόμου τονίζοντας
την εξέχουσα θέση του Σακχαρώδη Διαβήτη 2 και της παχυσαρκίας και λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες δημοσιεύσεις για τη συμβολή του γενετικού υποβάθρου στην παθογένεια του Μεταβολικού
Συνδρόμου.
Συμπερασματικά, αξίζει να τονιστεί ότι η επίπτωση του Μεταβολικού Συνδρόμου αυξάνεται παγκοσμίως, γεγονός που θέτει ως απαραίτητη ανάγκη την πρώιμη διάγνωση του. Με αυτό τον τρόπο
αποδεικνύεται η ουσιαστική κλινική χρησιμότητα των διαγνωστικών κριτηρίων που σκοπό έχει να
βοηθήσει τον κλινικό γιατρό και όχι να προκαλέσει δυσχέρεια στην ερμηνεία του συνδρόμου.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΥΠΕΡΩΣΜΩΤΙΚΗ
ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΑΚΕΙΣΑ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΚΕΤΟΞΕΩΣΗ
ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ. ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Μάνου Ε.1, Ράπτης Ν.1, Ηλιάδης Φ.2
Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2 Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας, Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Εισαγωγή: Οι υπεργλυκαιμικές υπερωσμωτικές καταστάσεις οφείλονται σε πλήρη αποδιοργάνωση
του μεταβολισμού των υδατανθράκων και αν δεν αντιμετωπιστούν εγκαίρως συνοδεύονται από μεγάλη θνητότητα.
Σκοπός: Παρουσιάζουμε την περίπτωση μιας ηλικιωμένης ασθενούς με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου
ΙΙ η οποία νοσηλευόταν για υπερωσμωτική υπεργλυκαιμική κατάσταση (ΥΥΚ) λόγω λοίμωξης αναπνευστικού, και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της εμφάνισε διαβητική κετοξέωση και γαλακτική οξέωση. Από την 3η μέχρι και την 6η ημέρα νοσηλείας της η ασθενής παρουσίασε εμμένουσα έκπτωση
επιπέδου συνείδησης, ενώ την 7η ημέρα μετέπεσε σε κωματώδη κατάσταση. Η ασθενής πληρούσε
τα κριτήρια για σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (SIRS).
Αποτελέσματα: Η υποψία διαβητικής κετοξέωσης και γαλακτικής οξέωσης επιβεβαιώθηκε βάσει
του ιστορικού και των κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων. Την 15η ημέρα της νοσηλείας απομονώθηκε σε καλλιέργεια αίματος Acinetobacter. Τέθηκε η διάγνωση της διαβητικής-γαλακτικής κετοξέωσης
λόγω Gram (-) σηψαιμίας, σε έδαφος ενδονοσοκομειακής λοίμωξης του κατώτερου αναπνευστικού.
Συμπέρασμα: Σε νοσηλευόμενους, η αιφνίδια εμφάνιση SIRS πρέπει πάντα να θέτει την κλινική
υποψία ενδονοσοκομειακής λοίμωξης. Όσον αφορά την ακριβή διάγνωση της οξείας υπεργλυκαιμικής διαταραχής, αυτή εξαρτάται από τον βαθμό έλλειψης ινσουλίνης - σε συνδυασμό με την αύξηση
των ανταγωνιστικών προς αυτή ορμονών - τη νεφρική λειτουργία και την δυνατότητα λήψης υγρών.
Έτσι, στον ίδιο ασθενή μπορεί να υπάρξει διαφορετική έκβαση ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες
θα βρεθεί.
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IGG4 RELATED DISEASE - ΜΙΑ ΝΕΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ

Ζωγράφου Μ.1, Κιτζόγλου Δ.1, Κυριακίδου A.1, Παπαναστασίου-Σιδηρά Π.1, Χάντε Σ.1,
Τσατσούλης Α.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής
Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Περιγράφουμε τα κλινικά, εργαστηριακά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά της νόσου που
σχετίζεται με την IgG4 ανοσοσφαιρίνη (IgG4 related disease), με έμφαση στην προσβολή του θυρεοειδούς και της υπόφυσης, καθώς και τους πιθανούς παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, σύμφωνα
με την πρόσφατη βιβλιογραφία.
Υλικά και μέθοδοι: Αναζητήθηκαν στο PubMED και στο UpToDate άρθρα σχετιζόμενα με την IgG4
related disease που εκδόθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2010 ως τον Ιανουάριο του 2014. Οι όροι
αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ‘’IgG4’’, ‘’IgG4 related disease’’, ‘’immunoglobulins’’,
‘’autoimmune pancreatitis’’, ‘’hypophysitis’’ και ‘’thyreoiditis’’.
Αποτελέσματα: Η νόσος που σχετίζεται με την IgG4 ανοσοσφαιρίνη είναι μία πρόσφατα αναγνωρισμένη, νέα νοσολογική οντότητα. Χαρακτηρίζεται από διόγκωση των οργάνων- στόχων με έντονη
λεμφοπλασματική διήθηση, πλούσια σε πλασματοκύτταρα, θετικά για IgG4 ανοσοσφαιρίνη, σπειροειδή ίνωση και συχνά, αλλά όχι πάντα, αυξημένα επίπεδα IgG4 στον ορό. Απ’ το 2003 χαρακτηρίστηκε ως συστηματική νόσος όπου παρατηρήθηκε ότι οι ασθενείς με γνωστή αυτοάνοση παγκρεατίτιδα
εμφάνισαν έξωπαγκρεατικές εκδηλώσεις με παρόμοια εργαστηριακά και ιστολογικά χαρακτηριστικά.
Προσβάλλει κυρίως το χολικό δέντρο, τους σιελογόνους αδένες, τους περιοφθαλμικούς ιστούς, τους
νεφρούς, το θυρεοειδή, την υπόφυση, καθώς και άλλα όργανα. Πολλές νοσολογικές οντότητες οι
οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνταν ξεχωριστές (σ. Mikulicz, θυρεοειδίτιδα Riedel) έχουν ενταχθεί πλέον στο φάσμα της νόσου σχετιζόμενης με την IgG4 ανοσοσφαιρίνη.
Συμπεράσματα: Η ‘’IgG4 related disease’’ είναι μια νέα νοσολογική οντότητα, η οποία μπορεί να
προσβάλλει περισσότερα από ένα όργανα και χαρακτηρίζεται από διήθηση των οργάνων αυτών από
πλασματοκύτταρα, τα οποία υπερεκκρίνουν IgG4 ανοσοσφαιρίνη.
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ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΣΤΗΝ ΘΡΑΚΗ

Γαβριηλάκη Μ.1, Λιαγκάκη Μ.-Ε.1, Σταμπέρνα Α.1, Τρακοσάρη Π.1, Μυλοπούλου Θ.2, Μιμίδης Κ.3,
Κώτσιου Σ.4
Α’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Έβρου
1
Φοιτήτρια Ιατρικού τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), 2Ειδικευόμενη Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Έβρου, 3Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ηπατολογίας της
Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΔΠΘ, 4Καθηγήτρια Παθολογίας και Διευθύντρια της Α’
Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΔΠΘ
Εισαγωγή: Ο ιός της ηπατίτιδας C, ένας RNA ιός που ανήκει στην οικογένεια Flaviviridae, αποτελεί
παγκόσμιο πρόβλημα δημόσιας υγείας, καθώς εμφανίζει παγκόσμια γεωγραφική κατανομή και υπολογίζεται πως περίπου 170 εκατομμύρια άνθρωποι (3% του παγκόσμιου πληθυσμού) έχουν μολυνθεί
από αυτόν. Κατηγοριοποιείται σε έξι κύριους γονότυπους, με μεταβαλλόμενη γονοτυπική κατανομή
στην πορεία του χρόνου και ανά περιοχή. Ο προσδιορισμός του γονότυπου στους ασθενείς με HCV
λοίμωξη είναι πολύ σημαντικός στην κλινική πράξη καθώς ορίζει το χρονικό διάστημα της θεραπείας
και τα ποσοστά ανταπόκρισης σε αυτής. Δεδομένα από την Θράκη απουσιάζουν.
Σκοπός: Ο προσδιορισμός της γονοτυπικής κατανομής του ιού της ηπατίτιδας C στην περιοχή της
Θράκης.
Υλικό και μέθοδος: Τα δεδομένα αντλήθηκαν από το αρχείο του Ηπατολογικού Ιατρείου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Έβρου (2001 - 2013).
Αποτελέσματα: Από τους 271 ασθενείς με ηπατίτιδα C γονοτυπικός προσδιορισμός υπάρχει στους
224(83%) - τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ιατρείου δεν πραγματοποιούταν προσδιορισμός. Ο
μέσος όρος ηλικίας των ασθενών (92 γυναίκες - 179 άνδρες) είναι τα 48 (21 - 86) έτη. Από τους 224
ασθενείς, γονότυπο 1 εμφανίζουν οι 109(49%) με μέσο όρο ηλικίας τα 48 έτη, γονότυπο 2 οι 33(15%)
με μέσο όρο ηλικίας τα 48 έτη, γονότυπο 3 οι 75(33%) με μέσο όρο ηλικίας τα 45 έτη και 4 οι 7(3%)
με μέση ηλικία τα 53 έτη. Στους επικρατούντες γονότυπους υπερτερεί το άρρεν φύλο.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματά μας (γονότυπος 1 ο συχνότερος) διαφέρουν από μελέτες του
ελληνικού χώρου, πιθανότατα λόγω της ιδιάζουσας σύστασης του πληθυσμού της Θράκης.
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ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΣΤΗΝ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μητσούλης Σ., Αρβανιτάκη Α., Τσακιρίδης Ν.
5ης Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια νέα θεραπευτική προσέγγιση της καρδιακής
ανεπάρκειας με τη χρήση βλαστικών κυττάρων, να αξιολογήσει την τρέχουσα κλινική εφαρμογή τους,
να παραθέσει τις κύριες τεχνικές εμφύτευσής τους και να σχολιάσει τις μελλοντικές προοπτικές από
τη χρήση τους.
Υλικά-μέθοδος: Αναζητήσαμε στον παγκόσμιο ιστό τη σύγχρονη βιβλιογραφία με λέξεις-κλειδιά
«βλαστοκύτταρα και καρδιακή ανεπάρκεια, τεχνικές εμφύτευσης βλαστοκυττάρων, θετικά και αρνητικά της μεθόδου, προοπτικές εξέλιξης» και παρακάτω παραθέτουμε τα αποτελέσματα- συμπεράσματά μας.
Αποτελέσματα: Παρά την ταχεία πρόοδο των φαρμακολογικών και χειρουργικών προσεγγίσεων, η
καρδιακή ανεπάρκεια εξακολουθεί να παραμένει μία από τις σημαντικές ασθένειες με άλυτα διλήμματα. Κατά τα τελευταία έτη, η θεραπεία με βλαστοκύτταρα έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον
ως μια βιώσιμη προσέγγιση για τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας. Τα πολυδύναμα και τα
μονοδύναμα βλαστικά κύτταρα έχουν μελετηθεί εκτεταμένα για την καρδιακή ανακατασκευή σε πειραματικά μοντέλα και σε κλινικές δοκιμές. Σε αυτά ανήκουν τα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα (ES) και τα
επαγώμενα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (iPS), που είναι ικανά να διαφοροποιηθούν σε μυοκαρδιακά κύτταρα. Σε αντίθεση, πολυδύναμα / μονοδύναμα βλαστικά κύτταρα, όπως τα μεσεγχυματικά,
τα μυοσκελετικά, τα προερχόμενα από το μυελό μπορούν να διαφοροποιηθούν σε ένα περιορισμένο
αριθμό κυτταρικών τύπων. Υπάρχουν έξι διαφορετικές τεχνικές όσον αφορά τη μεταμόσχευση των
βλαστοκυττάρων, κάθε μία με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Βασική διαφορά μεταξύ
τους είναι η οδός εισαγωγής των κυττάρων στο μυοκάρδιο( με άμεση θωρακοτομή, μέσω στεφανιαίων αρτηριών, ή από το φλεβικό σύστημα).
Συμπεράσματα: Ο τομέας της έρευνας των βλαστικών κυττάρων στη μη αντιρροπούμενη καρδιακή
ανεπάρκεια είναι πολύ πρόσφατος, συνεπώς η χρήση των βλαστικών κυττάρων πρέπει να προσδιοριστεί μέσα από περαιτέρω κλινικές μελέτες για να καθοριστεί η βέλτιστη μέθοδος χορήγησης
τους, το αποτελεσματικότερο είδος βλαστοκυττάρων, η χορηγούμενη δόση, ο χρόνος και οι ενδείξεις
χορήγησής τους.
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ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΣΗΣ
(AGES) ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αρβανιτάκη Α., Τσακιρίδης Ν., Μητσούλης Σ.
5ης Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του ρόλου των AGEs στην καρδιαγγειακή νόσο
καθώς και των θεραπευτικών στόχων από τον αποκλεισμό της δράσης τους.
Υλικά-Μέθοδος: Ανατρέξαμε στη διεθνή βιβλιογραφία με λέξεις-κλειδιά «AGEs και καρδιαγγειακό,
μηχανισμός δράσης και ρόλος των AGEs, θεραπευτικοί στόχοι», και μετά από ανασκόπηση των αποτελεσμάτων της αναζήτησης καταλήξαμε στα ακόλουθα αποτελέσματα-συμπεράσματα.
Αποτελέσματα: Τα τελικά προϊόντα της προχωρημένης γλυκοζυλίωσης είναι μια ετερογενής ομάδα
μορίων που σχηματίζονται μέσω μη ενζυματικής γλυκοζυλίωσης και οξείδωσης πρωτεϊνών, λιπιδίων
και νουκλεϊκών οξέων με την αντίδραση Maillard. Αυξημένος σχηματισμός τους αναφέρεται κυρίως
στο σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), το γήρας, τη νεφρική ανεπάρκεια και τη χρόνια φλεγμονή. Μπορεί να
προσληφθούν και εξωγενώς, με τη διατροφή (τηγανητά, ψητά). Τα αυξημένα επίπεδα AGEs στον
ορό ασκούν βλαπτική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα μέσω σύνδεσής τους στον υποδοχέα
RAGE των ενδοθηλιακών, λείων μυϊκών κυττάρων και μονοκυττάρων. Η ενεργοποίηση του RAGE
οδηγεί σε δημιουργία ελεύθερων ριζών οξυγόνου και ενεργοποίηση της ενδοκυττάριας οδού της
MAP (mitogen-activated protein) κινάσης με αποτέλεσμα την παραγωγή προφλεγμονώδων κυτταροκινών και μορίων προσκόλλησης, καθώς και το σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. Επίσης, επιταχύνουν την ανάπτυξη και την εξέλιξη της καρδιακής ανεπάρκειας, τόσο μέσω αγγειακών επιδράσεων
(στεφανιαία δυσλειτουργία, αθηροσκλήρωση και θρόμβωση) όσο και μέσω άμεσων δράσεων στο
μυοκάρδιο, μεταβάλλοντας τη λειτουργία του μυοκαρδιακού ιστού και τις μηχανικές ιδιότητές του. Ο
αποκλεισμός του άξονα AGE-RAGE με διάφορα φάρμακα και η ελάττωση της εξωγενούς πρόσληψής τους συμβάλουν στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου και της εμφάνισης μικροαγγειακών
επιπλοκών του ΣΔ.
Συμπεράσματα: Η αύξηση των AGEs στον ορό των ασθενών συμβάλει στην παθογένεια και την
αυξημένη επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου. Πιθανόν να αποτελέσουν έναν καινούριο θεραπευτικό στόχο σε ασθενείς με ΣΔ.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

Μούτσιου Α.1, Τορουνίδου Ν. 1, Φωτόπουλος. Γ.2, Khaled H. 3, Παυλίδης Ν.4
Φοιτήτρια, Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Ειδικευόμενος Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3Department of Medical Oncology,
National Cancer Institute, Cairo University, Egypt, 4Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Με στόχο να αποσαφηνιστούν τυχόν διαφορές στη φυσική ιστορία, κλινική εμφάνιση και
πρόγνωση των ασθενών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο από δύο διαφορετικές ηπείρους, μελετήσαμε
δεδομένα δημογραφικά, τρόπους θεραπευτικής αντιμετώπισης και το αποτέλεσμα αυτών μεταξύ δυο
ομάδων ασθενών από την Αίγυπτο και την Ελλάδα.
Υλικά και Μέθοδοι: Συλλέχτηκαν δεδομένα από 105 Αιγύπτιους και 78 Έλληνες με ηπατοκυτταρικό
καρκίνο και αναλύθηκαν για δημογραφικά δεδομένα, χαρακτηριστικά του όγκου, της νόσου, για θεραπευτικούς χειρισμούς και προγνωστικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Διάμεση ηλικία διάγνωσης ήταν 61 για τους Αιγύπτιους και 70.5 έτη για τους Έλληνες (p<0.05). Θετικές ήταν οι ορολογικές εξετάσεις για ηπατίτιδα C στο 69% έναντι στο 8% (p<0.05)
και στην ηπατίτιδα Β στο 7% έναντι 20%( p<0.011) μεταξύ Αιγυπτίων και Ελλήνων. Αλκοολική κίρρωση ήταν παρούσα στο 52% των Ελλήνων και σε κανένα Αιγύπτιο. Διάμεση ηλικία προϋπάρχουσας
ηπατικής νόσου ήταν 40 μήνες για τους Αιγύπτιους και 12 μήνες για τους Έλληνες, ενώ η επίπτωση
της κίρρωσης ήταν αντίστοιχα 85% έναντι 52% (p< 0.05). O Αιγυπτιακός πληθυσμός εμφάνιζε πιο
συχνά τον απεικονιστικά διάχυτο τύπο καρκίνου (p<0.009) και πιο συχνά διαταραχή της ηπατικής
βιοχημείας (p<0.003- 0.007). Αναφορικά με τη μεταστατική διασπορά της νόσου, οι Αιγύπτιοι είχαν
μια προδιάθεση για οστικές μεταστάσεις ενώ οι Έλληνες για σπλαγχνικές ( p<0.02). Ενδιαφέρον είναι ότι οι μεταστάσεις στους λεμφαδένες ήταν προάγγελος μεταστατικής διασποράς στους Έλληνες
αλλά όχι στους Αιγύπτιους (p<0.023). Καμία στατιστικά σημαντική διασπορά δεν προέκυψε στην
ολική επιβίωση.
Συμπέρασμα: Σε αυτή την σύγκριση των πληθυσμών με ηπατοκυτταρικό καρκίνο διαφορές προέκυψαν στους αιτιολογικούς παράγοντες, στην μακροσκοπική εμφάνιση, στην ηπατική βιοχημεία και
στο μεταστατικό πρότυπο διασποράς.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γουλές Ι.1,2, Ζολώτα Α.3, Παυλοπούλου Δ.1,4
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ, 3Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Γ.Ν.Κ.Υ.-Κ.Θεραπευτήριο Λέρου, 4Ειδικευόμενη Παθολογίας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
1

Σκοπός της εργασίας είναι η συσχέτιση περιβαλλοντικών παραγόντων με την εμφάνιση αυτοάνοσων
νοσημάτων (ΑΝ). Η ανασκόπηση της διαθέσιμης διεθνούς βιβλιογραφίας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι οι επιδράσεις του περιβάλλοντος πιθανότατα πυροδοτούν την έναρξη της αυτοανοσίας, όπως
αναδεικνύεται από πληθυσμιακές μελέτες ασθενών-μαρτύρων και μελέτες κοορτής. Το κάπνισμα,
η χορήγηση ορμονών, τα χημικά, διάφορα φάρμακα, οι βαφές μαλλιών, η υπεριώδης ακτινοβολία,
η επαγγελματική έκθεση σε σκόνη αλάτων πυριτίου, οι οργανικοί διαλύτες και τα παρασιτοκτόνα
αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη ΑΝ. Πολλoί λοιμώδεις μικροοργανισμοί (ιοί και
βακτηρίδια) έχουν συσχετιστεί παθογενετικά με ΑΝ, ιδίως σε άτομα γενετικώς προδιατεθειμένα, προάγοντας την εμφάνιση ή την επιδείνωση αυτοάνοσης πάθησης, μέσω των παρακάτω μηχανισμών:
α) διάσπαση της περιφερικής ανοχής απο παράπλευρη ενεργοποίηση, β) μοριακή μίμηση, γ) έκλυση
μικροβιακών υπεραντιγόνων, δ) διάσπαση ανατομικής ακεραιότητας και ε) με το φαινόμενο της εξάπλωσης των επιτόπων. Η διάσπαση της συγχρονισμένης λειτουργίας μεταξύ των ανοσοκυττάρων
του λεμφικού ιστού του εντερικού βλεννογόνου, των επιθηλιακών κυττάρων και των συμβιούντων μη
παθογόνων μικροοργανισμών (εντερική χλωρίδα) καθώς και η απώλεια της ανοσολογικής ανοχής
σε αντιγόνα της τροφής ή των μικροοργανισμών ή του “εαυτού”, πιστεύεται ότι προδιαθέτει σε αυτάνοσες φλεγμονώδεις εντεροπάθειες. Η ακριβής αιτιολογία και η παθογένεια των ΑΝ δεν έχουν ακόμα
διευκρινιστεί πλήρως. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα των αυτοάνοσων νοσημάτων καθιστά επιτακτική
τη στόχευση πολλαπλών παθογενετικών και ανοσοδραστικών μηχανισμών για την κατανόηση και
την αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση των ΑΝ.
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΤΙΔΑ (ΑΣ). ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΚατσάραςΑ.1, Δρόσος Α.2
Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Παθολογίας Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1

Σκοπός της ανασκόπησης είναι η σύντομη παρουσίαση της ΑΣ και η καταγραφή των εξελίξεων στη
θεραπεία της νόσου. Για το σκοπό αυτό αναζητήθηκαν πληροφορίες σε ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και σε ιατρικές βάσεις δεδομένων.
Η ΑΣ ταξινομείται στις οροαρνητικέςσπονδυλαρθροπάθειες (απουσία ρευματοειδούς παράγοντα).
Προσβάλλει κυρίως άντρες μέχρι 40 ετών (άνδρες:γυναίκες5:1)
Χαρακτηρίζεται από προσβολή του αξονικού σκελετού με αποτέλεσμα χαμηλή οσφυαλγία, πρωινή
δυσκαμψία και περιορισμό της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Προσβάλλονται επίσης οι
ενθέσεις των τενόντων, ο οφθαλμός (ιριδοκυκλίτιδα), οι νεφροί, η καρδιά και οι πνεύμονες. Στα ευρήματα συμπεριλαμβάνονται ιερολαγονίτιδα, συνδεσμόφυτα μεταξύ των σπονδύλων, και αυξημένοι
δείκτες φλεγμονής (ΤΚΕ, CRP).
Η νόσος σχετίζεται με την κληρονομικότητα των αντιγόνων ιστοσυμβατότηταςHLAB27 σε ποσοστό
μεγαλύτερο από 90%, ενώ στην παθοανοσολογία της ενοχοποιούνταιπροφλεγμονώδειςκυτταροκίνες, κυρίως ο TNF-a.
Η διάγνωση τίθεται με τα τροποποιημένα κριτήρια της Νέας Υόρκης και με τα ευρωπαϊκά κριτήρια
για την ΑΣ.
Θεραπευτικά χορηγούνται κυρίως ΜΣΑΦ, ενώ σε περιφερική προσβολή μεθοτρεξάτη και σουλφασαλαζίνη χωρίς, όμως, ουσιαστική βελτίωση. Σε προσβολή του αξονικού σκελετού τα παραπάνω
φάρμακα είναι αναποτελεσματικά.
Την τελευταία δεκαετία αποδεικνύονται καινοτόμες οι βιολογικές θεραπείες με αντι-TNF-aπαράγοντες
(Inﬂiximab, Adalimumab, Golimumab, Certolizumab, Etanercept). Συνδεόμενοι με μεγάλη συγγένεια
με τους μεμβρανικούς και διαλυτούς τύπους του TNF-a αναστέλλουν τη σύνδεση του με τους υποδοχείς του και εξουδετερώνουν τη βιολογική του δραστηριότητα. Βελτιώνουν έτσι θεαματικά τη δραστηριότητα, τη λειτουργικότητα και τον πόνο και αποκαθιστούν την ΤΚΕ και την CRP σε ασθενείς με
ενεργό ΑΣ. Η χορήγηση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή λόγω κινδύνου λοιμώξεωνκαι μετά από
σχολαστικό έλεγχο του ασθενούς για αποκλεισμό φυματίωσης, ενώ απαιτείται διαρκής παρακολούθηση.
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ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΑΤΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νταράλας Α.1, Ιωακειμίδης Ν.1, Καρίκη Ο.1, Σιάφης Σ.1, Παπαϊωαννίδου Π.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Τα τελευταία χρόνια οι στατίνες χρησιμοποιούνται ευρύτατα για να ελαττώσουν τον κίνδυνο
για καρδιαγγειακές επιπλοκές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν
η μελέτη των τάσεων στην κατανάλωση στατινών στην κοινότητα, και η διερεύνηση της χρήσης γενόσημων σε ένα δείγμα πωλήσεων στατινών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.
Υλικά και Μέθοδος: Μελετήθηκε ένα δείγμα των πωλήσεων στατινών στην ανατολική Θεσσαλονίκη
κατά την διετία 2012 - 2013. Υπολογίστηκε η κατανάλωση όλων των σκευασμάτων που κυκλοφορούν, η οποία εκφράστηκε σε DDDs (Deﬁned Daily Doses, WΗΟ), καθώς και το ποσοστό των γενόσημων και πρωτότυπων σκευασμάτων για κάθε δραστική ουσία.
Αποτελέσματα: Στο δείγμα που μελετήθηκε, το οποίο αντιστοιχεί σε 86.103 DDDs στατινών, η σιμβαστατίνη και η ατορβαστατίνη αντιστοιχούν στο 81% της συνολικής κατανάλωσης, με παραπλήσιες
ποσότητες κατανάλωσης (35.555 DDDs και 33.856 DDDs αντιστοίχως), και ακολουθούν η ροσουβαστατίνη, η πραβαστατίνη, η φλουβαστατίνη και η λοβαστατίνη (με ποσότητες κατανάλωσης 11.564
DDDs, 3.913 DDDs, 1.203 DDDs και 13 DDDs. Η χρήση γενόσημων αντιστοιχεί στο 71% της συνολικής κατανάλωσης (60.953 DDDs από τις 86.103 DDDs), με ποσοστά κατανάλωσης 99,7% για την
σιμβαστατίνη, 66% για την ατορβαστατίνη, 78% για την πραβαστατίνη, 0% για την ροσουβαστατίνη
και την φλουβαστατίνη και 100% για την λοβαστατίνη.
Συμπεράσματα: Η κατανάλωση στατινών ήταν πολύ μεγάλη. Στο δείγμα που μελετήθηκε η κατανάλωση γενόσημων ήταν πολύ μεγάλη για τα παλιότερα φάρμακα και μηδενική για τα νεώτερα. Πρώτες
σε κατανάλωση, με μεγάλη διαφορά από τις άλλες στατίνες, ήταν η σιμβαστατίνη και η ατορβαστατίνη.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΥΛΩΝ ΚΑΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ

Σιάφης Σ. 1, Ιωακειμίδης Ν.1, Παπαϊωαννίδου Π.2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του ρόλου των διαύλων
καλίου και των διαταραχών τους στην παθογένεια και την παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας, καθώς
και της δυνατότητας για νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις μέσω της τροποποίησης της λειτουργίας
τους.
Έγινε ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας με αναδρομή στις σχετικές δημοσιεύσεις στο
PubMed που αφορούν γενετικές συσχετίσεις, πειραματικές μελέτες, κλινικές μελέτες και φαρμακολογικές μελέτες της επίδρασης των αντιψυχωτικών φαρμάκων στους διαύλους καλίου.
Από την μελέτη διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις που εμπλέκουν τον ρόλο των διαύλων καλίου τόσο στην παθογένεια όσο και στις προοπτικές για νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις
στην σχιζοφρένεια. Οι δίαυλοι καλίου παίζουν σημαντικό ρόλο σε καίρια παθοφυσιολογικά σημεία της
σχιζοφρένειας, όπως στον ρυθμό πυροδότησης των δοπαμινεργικών νευρώνων στην κοιλιακή περιοχή της καλύπτρας του μεσεγκεφάλου, στην λειτουργία των πυρήνων ανώτερης τάξης του θαλάμου
(όπως ο μεσοραχιαίος πυρήνας), στην μεταβίβαση πληροφοριών από και προς τον φλοιό, και στην
λειτουργία των διάμεσων ανασταλτικών νευρώνων στον προμετωπιαίο φλοιό και τον ιππόκαμπο.
Η μελέτη του ρόλου των διαύλων καλίου στη σχιζοφρένεια συμβάλλει στην κατανόηση της νευροφυσιολογίας της ασθένειας, και δημιουργεί προοπτικές για νέες θεραπευτικές επεμβάσεις. Οι δίαυλοι
καλίου αποτελούν σημαντικούς δυνητικούς στόχους για την ανάπτυξη νέων αντιψυχωτικών φαρμάκων, τους τροποποιητές των διαύλων καλίου, οι οποίοι θα ενεργοποιούν ή θα απενεργοποιούν τους
διαύλους, και θα μπορούν να ελέγξουν τα θετικά και τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας.
Έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα αρκετοί τροποποιητές των διαύλων καλίου, αλλά οι περισσότεροι
στερούνται εκλεκτικότητας και παρουσιάζουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Τα φάρμακα αυτά θεμελιώνουν προοπτικές νέων θεραπευτικών παρεμβάσεων στη σχιζοφρένεια.
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ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΩΝ

Κωνσταντινάκου Γ.1, Καπρινιώτης Κ.1, Κυριάκου Α.1, Χόρτη Α.1, Σαρδέλη Χ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., 2Επίκουρη Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Β’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Διερεύνηση των παραγόντων που εξασφαλίζουν την ορθολογική συνταγογράφηση των
από στόματος χορηγούμενων συνδυασμένων αντισυλληπτικών χαπιών.
Μέθοδοι: Αναζήτηση σχετικών πληροφοριών στη διεθνή βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα:
Γενικά
Τα χρησιμοποιούμενα στην Ελλάδα συνδυασμένα αντισυλληπτικά χάπια περιέχουν αιθυνυλοιστραδιόλη σε συνδυασμό με προγεσταγόνο. Ο μηχανισμός δράσης τους συνοψίζεται σε:
i. πρόληψη της ωορρηξίας (αντιγοναδοτροπική επίδραση)
ii. μεταβολή τραχηλικής βλέννας
iii. μεταβολή του ενδομητρίου και τροποποίηση της σαλπιγγικής μεταφοράς
Ενδείξεις χορήγησης
Κύρια ένδειξη για τη λήψη από του στόματος χορηγούμενων αντισυλληπτικών χαπιών είναι η εκδηλωμένη επιθυμία για αντισύλληψη. Άλλες ενδείξεις αποτελούν:
i) αντιμετώπιση υπερανδρογοναιμίας, υπερτρίχωσης και ακμής
ii) θεραπεία διαταραχών εμμηνορρυσίας (μηνορραγία, δυσμηνόρροια, ενδομητρίωση και προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο)
Αποτελεσματικότητα
Ποσοστό επιτυχίας μετά από ορθή χρήση: 0.8%, μετά από τυπική χρήση: 8-9%.
Kυριότερες αντενδείξεις χoρήγησης
i) Ιστορικό εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης ή πνευμονικής εμβολής
ii) Γνωστές θρομβογενείς μεταλλάξεις
iii) Ιστορικό ΣΕΛ με θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα
iv) Γνωστή καρδιαγγειακή νόσος
v) Ηλικία ≥ 35 (50) και κάπνισμα ≥ 15 τσιγάρων ημερησίως
vi) Υπέρταση: συστολική ≥160 ή διαστολική ≥100
vii) Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 με κλινικώς εκδηλούμενη αγγειακή νόσο ή διάρκειας >20
ετών.
viii) Γνωστό ή πιθανό καρκίνωμα μαστού, ενδομητρίου ή άλλη οιστρογόνο-εξαρτώμενη νεοπλασία
ix) Θηλασμός, χρονικό διάστημα > 6 εβδομάδων από τον τοκετό
x) ΔΜΣ ≥40
xi) Ηπατοκυτταρικό αδένωμα, ιογενής ηπατίτιδα, βαριά κίρρωση, όγκοι νεφρού
xii) Ημικρανίες
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Απαραίτητος κλινικός και παρακλινικός έλεγχος
i) Λήψη λεπτομερούς ιστορικού
ii) Mέτρηση αρτηριακής πίεσης
iii) Προσδιορισμός: protein C, protein S, antithrombin III
Συμπεράσματα: Γνωρίζοντας το φαρμακολογικό προφίλ των συνδυασμένων αντισυλληπτικών χαπιών και επιλέγοντας τις ασθενείς που είναι κατάλληλες για χρήση τους, είναι δυνατή η ασφαλής και
αποτελεσματική χορήγηση τους.
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ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Ζωγραφίδου Π., Φιλιππίδου Κ., Κωνσταντινίδης Γ., Φούζα Α., Μυρωνίδου Μ.
Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ
Σκοπός: Παρουσίαση νέων φαρμάκων τα οποία βρίσκονται σε επίπεδο κλινικών δοκιμών.
Υλικά και Μέθοδοι: Σήμερα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας είναι η σιβουτραμίνη (η οποία δρα κεντρικά αναστέλλοντας την επαναπρόσληψη των κατεχολαμινών από υποθαλαμικούς νευρώνες) και η οριλιστάτη (η οποία εμποδίζει
την απορρόφηση των λιπών από το έντερο διαμέσου αναστολής παγκρεατικών και εντερικών λιπασών). Μερικά δυνητικώς νέα φάρμακα είναι η μαζινδόλη (αδρενεργικός ανταγωνιστής), η ποζατιρελίνη (ανάλογο της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης-TRH), η σερτραλίνη (εκλεκτικός αναστολέας
επαναπρόσληψης σεροτονίνης), η βουπροπριόνη (αναστολέας επαναπρόσληψης ντοπαμίνης), η
εντεροστατίνη και η λινιτριπτίνη (ανταγωνιστής της χολοκεστοκινίνης). Στους δυνητικούς στόχους για
νέα φάρμακα βρίσκονται ουσίες και συνδυασμοί με ανορεξιογόνο ( θερμογόνο) επίδραση, νεότεροι
αναστολείς λιπασών, ανορεξιογόνες και ορεξιογόνες γαστρεντερικές ορμόνες καθώς και 2 προσφάτως εγκεκριμένα φάρμακα, το Belviq και το Qsymia (το οποίο αποτελεί συνδυασμό της τοπιραμάτης
και της φαιντερμίνης).
Αποτελέσματα: Τα κεντρικώς δρώντα φάρμακα παρουσιάζουν αντικαταθλιπτική δράση και πλήθος
ανεπιθύμητων ενεργειών (αρτηριακή υπέρταση, ταχυκαρδία, αρρυθμίες, ναυτία, εμέτους, σύνδρομο
στέρησης, ξηρότητα στόματος) σε αντίθεση με τα περιφερικώς δρώντα τα οποία στερούνται των
ενεργειών αυτών. Η χορήγησή τους ενδείκνυται σε συνδυασμό με δίαιτα και φυσική άσκηση.
Συμπεράσματα: Η κατανόηση των μηχανισμών που ρυθμίζουν το ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να
οδηγήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων φαρμάκων.
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ΣΥΝΟΔΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ;

Γουέστζααν Ν.Φ.1, Γρηγορίου Σ.1, Προδρόμου Μ.1, Δρ Μανωλόπουλος Ε.2
1

Φοιτήτρια Ιατρικής ΔΠΘ, 2Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ

Τα συνοδά διαγνωστικά τεστ των φαρμάκων (ΣΔΤ, companion diagnostics) είναι διαγνωστικές εφαρμογές που αναπτύσσονται παράλληλα με τα φάρμακα και αποσκοπούν στην ταυτοποίηση των ασθενών που θα επωφεληθούν της αντίστοιχης φαρμακοθεραπείας. Η προσέγγιση περιλαμβάνει την
ταυτοποίηση ενός βιοδείκτη που καθορίζει την ανταπόκριση.
Τα ΣΔΤ εμφανίστηκαν στον ιατρικό χώρο τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η κλινική χρήση τους είναι
γεγονός. Σκοπός της μελέτης είναι η ανάλυση της κλινικής εφαρμογής των ΣΔΤ στη θεραπευτική
προσέγγιση του καρκίνου, με την παρουσίαση των εφαρμογών των ΣΔΤ στη θεραπεία με τα φάρμακα trastuzumab και cetuximab.
To μονοκλωνικό αντίσωμα trastuzumab στοχεύει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα HER2. Χορηγείται σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού, καθώς η δέσμευση του HER2 έχει
ως αποτέλεσμα την αναστολή του πολλαπλασιασμού και της επιβίωσης των καρκινικών κυττάρων.
Η θεραπεία είναι αποτελεσματική μόνο στους ασθενείς που εκφράζουν τον HER2. Η ταυτοποίηση
αυτών των ασθενών πραγματοποιείται με το ΣΔΤ του trastuzumab που ανιχνεύει την έκφραση του
HER2.
Το μονοκλωνικό αντίσωμα cetuximab στοχεύει τον υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα
EGFR, Χορηγείται σε ασθενείς με μεταστατικό κολοορθικό καρκίνο. Αναστέλλει την ενεργοποίηση
του EGFR και τον πολλαπλασιασμό και αγγειογένεση των καρκινικών κυττάρων. Το μονοπάτι σηματοδότησης που μεσολαβεί ο EGFR είναι συνεχώς ενεργοποιημένο σε άτομα που έχουν μεταλλάξεις
του ογκογονιδίου KRAS και κατά συνέπεια η θεραπεία με cetuximab δεν είναι αποτελεσματική στα
άτομα αυτά. Η ταυτοποίηση των μεταλλάξεων KRAS πραγματοποιείται με το αντίστοιχο ΣΔΤ.
Γενικά, τα ΣΔΤ αποτελούν σημαντική εξέλιξη στην ογκολογική θεραπεία και προβλέπεται η αλματώδης ανάπτυξη τους στο μέλλον.

100

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
097

ΚΕΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ

Κατσούδα Α.1, Παπαδημητριου Δ.1, Κατσαβριά Α.1, Μυρωνίδου Μ.2
Δευτεροετής φοιτήτρια/ φοιτητής Ιατρικής Αριστοτελειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα, Α.Π.Θ.

1

Η κεταμίνη αποτελεί χημική ουσία με πληθώρα χρήσεων στην ιατρική, κυρίως για την αναισθητική,
αναλγητική και ηρεμιστική της δράση.
Η κεταμίνη δρα κυρίως ως ανταγωνιστής των NMDA υποδοχέων με τους οποίους εμφανίζει υψηλή
συγγένεια και προκαλεί δοσοεξαρτώμενη αναστολή απελευθέρωσης ντοπαμίνης. Μέσω της αναστολής των NMDA υποδοχέων σε GABA-ενεργούς νευρώνες προκαλεί τη μείωση της ανασταλτικής
τους δράσης και επομένως την τοπική απελευθέρωση ντοπαμίνης. Επίσης σε μεγάλες δόσεις (όταν
χρησιμοποιείται ως γενικό αναισθητικό) μειώνει άμεσα τη επαναπρόσληψη της ντοπαμίνης, αυξάνοντας έτσι την εξωκυττάρια συγκέντρωσή της.
Η συγκέντρωση ντοπαμίνης αλλά και η μετάδοση του νευρωνικού σήματος μέσω αυτής σχετίζεται
άμεσα με τους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς.Οι τελευταίοι είναι μία οικογένεια πέντε υποδοχέων (D1
έως D5) με επτά διαμεβρανικές έλικες και αλληλεπιδρούν με G-πρωτείνες για την περαιτέρω μετάδοση των ενδοκυττάριων σημάτων. Οι ντοπαμινεργικοί υποδοχείς έχουν αρκετές ομόλογες περιοχές,
αλλά διαφέρουν τόσο στη συγγένειά τους με διάφορες ουσίες όσο και στη γονιδιακή τους έκφραση.
Διαφέρουν επίσης στον μηχανισμό της ενδοκυττάριας μεταφοράς σήματος, αλλά και στην κατανομή
τους στον οργανισμό, ιδιαιτέρως στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ).
Η παρούσα εργασία επιχειρεί την μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ της κεταμίνης και των ντοπαμινεργικών υποδοχέων, εμβαθύνοντας στη σχέση που αναδεικνύεται μεταξύ τους, έπειτα από μελέτη
των επί μέρους χαρακτηριστικών τους.
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ΦΑΡΜΑΚΑ «LIFE-STYLE»: ΙΑΤΡΙΚΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ;

Τσιλιβάκου Ε.1, Cepaityte D.2, Παπαδημητρίου Ε.3
Φοιτήτρια Φαρμακευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ,
3
Αν. Καθηγήτρια Φαρμακευτικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
1

Ο ακριβής ορισμός και η κατάταξη των φαρμάκων ως “life-style” είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα. Ως
life-style ορίζονται τα φάρμακα εκείνα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση μη- απειλητικών
για την ανθρώπινη ζωή καταστάσεων, όπως η παχυσαρκία, η φαλάκρα, η στυτική δυσλειτουργία,
οι ρυτίδες, η ακμή, το κάπνισμα κ. α., τα οποία δεν αποτελούν άμεσα ιατρικά προβλήματα που να
αντικατοπτρίζουν σοβαρές παθήσεις. Η συζήτηση γύρω από το θέμα γίνεται ολοένα και πιο έντονη.
Από τη μία, οι φαρμακευτικές εταιρίες προωθούν τα φάρμακα αυτά, αφιερώνοντας χρόνο, χρήμα και
προσπάθεια για την ανάπτυξή τους, καθώς τέτοια φάρμακα φέρουν μεγάλα κέρδη, κάποιες φορές
εις βάρος της ανάπτυξης άλλων φαρμάκων. Από την άλλη, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα και χρήση
των φαρμάκων αυτών αποτελεί μια δύσκολη πρόκληση για τα συστήματα υγείας. Τέλος, ένα πολύ
σημαντικό σημείο είναι ότι κάποιες από τις προαναφερθείσες καταστάσεις, όπως η παχυσαρκία και
το κάπνισμα, έχει αποδειχτεί ότι χρίζουν ιατρικής φροντίδας προκειμένου να μην οδηγήσουν σε εμφάνιση σοβαρών και δυνητικά απειλητικών για τη ζωή νόσων. Σε όλες τις περιπτώσεις, η χορήγηση
των φαρμάκων που ανήκουν στα life-style απαιτεί ιατρική παρακολούθηση και πρέπει να ακολουθεί
τη δεοντολογία χορήγησης όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
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ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Αβραμόπουλος Α.1, Γούλας Α.2
Φοιτητής 10ου Εξαμήνου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 2Αναπληρωτής Καθηγητής, Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Η λύση της φλεγμονής είναι η διαδικασία που επιτρέπει σε έναν ιστό σε κατάσταση οξείας
φλεγμονής να επιστρέψει στην ομοιόσταση. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η περιγραφή του φαινομένου ως διαδικασία ενεργητική, η παρουσίαση των εξειδικευμένων μεσολαβητών που τη διεκπεραιώνουν (specialized proresolving mediators- SPMs) και η διερεύνηση πιθανών φαρμακολογικών
παρεμβάσεων για την επαγωγή της λύσης της φλεγμονής.
Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση στο PUBMED και σε συγγράμματα φαρμακολογίας, με
στόχο τη διερεύνηση των δράσεων των SPMs και την φαρμακολογική τους αξία.
Αποτελέσματα: Η ομάδα των SPMs αφορά παράγωγα λιπαρών οξέων και περιλαμβάνει τις λιποξίνες, τις ρεσολβίνες, τις προτεκτίνες, καθώς και τις πιο πρόσφατα περιγραφείσες μαρεσίνες. Στη
βιβλιογραφία αναφέρεται ακόμα η ύπαρξη επιμερών μορφών αυτών των ουσιών, οι οποίες παράγονται από τη δράση της ασπιρίνης και άλλων φαρμάκων. Το εύρημα αυτό δρα επικουρικά στην κατανόηση δράσεων φαρμάκων που πριν θεωρούνταν ανεξήγητες. Γίνεται διάκριση ανάμεσα στις ουσίες
που έχουν αντιφλεγμονώδη δράση και σε αυτές που επάγουν τη λύση και αναδεικνύεται ο ρόλος των
SPMs σε σχέση με τα βακτήρια και τη σήψη.
Συμπεράσματα: Η αποσαφήνιση των μηχανισμών που προάγουν τη λύση της φλεγμονής δρα ως
αφετηρία για την ανακάλυψη νέων φαρμακευτικών στόχων, αλλά και για τον επαναπροσδιορισμό
του μηχανισμού δράσης παλαιότερων φαρμακευτικών σκευασμάτων.
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Ο100 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Λαβασίδης Γ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Αναζήτηση και ανάδειξη βιοτεχνολογικών φαρμάκων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια
ανάπτυξης για τον καρκίνο του προστάτη. Αναφορά στην επιδημιολογία του Ca προστάτη και στην
πιο πρόσφατη εγκεκριμένη βιοτεχνολογική θεραπεία (sipuleucel-T).
Υλικά και Μέθοδος: Έρευνα στην MEDLINE μέσω της Pubmed, στο “Drug Dictionary” του National
Cancer Institute των ΗΠΑ και στο αρχείο “2013 Report: Medicines in Development - Biologics”, το
οποίο βρίσκεται στον ιστότοπο του PhRMA.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν τα εξής υπό ανάπτυξη φάρμακα: 1. Γονιδιακή θεραπεία REIC
(ογκοκατασταλτικό γονίδιο που υποεκφράζεται στον Ca προστάτη), 2. Αντινοηματικό ολιγονουκλεοτίδιο
υποδοχέα ανδρογόνων (στοχεύει στον AR, που υπερεκφράζεται συχνά σε όγκους του προστάτη), 3.
Εμβόλιο PSA-TRICOM (ανασυνδυασμένοι pox-ιοί που περιέχουν το γονίδιο του PSA και 3 γονίδια
των οποίων τα προϊόντα διεγείρουν τα Τ-λεμφοκύτταρα). Σύντομη αναφορά και σε άλλα πιθανά
φάρμακα.
Συμπεράσματα: Η ποικιλία των διαφόρων υπό ανάπτυξη φαρμάκων για τον καρκίνο του προστάτη σε
συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες θεραπείες και την εκ των πραγμάτων χαμηλή επιθετικότητα αυτού
του τύπου καρκίνου κάνει το μέλλον να φαίνεται ευοίωνο σχετικά με τη θεραπεία της ασθένειας.
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Ο101 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ ΤΟΥ
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Μπονοβόλιας Ι.1, Πεΐδης Κ.2, Λαζαρίδου Σ.2, Μιμτσούδης Ι.2, Παπακωνσταντίνου Ε.3
Μεταδιδακτορικός ερευνητής, 2Φοιτητής/τρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, 3Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Το υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) είναι μια γλυκοζαμινογλυκάνη που εντοπίζεται στον συνδετικό ιστό
και παράγεται κυρίως από ινοβλάστες. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στην κυτταρική μετανάστευση, στη φλεγμονή και στην επούλωση τραύματος, όπου αναστέλλει
τη δημιουργία ουλής. Το μέγεθος του μορίου φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στις δράσεις του
ΗΑ. Η σύνθεσή του ρυθμίζεται από τις συνθάσες του ΗΑ, ενώ ο καταβολισμός του από τις υαλουρονιδάσες. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της 4-ΜU, ενός αναστολέα των
συνθασών του ΗΑ, και του ΑΑ-Ι,ενός αναστολέα των υαλουρονιδασών,στην επούλωση τραύματος.
Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιήσαμε πρωτογενείς καλλιέργειες ανθρώπινων δερματικών ινοβλαστών όπου δημιουργήσαμε τεχνητό τραύμα (scratch) με τη βοήθεια ρύγχους. Τα κύτταρα επωάστηκαν παρουσία διαφορετικών συγκεντρώσεων 4-MU και AA-I για 24 και 48 ώρες. Στο τέλος της επώασης εκτιμήθηκε η μετανάστευση των ινοβλαστών και η επούλωση του τραύματος σε μικροσκόπιο
ανάστροφης φάσης.
Επίσης, διερευνήθηκε η επίδραση των ουσιών 4-MU και ΑΑ-Ι στη βιωσιμότητα και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων με τη χρήση trypan blue.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε ότι τόσο η 4-MU (10-100μΜ) όσο και το ΑΑ-Ι (1-25μΜ) δεν έχουν
κυτταροτοξική δράση στους δερματικούς ινοβλάστες. Η 4-ΜU επάγει τη μετανάστευση των κυττάρων
κατά δοσοεξαρτώμενο τρόπο από 50-100μΜ, ενώ το AA-I την αναστέλλει επίσης δοσοεξαρτώμενα
(10-25μΜ).
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης υποδεικνύουν πως η επίδραση του ΗΑ στην επούλωση τραύματος εξαρτάται από το μέγεθος του μορίου και ενδεχόμενα σχετίζεται με την επαγωγή
της φλεγμονής που αποδίδεται στο ΗΑ χαμηλού μοριακού βάρους. Το ΗΑ ενδεχόμενα να αποτελέσει
στόχο φαρμακολογικής παρέμβασης στην επούλωση τραύματος.
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Ο102 ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΕΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΥΩΔΟΥΣ ΠΛΑΤΥΣΜΑΤΟΣ
Νάτσης Κ.1, Δεληγιάννη Α.H. 1, Παπαροϊδάμης Γ. 1, Τζήκα Μ. 1, Τότλης Τ. 1, Πιάγκου Μ. 2
1
2

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.,
Εργαστήριο Ανατομίας - «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

Εισαγωγή - Σκοπός: Το μυώδες πλάτυσμα αποτελεί έναν λεπτό και τετράπλευρο μυ, ο οποίος καταλαμβάνει το κάτω μέρος της πλάγιας και το άνω μέρος της πρόσθιας τραχηλικής χώρας. Εκφύεται
από τον υποδόριο συνδετικό ιστό και το δέρμα της δελτοειδούς και υποκλείδιας χώρας, πάνω από
την κλείδα και το στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Καταφύεται στο δέρμα του γενείου και μερικές δεσμίδες
του καταφύονται στο κάτω χείλος του σώματος της κάτω γνάθου. Σύμφωνα με τα κλασικά ανατομικά
συγγράμματα, το μυώδες πλάτυσμα νευρώνεται από τον τραχηλικό κλάδο του προσωπικού νεύρου.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή μιας ανατομικής παραλλαγής της νεύρωσης του
μυώδους πλατύσματος.
Παρουσίαση περίπτωσης: Κατά την ανατομική παρασκευή πτώματος ανδρός ηλικίας 82 ετών,
ανεβρέθηκε διπλή νεύρωση του μυώδους πλατύσματος στη δεξιά πλευρά. Συγκεκριμένα, μόνο η
ανώτερη μοίρα του μυώδους πλατύσματος δεχόταν νεύρωση από τον τραχηλικό κλάδο του προσωπικού νεύρου. Στην κατώτερη μοίρα του μυός παρατηρήθηκαν δύο κλάδοι του υποδερμάτιου
τραχηλικού νεύρου, άνω και κάτω, να εισδύουν στη γαστέρα του μυός. Ο ανώτερος από αυτούς
αναστομώνονταν με κλάδο του τραχηλικού κλάδου του προσωπικού νεύρου, χορηγώντας κινητική
νεύρωση στο μυώδες πλάτυσμα.
Συμπεράσματα: Η συμμετοχή του υποδερμάτιου τραχηλικού νεύρου στη νεύρωση του μυώδους
πλατύσματος περιγράφεται από τον Σάββα (1961). Συνεπώς, σε αυτές τις περιπτώσεις, το υποδερμάτιο τραχηλικό νεύρο δεν είναι αμιγώς αισθητικό νεύρο, καθώς φέρει και κινητικές ίνες. Η διπλή
νεύρωση του μυώδους πλατύσματος, εκτός από το ανατομικό ενδιαφέρον, μπορεί να έχει κλινική
σημασία κατά τη μεταφορά τοπικών κρημνών από τον τράχηλο για κάλυψη ελλειμμάτων του προσώπου, καθώς και σε περιπτώσεις παράλυσης του προσωπικού νεύρου.
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Ο103 ΑΙΔΟΙΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Κατσανεβάκης Ε., Ιωαννίδη Λ.Ε.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Η παρουσίαση των σύγχρονων τεχνικών αιδοιοπλαστικής, η σύγκριση του κοσμητικού
τους αποτελέσματος και η ανάδειξη των επιμέρους ενδείξεών τους.
Μέθοδος: Ανασκόπηση των πιο πρόσφατων άρθρων της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
Αποτελέσματα: Οι σύγχρονες τεχνικές αιδοιοπλαστικής είναι: η πλαστική των χειλέων του αιδοίου,
κολποπλάστικη (κυρίως σύσφιξη) σε συνδυασμό με περινεοπλαστική και μείωση του ιστού που
καλύπτει την κλειτορίδα (στη βιβλιογραφία αναφέρονται και με το γενικότερο όρο: κολπική νεαροποίηση), πλαστική του παρθενικού υμένα και τέλος επεμβάσεις που αποσκοπούν στη γενικότερη βελτίωση της εικόνας της γυναίκας για το σώμα της, άρα και στη βελτίωση της σεξουαλικής της ζωής.
Συμπεράσματα: Με την πρόοδο της πλαστικής έχουμε στη διάθεσή μας πληθώρα τεχνικών αιδοιοπλαστικής. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής ανάλογα με το πρόβλημα της εκάστοτε ασθενούς
αποτελεί το κλειδί για το ιδανικό αποτέλεσμα.
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Ο104 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
Γαλόπουλος Δ.1, Ζουμπάρης Κ.1, Φαρσάκης Α.1, Κακαγιά Δ.2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ., 2Επίκουρη Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής, Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ.

1

Σκοπός: Παρά τα επιστημονικά άλματα στο τομέα της επούλωσης εγκαυμάτων, η ιατρική τείνει κατά
καιρούς να επιστρέφει στις ρίζες της. Σκοπός της εργασίας είναι εξέταση της χρήσης και της αποτελεσματικότητας διαφόρων φυσικών προϊόντων που μέσα από την ιστορία και τη λαϊκή γνώση έχουν
συσχετιστεί με την αντιμετώπιση των εγκαυμάτων.
Υλικά και Μέθοδος: Η επιλογή των υλικών έγινε συλλέγοντας δεδομένα από παλιότερες επιστημονικές μελέτες και αναδρομή σε ιστορικές αναφορές αλλά και προσωπικές επιλογές 32 ατόμων που
ασχολούνται εμπειρικά με τη θεραπευτική των τραυμάτων στη Βόρειο Ελλάδα. Από αυτά τα υλικά
ξεχωρίσαμε όσα είχαν περισσότερες αναφορές χρήσης και αποτελεσματικοτητας σε ερευνητικό και
κλινικό επίπεδο.
Αποτελέσματα: Η μελέτη επικεντρώθηκε στην επουλωτική, αναλγητική και αντιμικροβιακή δράση
των ουσιών όταν χρησιμοποιήθηκαν κυρίως υπό τη μορφή επιθεμάτων σε εγκαύματα μερικού και
ολικού πάχους. Μελετήθηκαν τα ακόλουθα ζωικά και φυτικά παράγωγα: γάλα, γιαούρτι, μαστίχα,
πρόπολη, μέλι, κερί μέλισσας, ζωικό λίπος, ασπράδια αυγών, βλέννη σαλιγκαριού, βαλσαμόχορτο,
αλόη, ξύδι, έλαιο λεβάντας, ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, κρόκος, καλέντουλα, χαμομήλι, σησαμέλαιο,
ελαιόλαδο, σύμφυτο, αμαμηλίς. Βρέθηκε ότι ισχυρές θεραπευτικές ενδείξεις υπάρχουν για το μέλι,
το σύμφυτο, την αλόη, την καλέντουλα και τη βλέννη σαλιγκαριού. Για τα υπόλοιπα υπήρχαν μόνο
σποραδικές αναφορές.
Συμπεράσματα: Ορισμένα φυσικά επιθέματα αποδεικνύονται επάξιοι συναγωνιστές των αντίστοιχων τεχνητών φαρμακευτικών σκευασμάτων λόγω της άμεσης διαθεσιμότητας, του χαμηλού κόστους και των καλών θεραπευτικών τους αποτελεσμάτων, καθώς και του ότι χαίρουν ευρείας αποδοχής απο τους ασθενείς χάρη στη φυσική τους προέλευση. Υπό την προϋπόθεση να πληρούν τους
κανόνες αντισηψίας, μπορούν να αποκτήσουν μια θέση στη σύγχρονη εναλλακτική αντιμετώπιση
των εγκαυμάτων.
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Ο105 ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΔΟΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΥ ΚΡΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕΤΑ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
Τσιφτσής Α.1, Δεμίρη Χ.1, Διονυσίου Δ.2, Τσιμπώνης Α.3, Δεμίρη Ε.4
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2ΛέκτοραςΠλαστικής Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 3Ειδικευόμενος Πλαστικής Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 4Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Να μελετήσουμε την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να καταγράψουμε τις επιπλοκές της
δότριας περιοχής του λεμφαδενικού κρημνού της βουβωνικής χώρας στην αποκατάσταση λεμφοιδήματος του άνω άκρου.
Μέθοδος: Αναζητήσαμε τη βάση δεδομένων του PubMed για άρθρα και ανασκοπήσεις αγγλικής
βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1982-2014. Λέξεις κλειδιά ήταν οι: “lymph node transfer”,
“lymph node transplantation”, “lymphoedema”. Από τη μελέτη αποκλείσθηκαν πειραματικές και ανατομικές μελέτες, μελέτες που αφορούσαν λεμφοίδημα στα κάτω άκρα ή πρωτοπαθές λεμφοίδημα
και αναφορές περιστατικών. Από το σύνολο των 124 άρθρων, τα 10 άρθρα που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις των κριτηρίων είχαν «Επίπεδο Τεκμηρίωσης IV» (level IV evidence). Τα στοιχεία που
μελετήσαμε ήταν ο αριθμός των ασθενών που υπεβλήθησαν σε μεταμόσχευση λεμφαδένων, το στάδιο του λεμφοιδήματος, οι επιπλοκές της δότριας περιοχής του κρημνού, οι απεικονιστικές εξετάσεις
πριν και μετά την επέμβαση και ο χρόνος επανελέγχων.
Συγχρόνως μελετήσαμε αναδρομικά τα ίδια στοιχεία που αφορούσαν τους ασθενείς που αντιμετωπίσθηκαν με την ίδια μέθοδο στην κλινική μας.
Αποτελέσματα: Στις 10 μελέτες καταγράφηκαν 1662 ασθενείς με στάδια λεμφοιδήματος I, II και III.
Στις δότριες περιοχές των κρημνών παρατηρήθηκαν λεμφόρροια (ν=12), λεμφοκήλη (ν=3), πόνος
(ν=3) και λεμφοίδημα κάτω άκρου (ν=3). Το λεμφοσπινθηρογράφημα των κάτω άκρων στους ασθενείς με οίδημα μετά την επέμβαση έδειξε μικρή διαφορά στην κάθαρση του ραδιοφαρμάκου σε σύγκριση με την υγιή πλευρά. Ο χρόνος επανελέγχων κυμαίνονταν από 8 μήνες έως και 10 χρόνια.
Στην κλινική μας 17 ασθενείς με λεμφοίδημα άνω άκρου σταδίου ΙΙ υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση
λεμφαδένων. Λεμφόρροια παρατηρήθηκε σε δύο ασθενείς, που αντιμετωπίσθηκε με διατήρηση των
παροχετεύσεων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και αιμάτωμα σε μια ασθενή που αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά.
Συμπεράσματα: Η μεταμόσχευση αυτόλογων λεμφαδένων για τη θεραπεία του δευτεροπαθούς
λεμφοιδήματος του άνω άκρου αποτελεί μία ασφαλή μέθοδο με χαμηλά ποσοστά επιπλοκών στη
δότρια περιοχή του κρημνού. Ο σεβασμός των ανατομικών στοιχείων και η προσεκτική σύγκλειση
των τραυμάτων στη δότρια περιοχή μειώνει τη νοσηρότητα.
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Ο106 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: Ο ΜΑΓΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ Φ
Δημονίτσας Εμ.1, Φατσέα Θ.2, Αθανασίου Α.3
6ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, 2Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια του
Δερματολογικού Τμήματος του Athens Beverly Hills Medical Group, 3Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής του Athens Beverly Hills Medical Group, Διευθυντής του τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής του
Νοσοκομείου «Μητέρα»

1

Σκοπός: Η παρουσίαση του χρυσού αριθμού Φ και η εφαρμογή των αναλογίων που υπαγορεύνται
από τις αναλογίες του (χρυσή τομή) επάνω στο πρόσωπο επώνυμων γυναικών
Μέθοδοι: Έγινε συλλογή στοιχείων με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και χρησιμοποιώντας δημοσιεύσεις από την Pub Med και το Lancet
Αποτέλεσματα: Ο αριθμός φ δεν είναι παρά μια αναλογία, εμπνευστής της οποίας είναι ο αρχιτέκτονας Φειδίας της Αρχαίας Ελλάδας, λόγω του οποίου δόθηκε τιμητικά το γράμμα Φ στον αριθμό αυτό.
Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές πολλά οικοδομήματα αλλά και έργα τέχνης και μουσικά όργανα
βασίζεται η κατασκευή τους σε αυτήν την αναλογία. Επεκτείνοντας όμως παραπάνω και αναζητώντας και αλλού την εφαρμογή του βρίσκουμε την κατασκευή μιας ιδανικής μάσκας (προσώπου) με
βάση την αναλογία αυτή, η οποία φαίνεται να εφαρμόζει απόλυτα τόσο σε αγάλματα και έργα τέχνης
του παρελθόντος όπως Μόνα Λίζα, Νεφερτίτη και Ασπασία του Περικλή μέχρι και σε πρόσωπα γυναικών μεταγενέστερων όπως Γκρέτα Γκάρμπο και Μέριλυν Μονροε. Θα γίνει ανάλυση της τεχνικής
μέτρησεων των αναλογιών αυτών και εφαρμογή τους επάνω στα πρόσωπα επώνυμων Ελληνίδων
γυναικών.
Συμπεράσματα: Οι αναλογίες του Φειδία μπορούν να εφαρμοστούν σε πρόσωπα και να υποδείξουν
αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν στην τελειότητα και στην αρμονία του προσώπου.
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Ο107 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΟΥΣ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΗ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΛΕΜΦΑΔΕΝΩΝ
Δημονίτσας Εμ.1, Φεσσας Ι. 2, Λιάκου Π.2, Ζωγράφος Γ.3, Παπαδόπουλος Ν.4
6ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, 2Χειρουργός Μαστού, Επιστημονικός Συνεργάτης
της Μονάδας Μαστού, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 3Καθηγητής
Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Α’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 4Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής Μόναχο Γερμανίας

1

Εισαγωγή: Η αυτόλογη μεταμόσχευση λεμφαδένων εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια, παρόλο
που διαφορετικές θεραπείες για την αντιμετώπιση του λεμφοιδήματος έχουν περιγραφεί περίπου
έναν αιώνα πριν! Παρολαυτά, μετά από μια συνεχή ανάπτυξη και διαμόρφωση τεχνικών και εργαλείων η μεταμόσχευση των λεμφαδένων, αποκτά όλο και μεγαλύτερη αποδοχή από τους πλαστικούς
χειρουργούς, ειδικά σε περιπτώσεις μεγάλων λεμφοιδηματικών όγκων, αφού τα αποτελέσματα είναι
πολλά υποσχόμενα.
Mέθοδοι και Υλικά: Με σκοπό την εκτίμηση της χρησιμότητας της μεταμόσχευσης των λεμφαδένων
ξεκινήσαμε να εφαρμόζουμε την μέθοδο αυτή για περιπτώσεις λεμφοιδημάτων, grade II και grade
III, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις καρκίνου του μαστού, καθώς επίσης σε άλλες ογκολογικές
χειρουργικές επεμβάσεις όπως μελανώματα άκρων και όγκων στην περιγεννητική περιοχή με συνοδό λεμφαδενεκτομή. 18 ασθενείς εξετάστηκαν κλινικά προεγχειρητικά και 6 μήνες μετεγχειρητικά.
Επιπρόσθετα, 3-D-Laser scanning εφαρμόστηκε για την ογκομετρία καθώς και λεμφαγγειογραφία.
Αποτελέσματα: Σχεδόν καμία επιπλοκή δεν εμφανίστηκε. Μια σημαντική μείωση του πόνου καταγράφηκε μετεγχειρητικά. Η υποχώρηση του λεμφοιδήματος συνέβη μόνο στο 10-15% των περιπτώσεων. Η νοσηρότητα της δότριας περιοχής ήταν πολύ μικρή.
Συμπεράσματα: Η μεταμόσχευση λεμφαδένων είναι μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για την θεραπεία του λεμφοιδήματος στυς ογκολογικούς ασθενείς. Παρόλαυτα πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις γνώσεις μας επάνω στην τεχνική καθώς και να εργαζόμαστε στην μακροπρόθεση ανάπτυξη και διαμόρφωση της μεθόδου αυτής.
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Ο108 ΝΕΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ.
BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παπαδάτου Κ.
Φοιτήτρια, Ιατρική σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση μεταξύ της λαπαροσκοπικής και ρομποτικής χειρουργικής περάτωσης της υστερεκτομίας. Γίνεται αναφορά στον τρόπο πραγματοποίησης κάθε μεθόδου, στα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτών καθώς και στις επιπλοκές που είναι δυνατό
να εμφανιστούν.
Η υστερεκτομή αφορά στη χειρουργική αφαίρεση της μήτρας και είναι η δεύτερη μετά την καισαρική
τομή συχνότερη γυναικολογική χειρουργική επέμβαση. Η συχνότερη ένδειξη είναι τα λειομυώματα ή ινομυώματα της μήτρας, ωστόσο περίπου 1 στις 10 υστερεκτομίες πραγματοποιείται για την
αντιμετώπιση κακοηθειών του ενδομητρίου, του τραχήλου ή των ωοθηκών. Η ελάχιστα τραυματική
χειρουργική, όρος στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η λαπαροσκοπική υστερεκτομία, αναπτύχθηκε με
σκοπό να περιοριστεί η μετεγχειριτική νοσηρότητα της γυναίκας, να μειωθούν οι επιπλοκές και φυσικά να διασφαλιστεί η ταχύτερη ανάρρωση και η επιστροφή στην καθημερινή ζωή. Ωστόσο είναι δυνατόν να παρουσιαστούν ποικίλα τεχνικά κωλύματα, με αποτέλεσμα η επέμβαση να καταστεί δύσκολη
εργονομικά και να κριθεί απαραίτητη η μετατροπή μιας λαπαροσκοπικής επέμβασης σε ανοικτή.
Η ρομποτική χειρουργική αποτελεί εξέλιξη της λαπαροσκόπησης, με σκοπό να ξεπεράσει τις τεχνικές δυσκολίες της τελευταίας και να επιτρέψει στις μείζονες και πολύπλοκες γυναικολογικές επεμβάσεις να πραγματοποιούνται με τεχνικές της ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής. Στο σύνολό της, η
ρομποτική χειρουργική συνθέτει ένα περιβάλλον εργονομικό για το χειρουργό ενώ παράλληλα του
επαυξάνει τη χειρουργική ικανότητα και ασφάλεια. Η γυναίκα από την πλευρά της απολαμβάνει τα
οφέλη της ελάχιστα τραυματικής χειρουργικής σε ακόμα ψηλότερο βαθμό από αυτόν της συμβατικής
λαπαροσκόπισης.
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Ο109 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕ
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μαργιούλα-Σιάρκου Γ.1, Μαργιούλα-Σιάρκου Χ.2, Καλογιαννίδης Ι.3, Ρούσσος Δ.4
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Υποψήφια Διδάκτορας,
Γ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 3Λέκτορας, Γ΄ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 4Καθηγητής, Διευθυντής Γ΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής,
Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.
1

Σκοπός. Η μελέτη του ποσοστού ανίχνευσης τραχηλικών αλλοιώσεων σε περιπτώσεις με παθολογική κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου.
Υλικά και μέθοδος. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική μελέτη επί του συνόλου των γυναικών που
προσήλθαν στο κολποσκοπικό ιατρείο της Γʼ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. κατά
τη χρονική περίοδο 2007-2013 λόγω παθολογικής κυτταρολογίας τραχήλου. Οι γυναίκες ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με τα επιμέρους κυτταρολογικά ευρήματα της εξέτασης κατά Παπανικολάου. Μελετήθηκαν τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά των γυναικών, η κολποσκοπική διάγνωση,
καθώς και η ιστολογική διάγνωση μετά από διενέργεια βιοψίας εξωτραχήλου.
Αποτελέσματα. Από το σύνολο των 339 περιπτώσεων με παθολογική κυτταρολογία τραχήλου,
32,4% (ν=110) αφορούσε χαμηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή βλάβη (LGSIL), 12,1% (ν=41)
υψηλού βαθμού πλακώδη ενδοεπιθηλιακή βλάβη (HGSIL), 43,4% (ν=147) ανεύρεση άτυπων πλακωδών κυττάρων μη καθορισμένης σημασίας (ASCUS), 3,8% (ν=13) ανεύρεση άτυπων πλακωδών
κυττάρων που δεν αποκλείουν την ύπαρξη υψηλού βαθμού πλακώδους ενδοεπιθηλιακής βλάβης
(ASCH), 7,1% (ν=24) ανεύρεση αλλοιώσεων ενδεικτικώνHPV λοίμωξης, ενώ σε ποσοστό 1,2%
(ν=4) τα κυτταρολογικά ευρήματα ήταν ενδεικτικάinsituκαρκίνωματος. Με βάση την ιστολογική εξέταση των βιοψιών του εξωτραχήλου στο 29,8% (ν=101) των περιπτώσεων διαγνώστηκε χαμηλόβαθμη
τραχηλική βλάβη και στο 36,9% (ν=125) υψηλόβαθμη τραχηλική βλάβη.
Συμπεράσματα. Σύμφωνα με την ιστολογική διάγνωση, τραχηλικές αλλοιώσεις ανιχνεύθηκε στα 2/3
των περιπτώσεων με παθολογική κυτταρολογία τραχήλου. Από το σύνολο των τραχηλικών αλλοιώσεων 44,7% χαρακτηρίστηκαν ως χαμηλόβαθμες και 55,3% ως υψηλόβαθμες.
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Ο110 Η HE-4 ΩΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ
Κελεσίδου Β.1, Σεβαστούδη Α.1, Κωστή Μ.1, Δαπόντε Α.2
4 Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Αναπληρωτής Καθηγητής ΜαιευτικήςΓυναικολογίας
Τομέας Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολές Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

1 ης

Εισαγωγή: Ο καρκίνος των ωοθηκών αποτελεί επιθετικότατο νεόπλασμα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος και η έγκαιρη διάγνωση του έχει κρίσιμη σημασία για την επιβίωση των ασθενών. Σήμερα ως διαγνωστικός δείκτης χρησιμοποιείται ο CA125 (με ειδικότητα 80% και ευαισθησία
90%) σε συνδυασμό με άλλους δείκτες. Στην αναζήτηση καλύτερων δεικτών στον τομέα του καρκίνου των ωοθηκών, βρέθηκε ένας νέος δείκτης, η ανθρώπινη επιδυδιμική πρωτεΐνη 4 (HE-4).
Σκοπός: Nα αναζητήσουμε και να συγκεντρώσουμε δημοσιεύσεις που αφορούν τον HE4 στον καρκίνο των ωοθηκών, καθώς έχει βρεθεί ότι ανιχνεύεται σε υψηλότερα επίπεδα και με μεγαλύτερη
ειδικότητα και ευαισθησία από τον CA125.
Μέθοδος και Υλικά: Έγινε βιβλιογραφική έρευνα, όπου μελετήθηκαν 10 άρθρα που αφορούν έρευνες που έχουν γίνει σε γυναίκες (με μεγάλο εύρος ηλικίας, φυλής και περιβαλλοντικών συνθηκών) με
καρκίνο των ωοθηκών για την σύγκριση των δυο δεικτών, CA125 και HE-4.
Αποτελέσματα: Με βάση νεότερες μελέτες ο HE-4 χρησιμοποιήθηκε για την διαφοροδιάγνωση
όγκων των ωοθηκών είτε ως ανεξάρτητος είτε σε συνδυασμό με τον CA125. Βρέθηκε ότι έχει μικρότερη ευαισθησία (80%) και μεγαλύτερη ειδικότητα (85%) από τον CA125. Ο συνδυασμός των δυο
δεικτών αύξησε κατά πολύ την ειδικότητα και την ευαισθησία ως προς τον καρκίνο των ωοθηκών
(97% και 96.7%). Επιπλέον ο HE-4 δεν παρουσιάζει ψευδώς θετικά αποτελέσματα σε αντίθεση με
τον CA125 και αποτελεί έναν δείκτη αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας.
Συμπεράσματα: Ενδείκνυται η χρήση του CA125 σε συνδυασμό με τον HE-4. Όμως περισσότερες
μελέτες πρέπει να διεξαχθούν για την επιβεβαίωση της ακρίβειας του HE-4 ως καρκινικού δείκτη για
την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκων.
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Ο111 ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ CIN ΩΣ
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ:
ΜΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Αθανασίου Α.1, Ζωγράφου Μ.1, Παρασκευαΐδη Μ.2, Bennett P.3, Παρασκευαΐδης Ε.4
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια Χημικού Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Imperial Healthcare NHS Trust, Ηνωμένο Βασίλειο, 4Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Να υπολογίσουμε πώς ποικίλλει το ποσοστό της τραχηλικής αφαίρεσης σε θεραπεία για
CIN και να διαπιστώσουμε αν αυτό σχετίζεται με πρόωρο τοκετό.
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (2009-2013).
Πληθυσμός: Γυναίκες 21-45 χρονών που προγραμματίζονταν για εκτομική θεραπεία για CIN.
Μέθοδοι: Το μέγεθος του τραχήλου (διαστάσεις/όγκος) υπολογίστηκε πριν τη θεραπεία με MRI, τρισδιάστατο (3D-TVS) ή δισδιάστατο (2D-TVS) διακολπικό υπερηχογράφημα. Το μέγεθος του αφαιρεθέντος κώνου υπολογίστηκε με μεζούρα και με ογκομετρικό φιαλίδιο γεμάτο με νερό. Έτσι, μετρήσαμε
το μέγεθος του τραχήλου πριν τη θεραπεία, το μέγεθος του κώνου και το ποσοστό του τραχήλου
που αφαιρέθηκε. Στη συνέχεια, συσχετίσαμε μελλοντικά αποτελέσματα εγκυμοσύνης σε σχέση με το
ποσοστό του τραχήλου που αφαιρέθηκε.
Αποτελέσματα: Συμπεριλάβαμε 142 γυναίκες (MRI:62, 3D-TVS:41, 2D-TVS:39). Ο όγκος του τραχήλου πριν τη θεραπεία (μέσος όρος= 22.19cm3, τυπική απόκλιση=5.9, εύρος=11-40cm3) και ο όγκος
του κώνου (μέσος όρος=2.58cm3, τυπική απόκλιση=1.3, εύρος=0.6-0.8cm3) ποικίλλαν σημαντικά.
Παρομοίως, το ποσοστό της εκτομής ποίκιλλε από 2.2-39.4% με μέσο όρο 12.09% και τυπική απόκλιση 7.17. 16 γυναίκες συνέλαβαν μετά τη θεραπεία. Από αυτές, οι 12 γέννησαν ζωντανό νεογνό: οι
7 τελειόμηνα, 1 στην 33η εβδομάδα και 2 στην 35η-36η εβδομάδα. Η διάρκεια κυήσεως συσχετιζόταν
σημαντικά με το ποσοστό του όγκου (p<0.001, r=-0.884) και του μήκους (p=0.01, r=0.705) που αφαιρέθηκε και με τον όγκο του κώνου (p=0.04, r=-0.598).
Συμπεράσματα: Το ποσοστό της τραχηλικής αφαίρεσης συσχετίζεται με τη διάρκεια κυήσεως στον
τοκετό. Αν αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να αναπαραχθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα, αυτό θα συμβάλλει στον εντοπισμό των γυναικών που χρειάζονται στενή παρακολούθηση σε κυήσεις μετά τη
θεραπεία.
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Ο112 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ
CIN2 ΒΛΑΒΕΣ: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ HPV-ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ;
Αθανασίου Α.1, Ζωγράφου-Θεμελή Μ.1, Παρασκευαΐδη Μ.2, Παρασκευαΐδης Ε.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια Χημικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των γυναικών με αθεράπευτες CIN2 βλάβες και να προσδιορίσουμε αν οι βιοδείκτες θα μπορούσαν με ασφάλεια να προβλέψουν την πιθανότητα υποχώρησης της βλάβης.
Τόπος διεξαγωγής: Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, St. Mary’s-Λονδίνο και Imperial NHS
Trust-Λονδίνο.
Περίοδος: 2009-2011.
Πληθυσμός: Γυναίκες με ιστολογικά αποδεδειγμένες CIN2 βλάβες που υποβλήθηκαν σε στενή παρακολούθηση.
Μέθοδοι: Κατά την παρακολούθηση πήραμε δεδομένα σχετικά με την κυτταρολογία, την κολποσκόπηση και την ιστολογία. Σε μια υποομάδα με CIN2 (40%), κάναμε λήψη ενός δείγματος LBC πριν από
την κολποσκόπηση το οποίο ελέγχθηκε για τους τύπους HPV, για τα E6 & E7 mRNA μέσω NASBA
ή κυτταρομετρίας ροής και για p16INK4a. Στο τέλος της 24μηνης παρακολούθησης, καταγράψαμε
τα ποσοστά εξέλιξης, στασιμότητας και υποχώρησης της βλάβης. Η ευαισθησία, η ειδικότητα και τα
PPV, NPV υπολογίστηκαν για διάφορους συνδυασμούς βιοδεικτών.
Αποτελέσματα: Συμπεριλάβαμε 102 γυναίκες. Από αυτές, στο 29% η βλάβη έμεινε στάσιμη και τελικά αντιμετωπίστηκε παρεμβατικά, ενώ στο 71% υποχώρησε αυθόρμητα. Το 18% δεν εμφανίστηκε
για την τακτική παρακολούθηση τουλάχιστον 1 φορά. Δεν είχαμε περιπτώσεις εξέλιξης της βλάβης.
Βλάβες χαμηλού βαθμού, νεαρή ηλικία και τύπος του HPV ≠ 16 σχετίζονταν με υψηλή πιθανότητα
υποχώρησης. Το HPV DNA τεστ πέτυχε υψηλή ευαισθησία, ενώ ο συνδυασμός NASBA mRNA-p16
βέλτιστη ειδικότητα.
Συμπεράσματα: Ένα σημαντικό ποσοστό βλαβών CIN2 σε νεαρές γυναίκες υποχωρούν αυτόματα.
Μερικοί συνδυασμοί βιοδεικτών φαίνεται να έχουν σημαντική ακρίβεια στον εντοπισμό εσφαλμένα
ταξινομημένων βλαβών και στη πρόβλεψη βλαβών πιθανών να υποχωρήσουν. Αυτό θα μπορούσε
να επιτρέψει συντηρητική διαχείριση των γυναικών με χαμηλό κίνδυνο και αποφυγή υπερθεραπείας.
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Ο113 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ HPV- ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ HPV ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Ζωγράφου-Θεμελή Μ. 1, Αθανασίου Α.1, Παρασκευαίδη Μ. 2, Λουφόπουλος Α. 3, Καρακίτσος Π. 4,
Παρασκευαίδης Ε.5
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια, τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3Καθηγητής τμήματος Μαιευτικής &Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Καθηγητής τμήματος Κυτταρολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
5
Καθηγητής τμήματος Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Να ερευνήσουμε εάν ο HPV εμβολιασμός μπορεί να αλλάξει τους HPV συσχετιζόμενους
βιοδείκτες σε γυναίκες με αναφορά για κολποσκοπική εκτίμηση.
Υλικό και μέθοδοι: Ο σχεδιασμός της μελέτης μας ήταν προοπτική μελέτη παρατήρησης. Η έρευνα
μας διεξήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι δύο ομάδες που συγκρίθηκαν στη
μελέτης μας ήταν, από τη μια γυναίκες που επισκέπτονταν την κολποσκοπική κλινική για περαιτέρω
αξιολόγηση της μη φυσιολογικής κυτταρομετρίας, οι οποίες μετά από καθοδήγηση προχώρησαν σε
HPV εμβολιασμό και από την άλλη οι γυναίκες που δεν έκαναν το εμβόλιο. Οι γυναίκες που απαιτούσαν θεραπεία αποκλείστηκαν. Ο τύπος του εμβολίου ήταν Cervarix ή Gardasil. Ένα LBC δείγμα
συλλέχθηκε πριν και μετά την ολοκλήρωση των δόσεων του εμβολίου, το οποίο εξετάστηκε για ένα
αριθμό HPV - συσχετιζόμενων βιοδεικτών, που περιελάμβαναν HPV τύπους και Ε6 και Ε7 mRNA (
NASBA και κυτταρομετρία ροής ) και p16INK4a.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν αλλαγές στους HPV-συσχετιζόμενους βιοδείκτες την έκτη φορά
των επισκέψεων, μετά από αρχική εκτίμηση και στις δύο ομάδες. Στη στατιστική ανάλυση εκτιμήθηκαν τα p-values,ο σχετικός κίνδυνος (RR ), ο απόλυτος κίνδυνος(ARR), NNT και 95% τα διαστήματα
εμπιστοσύνης. Συνολικά συμπεριλήφθηκαν 365 γυναίκες. Εκατόν τριανταμία γυναίκες εμβολιάσθηκαν (Ομάδα Α). Το HPV εμβόλιο μείωσε στατιστικά σημαντικά τα επίπεδα της HPV θετικότητας για
τους τύπους 16 και 18 (p=0.008) στις γυναίκες που κρίθηκαν HPV θετικές με ενεργή λοίμωξη από
τον υπότυπο 16 και 18 πριν το εμβόλιο. Η ίδια σημαντική μείωση δεν παρατηρήθηκε για τις γυναίκες
που ήταν αρνητικές για την έκφραση των Ε6 και Ε7 mRNA.
Συμπεράσματα: To HPV εμβόλιο φαίνεται να μειώνει σημαντικά τα επίπεδα θετικότητας για τους
υποτύπους 16 και 18 που σχετίζονται με ενεργές HPV λοιμώξεις και πιθανώς θα μπορούσε να ενισχύσει την εξάλειψη του HPV. Tο HPV εμβόλιο δεν φαίνεται να επηρεάζει τις απλές μη επιπλεγμένες
HPV λοιμώξεις.
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Ο114 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ HPV-ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΒΙΟΔΕΙΚΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ CIN
Ζωγράφου-Θεμελή Μ.1, Αθανασίου Α.1, Παρασκευαίδη Μ.2, Λουφόπουλος Α.3, Καρακίτσος Π.4, Παρασκευαίδης Ε.5
Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια, τμήμα Χημείας,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4Καθηγητής Κυτταρολογίας, Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Να εκτιμήσουμε τις μακροπρόθεσμες αλλαγές στους HPV-συσχετιζόμενους βιοδείκτες πριν
και μετά τη θεραπεία για CIN και να επιβεβαιώσουμε το ρόλο τους σαν ένα εργαλείο πρόβλεψης για
υποτροπιάζουσα νόσο.
Υλικό και Μέθοδοι: Η μελέτη διεξήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Ο σχεδιασμός
μελέτης που χρησιμοποιήθηκε ήταν η προοπτική μελέτη παρατήρησης. Ο πληθυσμός της μελέτης
μας ήταν γυναίκες που σκόπευαν να υποβληθούν σε LLETZ θεραπεία για CIN παρέμβαση. Ένα
δείγμα LBC πάρθηκε πριν από τη θεραπεία (χρόνος 0 ) και ξανά σε 6,12,18,24,30,36 μήνες μετά τη
θεραπεία. Το συγκεκριμένο δείγμα ελέγχθηκε για HPV- συσχετιζόμενους βιοδείκτες. Υπολογίσαμε
την τάση για θετικοποίηση των HPV-συσχετιζόμενων βιοδεικτών μετά από θεραπεία για CIN. Η ευαισθησία, η ειδικότητα, η θετική προγνωστική αξία και η αρνητική εκτιμήθηκαν επίσης. Υπολογίσαμε
τα επίπεδα έκφρασης για κάθε ένα από τους HPV- συσχετιζόμενους βιοδείκτες πριν τη θεραπεία και
για το μετεγχειρητικό διάστημα παρακολούθησης.
Αποτελέσματα: Στις 368 γυναίκες που περιελήφθηκαν στη μελέτη, η ιστολογική εξέταση έδειξε
CIN2+ σε 298 περιπτώσεις. Οκτώ άτομα υποβλήθηκαν σε δεύτερη θεραπεία. Το HPV-DNA ήταν
θετικό σε 32.9 % αυτών κατά τη δεύτερη επίσκεψη στην περίοδο παρακολούθησης και στο 36.4%
των περιπτώσεων 2 χρόνια μετά την επέμβαση. Το NASBA test ήταν θετικό πριν τη θεραπεία στο
45% των περιπτώσεων και στο 5% στην τέταρτη επίσκεψη κατά τη μετεγχειρητική περίοδο παρακολούθησης. Η εκτίμηση του Ε6 και Ε7 mRNA σε κυτταρομετρία ροής φάνηκε να είναι θετική στο
33.3% σε επίσκεψη 24 μήνες μετά την επέμβαση. Την καλύτερη ευαισθησία για την πρόγνωση των
σφαλμάτων θεραπείας την είχε το HPV-DNA (65.8%) με θετική προγνωστική αξία 96.2 %. Το NASBA
test φάνηκε να έχει την καλύτερη ειδικότητα (93.8%) στην αναγνώριση γυναικών με χαμηλότερου
βαθμού από CIN 2 βλάβες.
Συμπεράσματα: Η CIN θεραπεία οδηγεί σε μια σημαντική μείωση της θετικοποίησης της παρουσίας
των HPV-συσχετιζόμενων βιοδεικτών. Φαίνεται ότι αυτή η μείωση οφείλεται αποκλειστικά στη θεραπεία. Η εφαρμογή των HPV-συσχετιζόμενων βιοδεικτών (μόνοι ή σε συνδυασμό ) κατά τη διάρκεια
της μετεγχειρητικής παρακολούθησης, θα μπορούσε να ενισχύσει την πρώιμη πρόγνωση της υποτροπιάζουσας νόσου.
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Ο115 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΡΑΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΑ
Κοντού Μ.1, Δάφα Ε.2, Τριβιζάκη Ε.3, Τσίπρας Η.4, Κούτκα Ζ.5, Λιαλιάρης Θ.6
Φοιτήτρια Τμήματος ΜΒκΓ ΔΠΘ, 2Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, 3Διευθύντρια Τμήματος Πυρ. Ιατρικής Νοσοκομείο «Μεταξά», Αθήνα, 4Διευθυντής Γ’ Χειρουργικής Μονάδας Γ. Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» Αθήνα, 5Μεταπτυχιακή ερευνήτρια Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, 6Καθηγητής
Γενετικής Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
1

Σκοπός της εργασίας, ήταν ο γονοτοξικός έλεγχος και η πιθανή χρωματοσωματική ευθραυστότητα σε
ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα. Η κυτταρογενετική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε είναι
αυτή των χρωματιδιακών ανταλλαγών (SCEs) σε καλλιέργειες λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος
αυτών των ασθενών συγκριτικά με αντίστοιχες καλλιέργειες λεμφοκυττάρων υγιών εθελοντών δοτών
(control). Μετρήθηκαν έτσι τα επίπεδα των χρωματιδιακών ανταλλαγών (SCEs) ως ποσοτικού δείκτη
γονοτοξικότητας και οι τιμές του Δείκτη Ρυθμού Πολλαπλασιασμού (Δ.Ρ.Π.), καθώς και του μιτωτικού
δείκτη (Μ.Δ.), ως ποιοτικών δεικτών κυτταροστατικότητας και κυτταροτοξικότητας αντίστοιχα. Στα
πειράματα χρησιμοποιήθηκε η ιρινοτεκάνη (Campto), ένα γνωστό αντικαρκινικό χημειοθεραπευτικό
φάρμακο που χορηγείται ευρέως στη μάχη κατά του καρκίνου. Αποτελεί έναν ισχυρό γονοτοξικό παράγοντα, ο οποίος επάγει τη δημιουργία SCEs. Η Campto χρησιμοποιήθηκε ως θετικός παράγοντας
για την επαγωγή χρωματοσωμικής ευθραυστότητας στους ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς,
έτσι ώστε να παρατηρηθεί ευκολότερα η υποκείμενη βλάβη στο DNA. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης εργασίας έδειξαν ότι μετά τη χορήγηση της Campto, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων
των SCEs, μείωση των ΔΡΠ και των ΜΔ στα κύτταρα των ασθενών σε σύγκριση με τα controls. Συμπερασματικά, διαπιστώθηκε αύξηση της χρωματοσωμικής ευθραυστότητας δηλ. αύξηση των βλαβών του DNA και αύξηση της κυτταροστατικότητας και της κυτταροτοξικότητας στα χρωματοσώματα
λεμφοκυττάρων περιφερικού αίματος ασθενών με καρκίνου του θυρεοειδούς in vitro και αυτό έχει
μεγάλη σημασία τόσο ως προς τη θεραπεία των ασθενών αυτών, όσο και ως προς τη φαρμακευτική
αγωγή τους.

119

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο116 ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΑΫΠΝΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Βουλοάγκα Ά.¹, Μουράτογλου Β.1, Κρίτση-Ιακωβίδου Ζ.2
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Βιολογίας και
Γενετικής του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των γενετικών αιτιών και συμπτωμάτων της
οικογενούς θανατηφόρου αϋπνίας και η διερεύνηση ενδεχόμενων μελλοντικών θεραπειών.
Ο ύπνος αποτελεί μια από τις σημαντικότερες λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού και η αϋπνία, μια από τις συχνότερες διαταραχές στην ιατρική που εκδηλώνεται συνήθως ως βραχυχρόνια,
αλλά και ως χρόνια με μικρότερη συχνότητα. Η οικογενής θανατηφόρος αϋπνία είναι μια σπάνια
αυτοσωμική επικρατής γενετική νόσος, η οποία σταδιακά εξελίσσεται και τελικά οδηγεί στο θάνατο.
Αποδίδεται σε μετάλλαξη του γονιδίου D178N. Το φυσιολογικό γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη
prions, PrPC, η οποία αντικαθίσταται σταδιακά από τη μεταλλαγμένη πρωτεΐνη PrPSc. Η PrPSc σχηματίζει αθροίσματα και προκαλεί εκφυλισμό του θαλάμου του εγκεφάλου. Το μεταλλαγμένο γονίδιο
εντοπίζεται με γενετικό έλεγχο στο DNA του ατόμου. Για τη διάγνωση της νόσου χρησιμοποιούνται η
πολύ-υπνογραφία και η ποζιτρονιακή τομογραφία ( PET-CT). Η νόσος εκδηλώνεται με συμπτώματα
κρίσεων πανικού, σύγχυσης, κενών βραχυπρόθεσμης μνήμης, παραληρήματος, ταχείας απώλειας
βάρους, αυτόνομης νευροπάθειας, κινητικών διαταραχών, άνοιας και τελικά κώματος. Για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, χορηγούνται βαρβιτουρικά, βενζοδιαζεπίνες, ηρεμιστικά και βιταμίνες,
ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου ούτε με μοριακές τεχνικές
όπως η γονιδιακή θεραπεία.
Ωστόσο οι έρευνες συνεχίζονται και οι επιστήμονες επενδύουν σε μία μελλοντική χρήση των μοριακών τεχνικών για την αντιμετώπιση της οικογενούς θανατηφόρου αϋπνίας.
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Ο117 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ STRESS ΜΕ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟ CAT -262C>T ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΥΠΕΡΤΑΣΗ
Αποστολίδης Α.1, Γούλας Α.2
Φοιτητής 10ου Θ’ εξαμήνου, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Αναπληρωτής Καθηγητής, Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1

Σκοπός: Η καταλάση είναι ένα αντιοξειδωτικό ένζυμο το οποίο καταλύει την αποδόμηση του H2O2 σε
H2O και O2 και εντοπίζεται στα ερυθροκύτταρα, μεταξύ άλλων. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι
η διερεύνηση συσχέτισης ανάμεσα στον πολυμορφισμό του γονιδίου της καταλάσης CAT -262C>T
και το οξειδωτικό stress στον ορό νεοδιαγνωσθέντων ασθενών με ιδιοπαθή υπέρταση, όπως αυτό
προσδιορίζεται με τη δοκιμασία ισορροπίας προοξειδωτικών-αντιοξειδωτικών ουσιών (prooxidantantioxidant balance/PAB), καθώς και με δείκτες φλεγμονής (CRP, SAA) που έχουν συσχετιστεί στο
παρελθόν με την συστολική αρτηριακή πίεση.
Υλικά και Μέθοδος: Έγινε συσχέτιση των δεδομένων 67 ασθενών νεοδιαγνωσθέντων με ιδιοπαθή υπέρταση (ευγενική προσφορά της 1ης Προπαιδευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Τμήμα
Ιατρικής, Α.Π.Θ.) με την κατανομή του πολυμορφισμού CAT -262C>T στους ίδιους ασθενείς, με τη
στατιστική δοκιμασία ANCOVA, θέτοντας την ηλικία και το φύλο ως συμμεταβλητές. Ο γονοτυπικός
προσδιορισμός του πολυμορφισμού έγινε με τεχνική RFLP-PCR.
Αποτελέσματα: Δε διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στον πολυμορφισμό
CAT -262C>T και τα δεδομένα CRP, SAA και PAB, στο δείγμα που μελετήθηκε.
Συμπεράσματα: Ο πολυμορφισμός CAT -262C>T δε μπορεί να θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας
καθορισμού των δεικτών φλεγμονής CRP και SAA, ούτε του δείκτη οξειδωτικού stress PAB, σε υπερτασικούς ασθενείς.
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Ο118 ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΤΥΛΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
Λαγάκη Ν.1, Κυριακίδης Φ.1, Κατωπόδη Θ.2
Φοιτητές Ιατρικής ΑΠΘ, 2Λέκτορας Ιατρικής Βιολογίας και Ιατρικής Γενετικής, Εργαστήριο Γενικής
Βιολογίας και Γενετικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

1

Η τροποποίηση της ουράς των ιστονών είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός με τον οποίο ρυθμίζεται
η γονιδιακή έκφραση. Είναι μια αντιστρεπτή διαδικασία κατά την οποία λαμβάνει μέρος η ακετυλίωση
των ιστονών που επιτυγχάνεται από ειδικά ένζυμα, τις ακετυλοτρανσφεράσες των ιστονών (HATs),
οι οποίες μεταφέρουν ακετυλομάδες σε θετικά φορτισμένα κατάλοιπα αμινοξέων στις ουρές των
ιστονών, κυρίως σε αμινοξέα λυσίνης και αργινίνης. Με τον τρόπο αυτό, η ακετυλίωση μπορεί να
οδηγήσει στην ενεργοποίηση της έκφρασης των γονιδίων, ενώ η αντίστροφη διαδικασία της αποακετυλίωσης επιτελείται από τις αποακετυλάσες των ιστονών (HDACs) απενεργοποιώντας την έκφραση
των γονιδίων. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η απορρύθμιση αυτής της διαδικασίας αποτελεί
έναν από τους βασικούς επιγενετικούς μηχανισμούς τροποποίησης της έκφρασης ομάδων γονιδίων, υπεύθυνων για τη φυσιολογική ανάπτυξη και αύξηση των κυττάρων με τελικό αποτέλεσμα τον
ανεξέλεγκτο κυτταρικό πολλαπλασιασμό που μπορεί να σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου. Μια
ειδική περίπτωση στην οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ο μηχανισμός της ακετυλίωσης αφορά
την έκφραση του ογκογονιδίου MYC, η δράση του οποίου εκδηλώνεται σε σαφώς προσδιορισμένα
χρονικά διαστήματα κατά την ανάπτυξη του κυττάρου. Αυτή η χρονική εξάρτηση της έκφρασής του,
αποτέλεσε το πεδίο έρευνας και εφαρμογής για μια πιθανή χρονο-εξαρτώμενη θεραπεία ορισμένων
μορφών καρκίνου.
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Ο119 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ WNT CANONICAL PATHWAY ΣΤΗΝ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
Χόντα Ε.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο σαν μια διαταραχη της εμβρυολογικής μορφογένεσης- ανάπτυξης, θα
αντιληφθούμε πως μια σειρά παραγόντων ευθύνονται για τη δημιουργία του. Συγκεκριμένα, σηματοδοτικά μονοπάτια που επάγουν τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των κυττάρων μπορεί
να υποστούν κάποια διαταραχή και να οδηγήσουν σε καρκινώματα.
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται και αναλύει ένα από τα μονοπάτια αυτά, το Wnt canonical pathway.
Το μονοπάτι αυτό, κατά πολλούς, θεωρείται κομβικό σημείο για την καρκινογένεση, δηλαδή για την
σταδιακή ανάπτυξη ενός καρκινώματος. Το μόριο Wnt συνδέεται στον υποδοχέα του και μέσω ενδοκυττάριου σήματος ενεργοποιεί τη μεταγραφή γονιδίων που ευθύνονται για τον πολλαπλασιασμό και
τη διαφοροποίηση των κυττάρων. Μεταλλαγές όμως σε ενδιάμεσα στοιχεία του μονοπατιού αυτού
μπορούννα αποτελέσουν το πρώτο βήμα για τη δημιουργία καρκινώματος.
Ο μηχανισμός αυτός έχει αναλυθεί καλύτερα στον ιστό της εντερικής κρυπτής ( τα κύτταρα της οποίας αναγεννούν τα κύτταρα της εντερικής λάχνης). Παρ’όλα αυτά σήμερα είναι γνωστό ότι το Wnt
ευθύνεται για μια πλειάδα καρκίνων όπως του ήπατος, του δέρματος και του προστάτη. Η γνώση
του μονοπατιού αυτού είναι καίριας σημασίας καθώς σε αυτήν στηρίζεται η τεχνική ανάπτυξης νέων
αντικαρκινικών φαρμάκων.
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Ο120 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΕΞ ΕΠΑΦΗΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Βαρδαλάκη Δ., Χριστοδουλής Ελ.
Φοιτητές Ιατρικής Αθηνών, 3ο έτος
Οι τυφλοπόντικες του γένους Spalax (Spalax judaei και Spalax golani) έχουν αναπτύξει ένα ξεχωριστόαντικαρκινικό μηχανισμό, κατά τον οποίο ο ταχύς πολλαπλασιασμός κυττάρων μετά από ορισμένο αριθμόκυτταρικών διαιρέσεων καταλήγει σε Μαζικό Κυτταρικό Θάνατο (CCD: Concerted Cell
Death) ολόκληρου τουπληθυσμού με νέκρωση, φαινόμενο που παρατηρείται και κατά την αύξηση
ενός πληθυσμού κυττάρων σε κλειστόκυτταρικό in vitro περιβάλλον. Μετά από μελέτη των παραγόντων προσαρμογής του γένους στην υποξία, των γονιδίων που εμπλέκονται στο μηχανισμό αυτό
(p53 και pRb), την ιδιαιτερότητα της νέκρωσης σε σχέση με τηναπόπτωση και τους μεσολαβητές της
διαδικασίας προέκυψαν ορισμένα συμπεράσματα-υποθέσεις. Η φύση τηςνέκρωσης διευκολύνει το
μηχανισμό, καθώς και ο παρακρινής τρόπος δράσης της IFN-β. Επίσης, το γονίδιο Rb διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό, πιθανόν σε συνδυασμό με το γονίδιο BNip3, η έκφραση του οποίου είναι αποτέλεσμα υποξικών συνθηκών διαβίωσης. Μάλιστα έγινε μία προσπάθεια διαλεύκανσης
του μονοπατιού του μηχανισμού, καθώς η αύξηση της IFN-β οδηγεί σε μείωση της pRb και αύξηση
του συμπλόκου pRb/E2F, άρα και σε αποσιώπηση του γονιδίου BNip3, οπότε και σε αναχαίτιση
της αυτοφαγίας, η οποία οδηγεί σε νέκρωση, βάσει ερευνών. Έχει γίνει μία ακόμη προσπάθεια περιγραφής των ιδιοτήτων του μορίου που θα μπορούσε ναολοκληρώνει ένα τέτοιο μηχανισμό. Αναφέρεται επιπλέον ένας εν δυνάμει σχετιζόμενος άλλα διαφορετικός αντικαρκινικός μηχανισμός του
Heterocephalus Glaber που περιλαμβάνει τον περιορισμό της αύξησης ενός κυτταρικού πληθυσμού
με τον μηχανισμό Εξ Επαφής Αναστολής.
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Ο121 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ,
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟ-ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Τρευλοπούλου Α.1, Τούζλατζη Ν.1, Σαρρή-Φλωρίδου Π.1, Σαριανίδου Ν.1, Γεωργάτσου Ε.2
Φοιτήτρια Β΄ έτους Τμήματος Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας, 2Αναπλ. Καθηγήτρια Βιοχημείας-Μορ.
Βιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Θεσσαλίας.
1

Ο σίδηρος είναι ένα μέταλλο απαραίτητο για τη λειτουργία του κάθε κυττάρου, καθώς αποτελεί δομικό στοιχείο πρωτεϊνών που συμμετέχουν σε βασικές κυτταρικές λειτουργίες όπως η κυτταρική αναπνοή, η μεταγραφή, ο μεταβολισμός κ.α. Συγχρόνως, εάν βρεθεί σε περίσσεια κινδυνεύει να αποβεί
τοξικός λόγω της συμμετοχής του σε αντιδράσεις που παράγουν βλαβερές δραστικές ρίζες οξυγόνου. Έτσι, η συγκέντρωσή του στο κύτταρο ρυθμίζεται ομοιοστατικά μέσω ελέγχου της πρόσληψης,
χρήσης και αποθήκευσής του. Επιπλέον, είναι απαραίτητο στοιχείο για τον ανθρώπινο οργανισμό
και λόγω της συμμετοχής του σε συστημικές λειτουργίες όπως η ερυθροποίηση και μεταφορά οξυγόνου. Η έλλειψη ή υπερφόρτωση σιδήρου προκαλεί ασθένεια και τέτοιες γνωστές ασθένειες έχουν
συχνά γενετική προέλευση. Ο εντοπισμός των μονοπατιών και μορίων που ελέγχουν την πρόσληψη,
χρήση και αποθήκευση του σιδήρου σε κυτταρικό και οργανισμικό επίπεδο αποτελεί εργαλείο για την
όλο και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών. Σκοπός της παρούσης εργασίας
είναι η παρουσίαση μιας ενημερωμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης των πρόσφατων γνώσεων
της ρύθμισης της απορρόφησης του σιδήρου από τον οργανισμό, της μεταφοράς και ανακύκλωσής
του μέσω της κυκλοφορίας, της πρόσληψής του από τα κύτταρα, της χρήσης και αποθήκευσής του
και τέλος της σύνδεσης αυτών των βιοχημικών μονοπατιών με γνωστές σήμερα ασθένειες.
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Ο122 ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ
ΛΕΠΤΙΝΗΣ
Περεντέ Μεμέτ Μ.1, Χαΐτογλου Κ.2
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοχημείας, Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ

1

Η λεπτίνη είναι μία πρωτεϊνική ορμόνη, σημαντική για τη ρύθμιση του σωματικού βάρους, του μεταβολισμού, της αναπαραγωγής και της συμπεριφοράς. Αποτελείται από 167 αμινοξέα και είναι προϊόν
του γονιδίου Ob της παχυσαρκίας που εντοπίζεται στον άνθρωπο στο χρωμόσωμα 7. Η λεπτίνη εκκρίνεται κυρίως από τα λιπώδη κύτταρα σε αναλογία με τη λιπώδη μάζα αλλά και από άλλα όργανα
σε μικρότερο βαθμό. Η έκφρασή της ρυθμίζεται από ποικιλία ορμονών και αυξητικών παραγόντων,
όπως τα ανδρογόνα και τα οιστρογόνα, η ινσουλίνη, τα γλυκοκορτικοειδή και οι φλεγμονώδες κυτοκίνες. Η δράση της λεπτίνης επιτυγχάνεται με την σύνδεσή της σε ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στο ΚΝΣ και στους περιφερικούς ιστούς. Η σύνδεση της λεπτίνης στον υποδοχέα της είναι
ειδική και αντιστρέψιμη. Υπάρχουν 6 υποδοχείς (Ob-Ra έως Ob-Rf) που είναι προϊόντα εναλλακτικού ματίσματος. Ο υποδοχέας Ob-Rb είναι ο πιο επιμήκης ενώ ο Ob-Re μάλλον απελευθερώνεται
στο πλάσμα και συνδέεται με την λεπτίνη. Στη μεταγωγή του σήματος του υποδοχέα της λεπτίνης
συμμετέχει η κυτταροπλασματική πρωτεΐνη JAK-2 μαζί με τον πομπό του σήματος και ενεργοποιητή
της μεταγραφής STAT. Η λεπτίνη δρα κυρίως στον υποθάλαμο συμβάλλοντας στην καταστολή του
αισθήματος της πείνας αλλά και στη ρύθμιση του μεταβολισμού και αύξησης των οστών. Επίσης,
δρα με ανασταλτικούς ή διεγερτικούς μηχανισμούς σε όργανα-στόχους του αναπαραγωγικού συστήματος καθώς και σε άλλα όργανα και ιστούς (πχ. εγκέφαλος, λιπώδης ιστός, πάγκρεας κ.ά.). Δίνεται
έμφαση στους μοριακούς μηχανισμούς μέσω των οποίων εκδηλώνεται η δράση της λεπτίνης και των
υποδοχέων της καθώς και η μεταγωγή σήματος στα κύτταρα-στόχους.
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Ο123 ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ D ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Νικητόπουλος Σ., Πέγιος Β.
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (1ο Ετος)
Οι σύγχρονες μελέτες έχουν εντοπίσει προβλήματα υποβιταμίνωσης σε μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού, γεγονός που έχει κινήσει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έλλειψη της βιταμίνης D, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί
σε μεγάλο αριθμό χωρών. Οι επιστήμονες έχουν καταλήξει ότι η έλλειψη της βιταμίνης D, η οποία
στην πραγματικότητα δεν είναι βιταμίνη αλλά μια προορμόνη, οφείλεται κυρίως σε αλλαγές του καθημερινού τρόπου ζωής κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Αλλαγές στη διατροφή καθώς και η μείωση
της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία λόγω της αύξησης της παραμονής των ανθρώπων σε κλειστούς χώρους (εργασία, τρόποι μετακίνησης ακόμα και η εκτεταμένη χρήση αντηλιακών) αναφέρονται ως ορισμένες από τις βασικές αιτίες του φαινομένου. Παράλληλα, πολλές μελέτες ισχυρίζονται
ότι η βιταμίνη D σχετίζεται και με διαφόρων τύπων παθολογικές καταστάσεις, πέρα από αυτές των
οστών. Η ασθένεια, ωστόσο, γύρω από την οποία οι περισσότερες απόψεις διίστανται είναι ο καρκίνος. Στην αναζήτηση των επιστημόνων για πιθανά αίτια αύξησης του αριθμού των καρκινοπαθών
έγινε προσπάθεια συσχέτισής του καρκίνου με ένα επίσης πρόσφατα παρατηρούμενο φαινόμενο
που είναι η γενικευμένη έλλειψη της βιταμίνης D στον παγκόσμιο πληθυσμό. Μελετώντας λοιπόν και
συγκρίνοντας στοιχεία από τις πηγές προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας επαρκής βαθμός
συσχέτισης της ποσότητας της βιταμίνης D στον ορό του ανθρώπου με την πρόληψη αλλά και με την
θεραπεία του καρκίνου, γεγονός όμως που δεν είναι ακόμα πλήρως εξακριβωμένο. Στα φαινόμενα
αυτά βρέθηκε ότι εμπλέκονται σημαντικά βιοχημικά μονοπάτια τα οποία δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα
πλήρως και συνεπώς απαιτούνται περισσότερες μελέτες και με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια συλλογής των αποτελεσμάτων για μια σίγουρη απάντηση.
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Ο124 ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ
Τζήκα Μ.1, Ζαργάνη Σ.1, Παπαμήτσου Θ.2
Φοιτήτρια 10ου Εξαμήνου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 2Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Ιστολογίας- Εμβρυολογίας, Σχολή Επιστημών
Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Η περιγραφή της σχέσης επιληψίας και εγκυμοσύνης, καθώς και της επίδρασης της αντιεπιληπτικής αγωγής στην πορεία της κύησης και τη διάπλαση του εμβρύου.
Μέθοδος: Η εργασία βασίζεται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την επιληψία και την
αντιεπιληπτική αγωγή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και επικεντρώνεται στη μελέτη EURAP, η
οποία στηρίζεται στο Διεθνές Μητρώο Αντιεπιληπτικής Αγωγής και Εγκυμοσύνης που περιλαμβάνει
περί τις 20.000 συμμετέχουσες επιληπτικές έγκυες γυναίκες.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τη μελέτη EURAP, μόλις το ένα τέταρτο των συμμετεχόντων αναφέρει επιβάρυνση της επιληπτικής συμπτωματολογίας κατά την εγκυμοσύνη, ενώ σύμφωνα με τα
διεθνή κριτήρια, η επιληψία δεν ανήκει στις αιτίες αποφυγής φυσιολογικού τοκετού. Παράλληλα, η
λήψη αντιεπιληπτικής αγωγής έχει συσχετισθεί σθεναρά με την εμφάνιση μειζόνων διαμαρτιών στο
έμβρυο. Συγκεκριμένα, η φαινυντοΐνη, η καρβαμαζεπίνη, το βαλπροϊκό οξύ, η φαινοβαρβιτάλη και
η πριμιδόνη, έχουν κατηγορηθεί για την εμφάνιση συνόλων διαμαρτιών που περιγράφονται με την
ορολογία «εμβρυϊκό υδαντοϊνικό σύνδρομο», «σύνδρομο καρβαμαζεπίνης», «βαλπροϊκό σύνδρομο», «σύνδρομο φαινοβαρβιτάλης» και «εμβρυοπάθεια από πριμιδόνη», αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Η επιληψία δεν αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη φυσιολογικής εγκυμοσύνης,
όσο η ασθενής παραμένει σε συνεργασία με τον ιατρό της. Συνίσταται η αποφυγή πολυθεραπείας κατά το πρώτο τρίμηνο και συγκεκριμένα καρβαμαζεπίνης, φαινοβαρβιτάλης, φαινυντοΐνης και
βαλπροϊκού οξέος. Επιπρόσθετα, έχει προταθεί ο όρος «αντιεπιληπτικό σύνδρομο» ώστε να περιλαμβάνει τη συνολική κλινική εικόνα διαμαρτιών που απορρέουν από τη χρήση αντιεπιληπτικών
φαρμάκων κατά την εγκυμοσύνη.
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Ο125 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (ΝΟ) ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ντινοπούλου Π.1, Πηλακούτα Δεπασκουάλε Μ.1, Τσοπουρίδου Κ.1, Πιτσίκας Ν.2
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας,
Τομέας Βασικών Επιστημών Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Η ανάδειξη του ρόλου του μονοξείδιου του αζώτου (ΝΟ) στη λειτουργία του ανθρώπινου
οργανισμού και η σχέση του με την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένιας.
Υλικά και μέθοδοι: Έγινε αναζήτηση άρθρων και ανασκοπήσεων στη βάση δεδομένων ”pubmed”,
σχετικών με τη φυσιολογία, την παθοφυσιολογία και το ρόλο του ΝΟ στη σχιζοφρένια.
Αποτελέσματα: Το ΝΟ είναι ένα ασταθές αέριο που διαχέεται μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και επηρεάζει γειτονικά κύτταρα. Δρα σαν ενδοκυττάριος αγγελιοφόρος. Παράγεται από αυστηρά ρυθμιζόμενες ενζυμικές διεργασίες και ρυθμίζει ένα ευρύ φάσμα κυτταρικών γεγονότων. Το
ΝΟ εμπλέκεται στη λειτουργία σχεδόν όλων των οργανικών συστημάτων και ιδίως του νευρικού, του
καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού, του πεπτικού, του ουροποιογεννητικού και του ανοσοποιητικού
συστήματος. Αλληλεπιδρά με τον Ν-μεθυλο-D-ασπαραγινικού οξέος (NMDA) υποδοχέα και συμμετέχει στη γλουταμινεργική νευροδιαβίβαση. Η διαταραχή της ομοιόστασης του νιτρεργικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει στην παθογένεση νευροψυχιατρικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένια.
Συγκεκριμένα, τόσο η υπερλειτουργία αλλά όσο και η υπολειτουργία του ΝΟ-εργικού συστήματος
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη νόσο αυτή.
Συμπέρασμα: Οι σύγχρονες θεραπείες με αντιψυχωσικά φάρμακα περιορίζονται στην αντιμετώπιση
των θετικών συμπτωμάτων αυτής της νόσου. Η αποσαφήνιση του τρόπου με τον οποίο η δυσλειτουργία του ΝΟ επιδρά στη σχιζοφρένια, θα βοηθήσει στο σχεδιασμό φαρμακευτικών σχημάτων για
την καθολική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αυτής της νευροψυχιατρικής διαταραχής.
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Ο126 ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ: ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΝΕΣ;
Μπακογιάννης Ι.1, Τρύφωνος Α.2, Κορού Λ.Μ.3, Τζανετάκου Ε.4, Περρέα Δ.5
Βιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Κτηνίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας»,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Βιολόγος-Κλινική Διαιτολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής
Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας»,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1

Σκοπός: Οι αμφεταμίνες είναι πολύ εθιστικές ουσίες, οι οποίες αυξάνουν την απελευθέρωση των
νευροδιαβιβαστών, ντοπαμίνη (DA) και νορεπινεφρίνη (NE), με απελευθέρωση των κατεχολαμινών
και παρεμπόδιση της επαναπρόσληψής τους στον εγκέφαλο. Οι νευροτροφίνες αποτελούν μια ομάδα παραγόντων που εμπλέκονται στην επιβίωση και στην πλαστικότητα του νευρικού συστήματος. Η
απουσία νευροτροφινών σχετίζεται με νευροψυχωτικές παθήσεις, όπως η σχιζοφρένεια και η μανία.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της πιθανής επίδρασης των αμφεταμινών στους
νευροτροφικούς παράγοντες του εγκεφάλου.
Υλικά και Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσω της βιβλιοθήκης MEDLINE με
μηχανές αναζήτησης το Pubmed και το Scopus.
Αποτελέσματα: Σε μελέτες τρωκτικών παρατηρήθηκε ότι οι αμφεταμίνες προκαλούν αλλαγές στη
συμπεριφορά τους. Συγκεκριμένα, προκαλούν αύξηση της κινητικότητας τόσο σε οξεία όσο και σε
χρόνια χορήγησή τους. Επιπλέον, επιφέρουν μείωση των επιπέδων των νευροτροφινών NGF (Nerve
growth factor) και BDNF (προερχόμενος από τον εγκέφαλο νευροτροφικός παράγοντας) στον ιππόκαμπο. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα με χορήγηση ανταγωνιστή του υποδοχέα απελευθέρωσης
της γαστρίνης (GRPR).
Συμπεράσματα: Η αυξημένη κινητικότητα κατόπιν χορήγησης αμφεταμιμών σχετίζεται με την ψυχοδιεγερτική τους δράση. Η μείωση των επιπέδων του NGF στο φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων
και στον ιππόκαμπο πιθανώς ευθύνεται για την υπερκινητικότητα, που επάγεται από τις αμφεταμίνες και επηρεάζει χολινεργικούς νευρώνες του εγκεφάλου. Σχετικά με τον BDNF, επιφέρεται μείωσή
του πιθανώς λόγω της νευροτοξικής δράσης των αμφεταμινών σε ντοπαμινεργικούς νευρώνες του
εγκεφάλου. Ο GRPR, φαίνεται να αλληλεπιδρά με την απελευθέρωση της ντοπαμίνης και μπορεί να
αξιοποιηθεί ως μοριακός στόχος για την αντιμετώπιση των νευροψυχωτικών παθήσεων.
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Ο127 ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ - O ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΣΗ
ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΥ
Μαστρολέων Ι.1, Μπακογιάννης Ι.2, Μπαλωμένος Α.1, Μεταξάς Π.3, Τζανετάκου Ε.4, Κορού Λ.Μ.5,
Περρέα Δ.6
Βιολόγος, Προπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Βιολογίας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και
Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Βιολόγος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Ιατρός,
Προπτυχιακός Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Βιολόγος-Κλινική Διαιτολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5Κτηνίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 6Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Αθηνών
1

Σκοπός: Νέα νευρικά κύτταρα παράγονται καθημερινά στον ιππόκαμπο, στην υποκοκκώδη στοιβάδα της οδοντωτής έλικας και στην υποκοιλιακή στοιβάδα των πλευρικών κοιλιών του εγκεφάλου των
ενήλικων ατόμων. Η φυσική και πνευματική άσκηση αναφέρονται να επηρεάζουν τη νευρογένεση.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της φυσικής και πνευματικής
άσκησης στη νευρογένεση στον ιππόκαμπο ενήλικων ατόμων.
Υλικά και Μέθοδος: Διενεργήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση των επιστημονκών εργασιών που
διερευνούν την επίδραση της άσκησης στην νευρογένεση του ιπποκάμπου στη βιβλιοθήκη Medline
με μηχανή αναζήτησης το pubmed.
Αποτελέσματα: Σε μελέτες βασικής έρευνας, ενήλικα πειραματόζωα τα οποία ασκήθηκαν φυσικά
και διανοητικά πετυχαίνοντας να αποκτήσουν την καινούρια γνώση, διατήρησαν μεγαλύτερο αριθμό
νέων νευρικών κυττάρων συγκριτικά με πειραματόζωα τα οποία δεν υποβάλλονταν σε κάποιο είδος
διανοητικής άσκησης ή που δεν απέκτησαν την καινούργια γνώση. Η αποτελεσματικότητα της διανοητικής άσκησης εξαρτάται από τον τύπο της μάθησης, που πρέπει να είναι συνειρμική ή χωρική,
από την προσπάθεια για τη διεκπεραίωσή της, από τον χρόνο πραγματοποίησής της και από την
εξασφάλιση απόκτησης της καινούργιας γνώσης. Η χορήγηση αλκοόλ δρά καταστροφικά στους νευρώνες του εγκεφάλου και ανασταλτικά στην εγκεφαλική νευρογένεση, κάτι που αναστρέφεται με την
άσκηση, η οποία μπορεί να επαναφέρει πλήρως τον εγκέφαλο στην προ-έκθεσης κατάσταση.
Συμπεράσματα: Η φυσική άσκηση όταν συνδέεται με τη διανοητική άσκηση επάγει την αυξημένη
νευρογένεση και την διατήρηση των νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο τόσο σε φυσιολογικές καταστάσεις όσο και συνθήκες καταστροφής των νευρικών του κυττάρων.
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Ο128 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΑΝΟΙΕΣ;
Κυζίρογλου Μ.1, Μαυρομανώλη Α.1, Τσολάκη Μ.2
1

Φοιτήτριες Ιατρικής σχολής ΑΠΘ, 2Καθηγήτρια 3ης Νευρολογικής Κλινικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ

Σκοπός: Παρουσίαση και διερεύνηση των παραγόντων που προκαλούν άνοια και ήπια νοητική διαταραχή και δυνητική αναστρεψιμότητα.
Βιβλιογραφική σύνοψη:Η άνοια και η ήπια διανοητική διαταραχή, σύνδρομα που ως χαρακτηριστικό τους έχουν την προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, μαστίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Η άνοια, σε αντίθεση με την ήπια νοητική διαταραχή που αποτελεί ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ
φυσιολογικού γήρατος και άνοιας και ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη με την πρόοδο της ηλικίας,
μπορεί να εμφανιστεί και πριν την ηλικία των 65 ετών. Με τη διενέργεια μιας σειράς εξετάσεων που
περιλαμβάνουν αιματολογικό έλεγχο, δοκιμασία νεφρικής λειτουργίας, προσδιορισμό ηλεκτρολυτών,
γλουταμικής-πυρουβικής τρανσαμινάσης, βιταμίνης Β12, φολικού, ομοκυστεΐνης, RPR, θυρεοειδικών ορμονών, αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, μπορούν να αποκλεισθούν αναστρέψιμες άνοιες και στη συνέχεια με βάση διεθνώς αποδεκτών κλινικών κριτηρίων να διαγνωστούν
διάφορες μορφές εκφυλιστικού τύπου άνοιας, όπως η νόσος Alzheimer (NA), η μικτού τύπου άνοια,
η μετωποκροταφική άνοια και η άνοια με σωμάτια Lewy. Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που
προκαλώντας εκφύλιση ή απώλεια νευρικών κυττάρων οδηγούν σε μη αναστρέψιμη άνοια, άλλες
αιτίες όπως ο υποθυρεοειδισμός, η έλλειψη βιταμίνης Β12, η υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης, η
κατάθλιψη, η έλλειψη φολικού οξέος και το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Ωστόσο, πραγματικά αναστρέψιμες περιπτώσεις είναι σπάνιες και εμφανίζονται κυρίως σε
ασθενείς με υδροκεφαλία, χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα και κατάθλιψη. Η αναστρεψιμότητα της
άνοιας με την αποκατάσταση άλλων παραγόντων όπως τα επίπεδα Β12, φολικού οξέος και θυρεοειδικών ορμονών είναι διαχρονικά υπό διερεύνηση.
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Ο129 ΝΕΥΡΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
Κατσούλη Ε., Μαρδά Α., Ρεπούση Ν.
Φοιτήτρια Ιατρικής Αθήνας ΕΚΠΑ
Ο αυτισμός αποτελεί μια ετερογενή διαταραχή με βασικά χαρακτηριστικά του επιπλοκές στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, ανώμαλη ανάπτυξη και χρήση της γλώσσας, καθώς και επαναλαμβανόμενες,
στερεότυπες συμπεριφορές και περιορισμένο εύρος ενδιαφερόντων. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη νευρoανατομία του εγκεφάλου στον αυτισμό και τον τρόπο με τον οποίο αυτή σχετίζεται
με τη συμπτωματολογία αυτής της διαταραχής. Διεξάγεται μια βιβλιογραφική αναζήτηση ιατρικών
δημοσιεύσεων, ώστε να ταυτοποιηθούν οι μεταβολές στις περιοχές του εγκεφάλου που συμβάλλουν
στην αιτιοπαθογένεια του αυτισμού. Οι περιοχές του εγκεφάλου που φαίνεται να εμπλέκονται στον
αυτισμό είναι το μεταιχμιακό σύστημα με προεξάρχουσες δομές την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο, η
παρεγκεφαλίδα, ο εγκεφαλικός φλοιός, τα βασικά γάγγλια, ο θάλαμος και το εγκεφαλικό στέλεχος. Οι
μεταβολές που παρατηρούνται αφορούν στον όγκο και στο βάρος του εγκεφάλου συνολικά καθώς
και επιμέρους δομών, στο μέγεθος και στον αριθμό των νευρώνων, στη νευρωνική πυκνότητα, στην
αναλογία λευκής και φαιάς ουσίας, στην αιμάτωση και στις συνδέσεις μεταξύ των σχετιζόμενων περιοχών. Χαρακτηριστικά ευρήματα είναι το μικρό μέγεθος κυττάρων σε δομές όπως η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος και ο ενδορρινικός φλοιός, η μείωση των ινών Purkinje και υποαιμάτωση του κροταφικού
λοβού. Παρόλο που οι μεταβολές κάθε μεμονωμένης δομής από τις προαναφερθείσες συμβάλλουν
στην εκδήλωση του αυτισμού, φαίνεται ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζουν οι μεταβολές των συνδέσεων
μεταξύ των σχετιζόμενων περιοχών. Επομένως, ο αυτισμός αποτελεί μια διαταραχή άτυπης νευρωνικής συνδεσιμότητας.
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Ο130 ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΛΟΒΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ:
H ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Αργυριάδη Ρ. Ή1, Τσίληρας Θ.²
φοιτήτρια Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Γ έτος, ²φοιτητής Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών Β έτος
1

Ο εγκέφαλος αποτελεί το σπουδαιότερο και μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού νευρικού συστήματος.
Βρίσκεται εντός του εγκεφαλικού κρανίου και περιβάλλεται από τρεις προστατευτικούς υμένες, τις
μήνιγγες. Ο τελικός εγκέφαλος, το μεγαλύτερο τήμα του εγκεφάλου αποτελείται από τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια, συνδεόμενα με μάζα λευκής ουσίας, το μεσολόβιο. Κάθε εγκεγαλικό ημισφαίριο υποδιαιρείται σε πέντε λοβούς: μετωπιαίο, βρεγματικό, κροταφικό, ινιακό και νήσο του Reil. Kάθε λοβός
είναι μείζονος σημασίας και βλάβη σε αυτόν συνεπάγεται έκπτωση της λειτουργίας του με δυσμενή
αποτελέσματα για τον άνθρωπο. Πιο συγκεκριμένα στο μετωπιαίο λοβό εδράζονται αρκετές λειτουργικά διαφορετικές περιοχές:Ο πρωτογενής κινητικός φλοιός είναι το πιο οπίσθιο τμήμα της πρόσθιας
κεντρικής έλικας. Ο πρωτογενής κινητικός φλοιός μεταξύ άλλων εποπτεύει όλα τα κινούμενα μέρη
στο διαγώνια αντίθετο ημιμόριο του σώματοςοπότε βλάβη στον κινητικό φλοιό του ενός ημισφαιρίου
προκαλεί ατονία ή παράλυση κυρίως στο διαγώνια αντίθετο ημιμόριο του σώματος.O προμετωπιαίος
φλοιός έχει σχέση με τη διάπλαση της προσωπικότητας του ατόμου.Τραυματισμοί του προμετωπιαίου φλοιού συνεπάγονται την απώλεια ίδιας πρωτοβουλίας και κρίσης.Η περιοχή του Broca εποπτεύει την λειτουργία της έκφρασης του λόγου. Βλάβες σε αυτή την περιοχή προκαλούν εκφραστική αφασία (έκπτωση της ικανότητας έκφρασης των λέξεων).Το μετωπιαίο οφθαλμικό πεδίο είναι υπεύθυνο
για τις συζυγείς κινήσεις των οφθαλμών και βλάβες στο πεδίο αυτό συνεπάγονται απόκλιση και των
δύο οφθαλμών προς την πλευρά της βλάβης.Συμπερασματικά οι βάβες του μετωπιαίου λοβού είναι
μείζονος σημασίας και χρίζουν άμεσης ιατρικής επέμβασης και παρακολούθησης.
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Ο131 ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Αρβανίτη Ε., Αργυροπούλου Μ., Τσίβου Μ.
5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η Σκλήρυνση κατά πλάκας αποτελεί τη συχνότερη φλεγμονώδη απομυελινωτική πάθηση του ΚΝΣ,
της νεαρής και μέσης ενήλικης ζωής και χαρακτηρίζεται από την κατά τόπους καταστροφή της μυελίνης και το σχηματισμό πλακών με φλεγμονώδη στοιχεία, διάσπαρτα στο ΚΝΣ. Κλινικά διακρίνεται
από διαταραχές της αισθητικότητας, σημεία βλάβης του πυραμιδικού συστήματος, οπτική νευρίτιδα
και διαταραχές όρασης, ορθοκυστικές και άλλες διαταραχές. Λόγω της ποικίλλουσας εξέλιξης και
πορείας της έχει διακριθεί σε 4 μορφές: διαλείπουσα ΣΚΠ, πρωτοπαθής προϊούσα ΣΚΠ, δευτεροπαθής προϊούσα ΣΚΠ και προοδευτική-υποτροπιάζουσα μορφή. Η διάγνωση στηρίζεται κυρίως στην
κλινική εικόνα και την απεικόνιση των πλακών στη μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και ΝΜ, ενώ
βοηθητική είναι και η αύξηση των ανοσοσφαιρινών στο ΕΝΥ.
Θεραπευτικά έχουμε τρεις βασικούς στόχους: 1. Την άμεση ανακούφιση του ασθενούς από τη συμπτωματολογία της οξείας φάσης, για την οποία χορηγούνται κορτικοστεροειδή σε διάφορα σχήματα
ή πλασμαφαίρεση σε εξαιρετικά ανθεκτικές περιπτώσεις, 2. Τον περιορισμό του ρυθμού και της βαρύτητας των υποτροπών και επομένως της συνολικής αναπηρίας, με χρήση ανοσοτροποποιητικών
(ιντερφερόνη), αντιμεταναστευτικών φαρμάκων (ναταλιζουμάμπη) και κυτταροστατικών (μιτοξανδρόνη), 3. Τη συμπτωματική αντιμετώπιση των μεμονωμένων κλινικών εκδηλώσεων που επιτυγχάνεται
με τα αντίστοιχα για κάθε διαταραχή φάρμακα.
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Ο132 ΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ματθαίου Γ.1, Στάμου M.2, Πατούση Α.3, Ρούσσου Αικ.1, Τερζούδη Αικ.4, Ηλιόπουλος I.5,
Πιπερίδου X.6
Φοιτήτρια,Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Ειδικευόμενη Μικροβιλογίας, Γ.Ν.
Ξάνθης, 3Νευρολόγος, Υποψήφια διδάκτωρ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 4 Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 5Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 6Καθηγήτρια Νευρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,
1

Εισαγωγή: Η αλματώδης ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας έχει οδηγήσει στην παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων που αποτελούν τις νεώτερες θεραπείες νοσημάτων, η παθογένεια των οποίων
στηρίζεται σε αυτοάνοσο μηχανισμό. Η εφαρμογή των μονοκλωνικών αντισωμάτων στην αντιμετώπιση της πολλαπλής σκλήρυνσης αποτελεί κομβικό σημείο στην θεραπεία της.
Σκοπός της μελέτης: Σε αυτή την εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των βασικών ανοσολογικών και
φαρμακολογικών ιδιοτήτων των μονοκλωνικών αντισωμάτων και της τρέχουσα κλινικής εφαρμογής
αυτών στην πολλαπλή σκλήρυνση, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια.
Υλικό και μέθοδος: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δημοσιευμένων κλινικών μελετών των
Natalizumab, Alemtuzumab, Daclizumab, Rituximab, Ocrelizumab και Ofatumumab.
Αποτελέσματα: Το μονοκλωνικό αντίσωμα Natalizumab είναι διαθέσιμο για τη θεραπεία της νόσου
ενώ για τα υπόλοιπα έχουν δημοσιευθεί μελέτες φάσης ΙΙΙ και ΙΙ. Τα αντισώματα παρουσιάζουν υψηλή
αποτελεσματικότητα στη συχνότητα των υποτροπών της νόσου, στους δείκτες της ΜRI εγκεφάλου
και στην εξέλιξη της αναπηρίας. Ωστόσο το φάσμα ανεπιθύμητων ενεργειών είναι διαφορετικό για το
κάθε ένα από αυτά. Γενικά η χορήγηση αυτών των μορφών θεραπείας έχει τον κίνδυνο ανοσολογικών αντιδράσεων όπως οξεία αναφυλαξία, λοιμώξεων και αυτοάνοσων παθήσεων.
Συμπεράσματα: Τα μονοκλωνικά αντισώματα αντιπροσωπεύουν μια νέα θεραπευτική προσέγγιση
της πολλαπλής σκλήρυνσης. Ωστόσο φαίνεται ότι η ανοσοπαθολογία της νόσου ή οι ανοσολογικοί
μηχανισμοί του ΚΝΣ δεν είναι ακόμη επαρκώς γνωστοί, μια και προέκυψαν απροσδόκητες συνέπειες
όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη προοδευτικής πολυεστιακής λευκοεγκεφαλοπάθειας, χωρίς να
προκαλείται αξιοσημείωτη ανοσοκαταστολή.
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Ο133 ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ
Ρούσσου Α.1, Βαδικόλιας Κ.2, Ηλιόπουλος Ι.2, Ματθαίου Γ.1, Νταλός Π.3, Φλαμουρίδου Μ.3,
ΠιπερίδουΧ.4
Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3Ειδικευόμενοι Νευρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης, 4Καθηγήτρια Νευρολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
1

Εισαγωγή: Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή καρδιακή αρρυθμία και η ύπαρξη της θεωρείται
ότι τετραπλασιάζει/πενταπλασιάζει τον κίνδυνο για Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ). Σε πολλές περιπτώσεις όμως είναι παροξυντική και είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Η έγκαιρη διαπίστωσή
της αποτελεί πρόκληση ιδιαίτερα σε ασθενείς με κρυπτογενές αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
Σκοπός της μελέτης : Η προσέγγιση της καλύτερης απάντησης στην ερώτηση πόσο επίμονος πρέπει
να είναι ο έλεγχος για την έγκαιρη ανίχνευση παροξυντικής κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς με
κρυπτογενές ΑΕΕ ή αυξημένο κίνδυνο για ΑΕΕ.
Υλικό και μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν λέξεις-κλειδιά και αναζητήθηκαν ανασκοπικά άρθρα, ερευνητικές εργασίες και κατευθυντήριες οδηγίες από την διεθνή βιβλιογραφία..
Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν 36 δημοσιεύσεις από το 2009-2014. Το πόσο επίμονος θα είναι ο
έλεγχος για κολπική μαρμαρυγή θα εξαρτηθεί από το αν υπάρχουν καρδιολογικές ενδείξεις αλλά
ταυτόχρονα από την νευρολογική εκτίμηση βασισμένη σε κλινικά και απεικονιστικά δεδομένα. Αν
και στις δημοσιευμένες οδηγίες για την πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη δεν υπάρχει σαφής
σύσταση ούτε για τους ασθενείς-στόχους ούτε για την καταλληλότερη μέθοδο ανίχνευσης, η ύπαρξη
κρυπτογενούς ΑΕΕ ή ύποπτων απεικονιστικών ευρημάτων φαίνεται να απαιτούν επίμονο σχετικό
έλεγχο. Οι σύγχρονες τεχνικές παρακολούθησης και καταγραφής του καρδιακού ρυθμού μπορεί να
βοηθήσουν σημαντικά στην ανίχνευση.
Συμπεράσματα: Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή επιλογή των ασθενών οι οποίοι θα πρέπει να
υποβληθούν σε έναν πιο επίμονο έλεγχο με επανειλημμένες ή παρατεταμένης διάρκειας καταγραφές
του καρδιακού ρυθμού για την έγκαιρη διαπίστωση τυχόν υποκείμενης κολπικής μαρμαρυγής. Κλινικά χαρακτηριστικά από το νευρολογικό ιστορικό και νευροαπεικονιστικά δεδομένα έχουν ιδιαίτερη
σημασία.
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Ο134 ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΠΟΙΑ ΤΕΣΤ ΘΑ
ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΟΥΜΕ
Κορακάς Ν.1, Τσολάκη Μ.2
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,. 2Καθηγήτρια Νευρολογίας
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γ’ Νευρολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου»

1

Σκοπός: Η Πολλαπλή Σκλήρυνση είναι μία σοβαρή νόσος που μετρά πάνω από δύο εκατομμύρια
ασθενείς σε όλο τον κόσμο. 40-65% αυτών των ασθενών θα εμφανίσουν νοητικές διαταραχές νωρίς
στην πορεία της νόσου, και αυτό θα επηρεάσει την εργασία και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι παρεμβάσεις, φαρμακολογικές και μη, μπορούν να βελτιώσουν τις
εγκεφαλικές λειτουργίες σε αυτούς τους ασθενείς. Έτσι, η αξιολόγηση της νοητικής ικανότητας θα
πρέπει να είναι μέρος της κλινικής εξέτασης ρουτίνας για τους ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση.
Σκοπός της εργασίας είναι να ξεχωρίσουμε το πιο σύντομο και πιο αξιόπιστο τεστ για τη διάγνωση
των νοητικών διαταραχών στην πολλαπλή σκλήρυνση.
Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήσαμε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στη βάση δεδομένων
PubMed σχετικά με τα τεστ που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την
αξιολόγηση των νοητικών ελλειμμάτων στην πολλαπλή σκλήρυνση. Για την αναζήτηση χρησιμοποιήθηκαν οι όροι COGNITIVE, IMPAIRMENT, MULTIPLE, SCLEROSIS, TESTS, BATTERIES,
DEPRESSION, ANXIETY.
Συμπεράσματα: Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες που αναφέρονται για
κάθε τεστ, όπως επίσης και την εμπλοκή άλλων διαταραχών που είναι παρούσες στην πολλαπλή σκλήρυνση και μπορεί να επηρεάσουν τη νοητική απόδοση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προτείνουμε τη χρήση του Chicago Multiscale Depression Inventory και του Beck Anxiety
Inventory για τη διάγνωση της κατάθλιψης και του άγχους αντίστοιχα, το Brief Repeatable Battery of
Neuropsychological tests ή το Computerized Symbol Digit Modalities Test για τη συνολική νοητική
αξιολόγηση και το Every Day Problems Test-revised edition για την αξιολόγηση της ικανότητας επίλυσης καθημερινών προβλημάτων.
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Ο135 ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΕΠΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ
Λάγιου Ό.1, Πέτρου Ε.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Καθηγήτρια Ανατομικής-ΙστολογίαςΕμβρυολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

1

Σκοπός: Υπάρχουν πολλές ενδείξεις που δείχνουν μια ισχυρή αμφίδρομη συννοσηρότητα μεταξύ
κατάθλιψης και επιληψίας. Η παρούσα μελέτη είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση με στόχο την
ανεύρεση δεδομένων, τα οποία μπορούν να παρέχουν μια καλύτερη κατανόηση, όσον αφορά στους
παθογενετικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην αμφίδρομη σχέση κατάθλιψης και επιληψίας και
οι οποίοι μπορεί πιθανώς να εξηγήσουν την υψηλή συννοσηρότητα τους.
Υλικά και Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας με τη βοήθεια του pubmed
χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, όπως: depression, epilepsy, depression and epilepsy comorbidity,
pathogenesis, pathogenetic mechanisms.
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας εισηγείται τη συνύπαρξη κατάθλιψης σε ασθενείς
με επιληψία και τη συνύπαρξη παθογενετικών μηχανισμών που συνδέουν τα δύο νοσήματα. Τέσσερις
είναι οι βασικές κατηγορίες παθογενετικών μηχανισμών της κατάθλιψης που ευοδώνουν τη φλοιϊκή
υπερευαιθηστότητα και την επιληπτογόνο διαδικασία: οι ενδοκρινικές διαταραχές, οι δομικές και
λειτουργικές ανωμαλίες των φλοιϊκών και των υποφλοιωδών δομών, οι διαταραχές νευροδιαβιβαστών
και οι ανοσολογικές διαταραχές.
Συμπεράσματα: Από τη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης
επιληπτικών κρίσεων ή επιληψίας σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό καταθλιπτικών διαταραχών.
Επιπλέον, φαίνεται ότι η ψυχιατρική συννοσηρότητα σχετίζεται με χειρότερη ανταπόκριση στην
αντιεπιληπτική αγωγή. Παρόλα αυτά, εάν μια πρώιμη και πετυχημένη θεραπεία ενός μείζονος
καταθλιπτικού επεισοδίου προλαμβάνει την αύξηση του κινδύνου για εμφάνιση επιληψίας δεν έχει
ερευνηθεί ακόμα. Οι έρευνες, λοιπόν, συνεχίζονται για να δοθούν απαντήσεις σε αυτό, αλλά και σε
άλλα ερωτήματα που αφορούν αυτήν την αμφίδρομη σχέση επιληψίας και κατάθλιψης.
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Ο136 ΥΠΕΡΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ: ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ; ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Μπαγγέας Α., Στάθη Θ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκοπός: Ο υπερπαραθυρεοειδισμός είναι το σύνδρομο που προκαλείται από την αύξηση των επιπέδων παραθορμόνης στο αίμα και διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Ο πρωτοπαθής
υπερπαρθυρεοειδισμός οφείλεται σε ποσοστό 80% σε αδένωμα, σε 15-20% πρωτοπαθή υπερτροφία και των 4 αδένων και σε περίπου 2% καρκίνο και είναι σχετικά σπάνια νόσος. Αντίθετα, ο δευτεροπαθής συνδυάζεται σχεδόν πάντα με υπερτροφία και των 4 αδένων και συχνότατα είναι απόρροια
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Η συμπτωματολογία της νόσου περιλαμβάνει: α) εκδηλώσεις από τα
οστά, β) νεφρικές εκδηλώσεις και γ) εκδηλώσεις από την υπερασβεστιαιμία. Η θεραπεία στηρίζεται
σε αφαίρεση του όγκου, αντιμετώπιση της υπερασβεστιαιμίας με φαρμακευτική αγωγή και συντηρητική αντιμετώπιση του ήπιου συνδρόμου. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να μελετήσει την αποτελεσματικότητα των θεραπειών, μετρώντας τα επίπεδα ΡΤΗ και Ca πριν και μετά τη θεραπεία.
Μέθοδος-Υλικά: Από τους φακέλους 37 ασθενών διαγνωσμένων με υπερπαραθυρεοειδισμό καταγράψαμε 2 ενδεικτικές τιμές πριν και μετά τη θεραπεία που αφορούσαν τα επίπεδα ΡΤΗ και Ca (στο
αίμα) και με βάση αυτά τα επίπεδα μετρήσαμε την αποτελεσματικότητα. Σημειώνεται ότι για 8 από
τους 37 ασθενείς δεν είχαμε επαρκή στοιχεία για να συμπεριληφθούν στην εργασία.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Σε ποσοστό 76% παρατηρήθηκε μείωση του Ca ενώ σε 24 % μια
μικρή αύξηση του. Σχετικά με τα επίπεδα ΡΤΗ, σε ποσοστό 74% σημειώθηκε μείωση της και αντίστοιχα στο υπόλοιπο 26% παρατηρήθηκαν αυξημένα επίπεδα (τα αυξημένα αυτά επίπεδα μπορεί να
οφείλονται είτε σε λάθη κατά τη διαδικασία της μέτρησης ή μειωμένη ανταπόκριση των ασθενών στη
θεραπεία). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι θεραπευτικές μέθοδοι είναι αποτελεσματικές σε
ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών.
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Ο137 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΟΣΤΑ
Ηλιοπούλου Σ.1, Τάλλιου Χ.1, Παγώνη Α.1, Παπαχρήστου Δ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-ΙστολογίαςΕμβρυολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

1

Σκοπός: Η παρουσία της σχέσης μεταξύ δύο πολύ συχνών παθολογικών καταστάσεων, της παχυσαρκίας και της οστεοπόρωσης
Η παχυσαρκία είναι μια πολυπαραγοντική νόσος, η οποία προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στα περισσότερα συστήματα. Στη συγκεκριμένη εργασία αναλύεται το πώς η παχυσαρκία επηρεάζει την
ποιότητα του οστού, την οστική μάζα και αρχιτεκτονική και συνεπώς πως οδηγεί στην εμμένουσα
οστεοπόρωση. Οι βασικοί παράγοντες που συνδέουν παθογενετικά την παχυσαρκία με την οστεοπόρωση είναι οι εξής: 1) τα οιστρογόνα, 2) η αρωματάση, 3) η λεπτίνη, 4) η αντιπονεκτίνη, 5) και η
κοινή προέλευση λιποκυττάρων και οστεοβλαστών.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η παχυσαρκία και συγκεκριμένα το αυξημένο σπλαχνικό λίπος αυξάνει
τον κίνδυνο για οστεοπόρωση.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με την εμφάνιση οστεοπόρωσης,
όμως οι μηχανισμοί που οδηγούν σε αυτή δεν έχουν ακόμη διαλευκανθεί. Αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών της συσχέτισης στην παθογένεια αυτών των νόσων θα μπορούσε να συμβάλλει
σημαντικά στην αποτελεσματικότερη και πιο εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.
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Ο138 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παπαιωάννου Λ.1, υπό την επίβλεψη: Καλφακάκου Β.2
Φοιτητρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Αναπληρωτρια Καθηγήτρια φυσιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Δράση ενδοκρινών διαταρακτών (ΕΔ) εμφανίζουν χημικές ενώσεις, που εμπεριέχονται σε προϊόντα
καθημερινής και ευρείας χρήσης (απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, πλαστικά) και
εκτρέπουν τη φυσιολογική αναπαραγωγική λειτουργία. Εισέρχονται στον οργανισμό μέσω διατροφής, εισπνοής και δερματικής επαφής. Ο μηχανισμός δράσης και οι επιπτώσεις της έκθεσης σε ΕΔ
σχετίζονται με την ηλικία των εκτιθέμενων ατόμων, τον λανθάνοντα χρόνο έκθεσης, την αλληλεπίδραση συνυπαρχόντων χημικών ενώσεων, την δυναμική δόσης-απόκρισης και τέλος με επιγενετικές επιδράσεις. Οι ενδοκρινείς διαταράκτες διακρίνονται ως προς τον μηχανισμό δράσης τους σε
άμεσους και έμμεσους. Οι άμεσοι ασκούν ισχυρή χημική δράση και καταστρέφουν μακρομόρια και
οργανίδια ενώ οι έμμεσοι είτε επηρεάζουν την μεταβολική δραστηριότητα, είτε τροποποιούν τη φυσιολογική ομοιόσταση του ενδοκρινικού συστήματος, είτε προσομοιάζουν δομικά με ενδογενείς παράγοντες, όπως αγωνιστές ή ανταγωνιστές υποδοχέων. Παραδείγματα ενδοκρινών διαταρακτών αποτελούν ενώσεις όπως : συνθετικές ορμόνες και οιστρογόνα (DES), ορισμένα μέταλλα, δισφαινόλη Α,
φθαλικοί εστέρες, πολυχλωριωμένα διφαινύλια, διοξίνες, αλκυλοφαινόλες, παραβένια, φαρμακευτικά
σκευάσματα, φυτοφάρμακα, μυκητοκτόνα, παρασικτόνα. Οι ΕΔ συνδέονται με παθογένειες του αναπαραγωγικού συστήματος και στα δύο φύλα, στα άρρενα άτομα είναι δυνατόν να προκαλέσουν κρυψορχία, υποσπαδία, μικρορχία, καρκίνο όρχεων, υπερπλασία προστάτη, ολιγοσπερμία, κ.τ.λ., στα
θήλεα άτομα συνδέονται με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, καθυστέρηση κύκλων ωορρηξίας,
καλοήθεις και κακοήθεις παθήσεις μαστού, ινομυώματα μήτρας, διαταραχή γαλουχίας και υπογονιμότητα. Πρόωρη ή καθυστερημένη εφηβεία μπορεί να παρατηρηθεί και στα δυο φύλα. Η προφύλαξη
της ενδοκρινικής και αναπαραγωγικής υγείας των πολιτών απαιτεί ενημέρωση σχετικά με τα θέματα
περιβαλλοντικής υγείας και εφαρμογή μέτρων μείωσης της έκθεσης σε ενδοκρινείς διαταράκτες.
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Ο139 ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 ΚΑΙ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Τεντολούρης Α.1, Λιαράκος Α. Λ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών, ²Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Πατρών

1

Στόχος της παρούσης εργασίας είναι να δείξουμε τη συνύπαρξη του ΣΔτ1 με διάφορα άλλα νοσήματα στο πλαίσιο της γενικότερης αυτοανοσίας. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία ξεκινάει με αδρή
παρουσίαση του ΣΔτ1, όπου επισημαίνεται η αιτιοπαθογένεια της νόσου, ορισμένα επιδημιολογικά
στοιχεία, η κλινική εικόνα και τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διάγνωσή της. Επίσης, γίνεται σύντομη
αναφορά στη θεραπευτική προσέγγιση αυτών των ασθενών. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικοί πίνακες και μελέτες που αποδεικνύουν την ταυτόχρονη παρουσία του ΣΔτ1 με τουλάχιστον ένα
εκ των θυροειδιτιδα Hashimoto, φλοιοεπενιφριδιακή ανεπάρκεια (Addison’s desease), κοιλιοκάκη.
Έπειτα, γίνεται μία γρήγορη αναφορά σε καθεμία από αυτές τις τρεις ασθένειες, ενώ παράλληλα
γίνεται συσχέτιση της αιτοπαθογένειάς τους με αυτήν του ΣΔτ1. Τέλος, παραθέτουμε ένα κλινικό
περιστατικό που αναδεικνύει αυτή τη συσχέτιση και τονίζουμε τη σημασία του ελέγχου σε άτομα με
ΣΔτ1 για λοιπά αυτοάνοσα νοσήματα.
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Ο140 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CUSHING ΛΟΓΩ ΕΚΤΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ACTH ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Πιστιόλα Χ.1, Τσατσούλης Α.2
1

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων (Γ΄έτος), 2Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας ΠΓΝΙ

Σκοπός: Το ACTH - εξαρτώμενο σύνδρομο Cushing οφείλεται στο 80% των περιπτώσεων σε αδένωμα της υπόφυσης που παράγει ACTH, με το υπόλοιπο 20% να οφείλεται σε έκτοπη παραγωγή της
ορμόνης αυτής. Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή μίας ασθενούς με σύνδρομο Cushing λόγω
έκτοπης παραγωγής ACTH από παγκρεατικό νευροενδοκρινικό όγκο.
Υλικά-Μέθοδος: Γυναίκα 48 ετών με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης και σακχαρώδη διαβήτη τύπου
2 παραπέμπεται στην ενδοκρινολογική κλινική λόγω απορρύθμισής τους καθώς και μυϊκής αδυναμίας. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν πανσεληνοειδές προσωπείο, κεντρικού τύπου παχυσαρκία, κεντρομελική μυϊκή αδυναμία, λεπτά κάτω άκρα, λεπτό δέρμα και βουβάλειος ύβος. Από
τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθηκαν αυξημένα επίπεδα ACTH και κορτιζόλης ακόμη και μετά από
καταστολή με δεξαμεθαζόλη. Επομένως, παρατηρείται ACTH-εξαρτώμενη υπερκορτιζολαιμία.
Αποτελέσματα: Στη συνέχεια, η ασθενής υποβλήθηκε σε απεικονιστικό έλεγχο. Η MRI υπόφυσης
δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και ο καθετηριασμός λιθοειδών κόλπων συνηγορούσε υπέρ έκτοπης παραγωγής ACTH. Πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία άνω - κάτω κοιλίας, η οποία ανέδειξε μάζα διαμέτρου 3 εκατοστών στην κεφαλή του παγκρέατος με πάχυνση σκελών των επινεφριδίων. Η ασθενής υποβλήθηκε σε υφολική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή (Whipple) και η ιστολογική
εξέταση ανέδειξε καλά διαφοροποιημένο νευροενδοκρινικό όγκο παγκρέατος, με κύτταρα θετικά για
ACTH.
Συμπεράσματα: Σύνδρομο Cushing λόγω έκτοπης παράγωγης ACTH παρατηρείται στο 10% των
περιπτώσεων και οφείλεται συνήθως σε πνευμονικούς όγκους. Η παραγωγή της από παγκρεατικό
νευροενδοκρινικό όγκο αποτελεί ένα πολύ σπάνιο φαινόμενο.
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Ο141 ΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ
ΤΥΠΟΥ 2. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Λιαράκος Α.Λ., Κοσμοπούλου Φ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Το Μεταβολικό Σύνδρομο είναι ένα σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από αντίσταση των περιφερικών ιστών στην ινσουλίνη και η διάγνωσή του απλοϊκά μπορούμε να πούμε ότι απαιτεί την ύπαρξη
τουλάχιστον 3 εκ των εξής 4 κλινικών χαρακτηριστικών : παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία,
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Στόχος, λοιπόν, της εργασίας είναι να δείξουμε τους παθογενετικούς
μηχανισμούς με τους οποίους ο κάθε παράγοντας μπορεί να οδηγήσει στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Συγκεκριμένα, η παχυσαρκία μέσω των ελεύθερων λιπαρών οξέων, των προφλεγμονωδών
κυτταροκινών και των αντιποκινών οδηγεί σε αντίσταση στην ινσουλίνη και σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2. Συνήθως η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους χωρίς να μπορεί να διακριθεί πολλές φορές ποιο από τα δύο εμφανίζεται πρώτο και ποιο
έπεται. Τέλος, η δυσλιπιδαιμία μέσω των αυξημένων ελεύθερων λιπαρών οξέων θα οδηγήσει και
αυτή σε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
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Ο142 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΣΤΙΝΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Καραδήμου Φ.1, Λώλου Μ.1, Ξυγωνάκης Χ.1, Γιαβροπούλου Μ.4
Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 4Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Β΄ Ε.Σ.Υ., Τμήματος
Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Α’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,Γ.Π.Ν «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη

1

Η σκληροστέωση και η νόσος Van Buchem είναι δύο σπάνιες σκληρυντικές οστικές διαταραχές που
χαρακτηρίζονται από αυξημένη οστική πυκνότητα, υψηλό ανάστημα και παγίδευση των κρανιακών
νεύρων λόγω των πολύ πυκνών οστών.Η πρόσφατη πρόοδος στη γενετική του ανθρώπου αποκάλυψε το γενετικό υπόβαθρο αυτών των διαταραχών, με κλωνοποίηση του γονιδίου SOST που βρίσκεται
στη χρωμοσωμική περιοχή 17q12-q21 και κωδικοποιεί τη σκληροστίνη (15,16). Η σκληροστίνη είναι
μία πρωτεϊνη που παράγεται σχεδόν αποκλειστικά από τα οστεοκύταρα και δρα τόσο στους οστεοβλάστες όσο και στα ίδια τα οστεοκύτταρα αναστέλλοντας την οστική παραγωγή. Σε μοριακό επίπεδο η σκληροστίνη δρα μέσω αναστολής της Wnt σηματοδοτικής οδού, που διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των οστεοβλαστών. Η έλλειψη σκληροστίνης αναπαράγει τα
ευρήματα της ανθρώπινης ασθένειας σε ποντίκια, ενώ η περίσσειά της οδηγεί σε απώλεια οστού και
σε μειωμένη οστική αντοχή.Η εξωκυτταρική φύση της σκληροστίνης την καθιστά έναν πολλά υποσχόμενο στόχο για την ανάπτυξη καινοτόμου θεραπείας ενάντια στην οστεοπόρωση. Επιπλέον, οι
κατα τ’άλλα υγιείς ενήλικες ετεροζυγώτες της μετάλλαξη SOST παρουσιάζουν αυξημένη οστική μάζα
και χαμηλά επίπεδα σκληροστίνης στον ορό, σε αντίθεση με τους ασθενείς με σκληροστέωση που
παρουσιάζουν μη ανιχνεύσιμα επίπεδα σκληροστίνης, υποδεικνύοντας την πιθανότητα τιτλοποίησης
των επιπέδων της σκληροτίνης στην κυκλοφορία. Βασισμένα σε αυτά τα μοναδικά χαρακτηριστικά,
ανθρώπινα αντισώματα για τη σκληροστίνη έχουν αναπτυχθεί και δοκιμαστεί σε ποντίκια και πιθήκους που έχουν υποστεί ωοθηκεκτομή, δίνοντας πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα αναφορικά με
την επαγωγή της οστικής κατασκευής. Κλινικές μελέτες δεύτερης φάσης με αντισώματα σκληροστίνης βρίσκονται σε εξέλιξη ολοκληρώνοντας τη μετάβαση από τα επιτέυγματα της γενετικής στην
ανάπτυξη φαρμακευτικής θεραπείας.
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Ο143 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ (APICO-AORTIC CONDUIT-AAC):
ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
Αργυρίου Ε.Ο., Φλίνδρης Σ.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας μας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων
αναφορικά με την παράκαμψη της αορτικής βαλβίδας, μέσω εμφύτευσης ενός βαλβιδοφόρου μοσχεύματος μεταξύ της κορυφής της αριστερής κοιλίας (ΑΚ) και της κατιούσας θωρακικής αορτής.
Υλικά/Μέθοδος: Αποτελέσματα (μικρών) σειρών ασθενών αλλά και μεμονομένων παρουσιάσεων
περιστατικών, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και είναι προσβάσιμα μέσω βάσεων δεδομένων (PubMed).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η παράκαμψη της αορτικής βαλβίδας σε ασθενείς που δεν κρίνονται κατάλληλοι για χειρουργική αντικατάσταση, και ταυτόχρονα δεν είναι υποψήφιοι ούτε για διαδερμική αντικατάσταση της αορτικής βαλβίδας (TAVR) φαίνεται πως αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη
μέθοδο αντιμετώπισης σοβαρής αορτικής στένωσης.
Στην ανασκόπησή μας, αναφερόμαστε πρωτίστως στις ενδείξεις της μεθόδου αυτής, δηλαδή τα κριτήρια αποκλείσμου των ασθενών τόσο από την χειρουργική όσο και την διαδερμική αντικατάσταση
της αορτικής βαλβίδας.
Ακολούθως, γίνεται μια σύντομη περιγραφή της μεθόδου και των υλικών, καθώς αποτελεί μια νέα
μέθοδο, και δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό.
Ακόμα, γίνεται μια εκτενής ανάλυση των προτερημάτων της μεθόδου αυτής: στην βιβλιογραφία τονίζεται πως αποφεύγεται η αιμοδυναμική αστάθεια, μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος αγγειακών συμβαμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων (σε αντίθεση με την TAVR), μειώνεται η ανάγκη εμφύτευσης
μόνιμου βηματοδότη, ενώ η παραβαλβιδική διαφυγή μηδενίζεται (εξαιτίας της εμφύτευσης νέας βαλβίδας σε άλλη θέση).
Τέλος, περιγράφονται και αναλύονται οι προοπτικές της μεθόδου καθώς και τα μειονεκτήματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν, έτσι ώστε να αποτελέσει μια εμπεριστατωμένη και ασφαλή μέθοδο αντιμετώπισης της αορτικής βαλβίδας.
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Ο144 ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ ΕΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ:
ΜΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ABCDE ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΙΔΕΑ
Μπατσίδη Ε.1, Sideris M.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2Clinical and
Academic Fellow in Colorectal Surgery, King’s College Hospital NHS, London, UK

1

Η αρχική εκτίμηση της κατάστασης ενός τραυματία και η ανάνηψή του είναι βήματα ζωτικής σημασίας. Οι φοιτητές Ιατρικής συνήθως επικεντρώνονται στο να αφομοιώσουν όλα τα παθοφυσιολογικά μονοπάτια μεταβολών που συμβαίνουν σε έναν πολυτραυματία, ωστόσο οι κλινικές δεξιότητες
είναι απαραίτητες προκειμένου να χειριστούν πραγματικά περιστατικά πολυτραυματία. Η μέθοδος
ABCDE (Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure), όπως ορίζεται από τις αρχές του ATLS
(Advanced Trauma Life Support), είναι ευρέως αποδεκτή και ακολουθείται από τα περισσότερα κέντρα τραύματος στην Ευρώπη. Με αυτήν την παρουσίαση, θα εξηγήσουμε πώς ένας φοιτητής Ιατρικής είναι δυνατό να κατανοήσει τα βασικά βήματα της ABCDE μεθόδου αντιμετώπισης του πολυτραυματία ασθενή και να εφαρμόσει κάποιες βασικές αρχές της όσον αφορά στην αρχική εκτίμηση
της κατάστασής του. Στην παρούσα μελέτη, η μέθοδος αυτή παρουσιάζεται σαν μία απλοποιημένη
προσέγγιση βασισμένη σε βασικές γνώσεις, ευρέως αποδεκτές ανά τον κόσμο. Στοχεύει στην ανάπτυξη της ιδέας μίας ολοκληρωμένης αρχικής προσέγγισης (primary survey ή πρωταρχική εξέταση),
ενώ στη συνέχεια επικεντρώνεται σε δευτερεύουσες βλάβες που δεν απειλούν τη ζωή του ασθενούς
(secondary survey ή δευτερεύουσα εξέταση). Ελπίζουμε ότι η εργασία αυτή θα συμβάλει στην ικανότητα των φοιτητών Ιατρικής να κατανοήσουν τον ABCDE αλγόριθμο και θα τους ενθαρρύνει να
χτίσουν την κλινική εμπειρία που απαιτείται σε πραγματικές καταστάσεις.
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Ο145 ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΩΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ-ΘΩΡΑΚΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ(ΔΠΘ)
Τσαραμανίδης Σ.1, Αγγελακούδης Α.1, Δαλκαλίτσης Α,1, Παράσχου Α.1, Σαμαράς Γ.1, Τρυψιάνης Γ.2,
Καρρός Π.3, Σουφλέρης Δ.4, Μικρούλης Δ.5, Μπουγιούκας Γ. 6
Φοιτητής 5ου έτους Ιατρικής ΔΠΘ, 2Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρικής Στατιστικής ΔΠΘ, 3Επιμελητής Α, Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος ΔΠΘ, 4Ειδικευόμενος Ιατρός, Χειρουργικής Κλινικής Καρδιάς-Θώρακος ΔΠΘ, 5Αναπληρωτής Καθηγητής, Χειρουργικής Κλινικής Καρδιας -Θώρακος
ΔΠΘ, 6Καθηγητής, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Καρδιας-Θώρακος ΔΠΘ

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσουμε τα άμεσα και απώτερα αποτελέσματα της
χειρουργικής του καρκίνου του πνεύμονα, από την δωδεκαετή εμπειρία της Χειρουργικής Κλινικής
Καρδιας-Θώρακος του ΔΠΘ.Επίσης,να συγκρίνουμε τη διεγχειρητική θνητότητα και 5-ετή επιβίωση,
της πρώτης περιόδου(πρώτα 5 έτη) με τη δεύτερη περίοδο(7 τελευταία έτη).
Μέθοδος: Μελετήθηκαν η διεγχειρητικη(δ/χ) θνητότητα,το ποσοστό πνευμονεκτομών/λοβεκτομών
και η 5-ετής επιβίωση των ασθενών που χειρουργήθηκαν με μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
απο το 2002 μέχρι και το 2013.
Αποτελέσματα: Η δ/χ θνητότητα σε 277 ασθενείς ήταν 36%.
Η 5-ετής επιβίωση ανά στάδιο ήταν

IA 45
IB 73
IIA 36
IIB 42
IIIA 57
IIIB-IV 10

1ο έτος
97.8
90.1
93.6
83.3
84.8
80.0

2ο έτος
93.7
79.6
85.5
55.0
60.0
45.7

3ο έτος
81.1
66.3
76.4
50.7
46.0
34.3

4ο έτος
69.8
59.1
76.4
42.2
40.0
34.3

5ο έτος
69.8
55.6
76.4
42.2
40.0
34.3

MEAN
77 ± 10
64 ± 5
97 ± 12
41 ± 4
57 ± 10
37 ± 10

MEDIAN
72 ± 5
74 ± 15
40 ± 9
26 ± 6
22 ± 7

Τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου 2002-2006(106 ασθενείς) και της δεύτερης περιόδου(171
ασθενείς) ήταν:
Δ/χ θνητότητα :6,6% και 1.8% αντίστοιχα με P=0,035
Το ποσοστό πνευμονεκτομών αντίστοιχα υπήρξε 25,5% και 15,2% με P=0,035.
Η 5-ετής επιβίωση ανα στάδιο και περίοδο αντίστοιχα ήταν:

IA-IB
EARLY
LATE
TOTAL
P=0,034

46,2%
42,6%
44,0%

STAGE
IIA-IIB
25,5%
33,7%
30,5%

IIIA

IIIB-IV

22,6%
20,7%
21,5%

5,7%
3,0%
4,0%
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Συμπεράσματα:
1) Η δ/χ θνητότητα και η 5-ετής επιβίωση είναι παραπλήσια της διεθνούς βιβλιογραφίας
2) Η δ/χ θνητότητα υπήρξε στατιστικά σημαντικά χαμηλότερη τη δεύτερη περίοδο
3) Η 5-ετής επιβίωση υπήρξε και αυτή στατιστικά σημαντικά υψηλότερη τη δεύτερη περίοδο.
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Ο146 Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
Λιβανός Κ.1, Κεσίσογλου Ι.2, Λιακόπουλος Β.3, Καλεβρόσογλου Ι.3, Πέτρου Ι.3, Σαπαλίδης Κ.2,
Δανιηλίδης Μ.3, Κανέλλος Ι.2
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Γ΄Χειρουργική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ., 3Μονάδα Περιτοναϊκής Κάθαρσης, Α ΄Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την τοποθέτηση των καθετήρων που απαιτούνται για την εφαρμογή της περιτοναϊκής κάθαρσης σε ασθενείς με
νεφρική ανεπάρκεια.
Υλικό-Μέθοδος: Από τον Απρίλιο του 2002 έως τον Δεκέμβριο του 2013 τοποθετήθηκαν 30 περιτοναϊκοί καθετήρες σε αντίστοιχους ασθενείς από την ίδια ομάδα χειρουργών. Από τους ασθενείς οι
15 ήταν άνδρες και οι 15 γυναίκες με μέση ηλικία τα 43,5 έτη. Η αιτία τοποθέτησης των καθετήρων
ήταν η έναρξη περιτοναϊκής κάθαρσης για την αντιμετώπιση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου. Η τοποθέτηση έγινε σε όλες τις περιπτώσεις υπό τοπική αναισθησία στο χειρουργείο
διορθικά στο ύψος του ομφαλού. Το είδος των καθετήρων που τοποθετήθηκαν ήταν Toronto Western
Hospital (22 ασθενείς) και Tenckhoff (8 ασθενείς). Η σωστή λειτουργία του καθετήρα ελεγχόταν αμέσως μετά την τοποθέτησή του με την έγχυση φυσιολογικού ορού και την διαπίστωση της ελεύθερης
εκροής του.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις η τοποθέτηση υπήρξε επιτυχής. Δεν παρατηρήθηκαν συμβάματα διεγχειρητικά. Όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν καλώς την μέθοδο. Η επιβίωση των καθετήρων
ήταν από 2 μήνες έως 11,5 έτη.
Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση του καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης για την αντιμετώπιση της
χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας τελικού σταδίου υπό τοπική αναισθησία είναι μια ασφαλής μέθοδος η
οποία γίνεται καλά αποδεκτή από τον ασθενή.
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Ο147 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΠΕΟΥΣ ΚΑΙ ΣΧΑΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
ΛΟΓΩ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΕΟΥΣ: ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Παλιούρας Α. 1, Μπρούτας Δ.1, Μπαλτογιάννης Δ.2, Γιαννάκης Δ.3, Σοφικίτης Ν.4
5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων, 2επίκουρος καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝΙ, 3αναπληρωτής καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝΙ, 4καθηγητής Ουρολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝΙ
1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη αυτής της σπάνιας μορφής καρκίνου που όμως,
όπως και στην περίπτωση του περιστατικού μας, μπορεί να είναι θανατηφόρος.
Μέθοδος και υλικά: Η ανάλυση του περιστατικού στηρίζεται στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς από
την Ουρολογική κλινική του ΠΓΝΙ αλλά και στην ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η επιβίωση από τον καρκίνο του πέους εξαρτάται άμεσα από το στάδιο της νόσου
κατά τη διάγνωση. Σε in situ καρκινώματα μπορεί να γίνει θεραπεία με 5-FU ή χειρουργική εκτομή.
Σε καρκινώματα Τ1 και Τ2 χωρίς λεμφαδενικές μεταστάσεις συστήνεται εκτομή της βλάβης επι υγιών
ορίων. Ο ασθενής μας όμως προσήλθε με αιμορραγία, πόνο και δύσοσμες εκκρίσεις στην περιοχή του πέους. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε πλήρης απουσία του οργάνου λόγω ρήξης
και σχάση του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος. Στην απεικόνιση με CT διαπιστώθηκαν διηθημένοι
πυελικοί λεμφαδένες. Άρα σύμφωνα με την σταδιοποίηση κατα ΤΝΜ ήταν Τ4Ν3Μ0. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε παρηγορητική χειρουργική επέμβαση, εξωτερική ακτινοβολία και τετραπλό χημειοθεραπευτικό σχήμα. Ο ασθενής απεβίωσε 16 μήνες μετά την πρώτη προσέλευση στην κλινική.
Συμπεράσματα: Ο καρκίνος του πέους είναι σπάνιος αλλά υπαρκτός. Η διάγνωση δεν πρέπει να
καθυστερεί καθώς είναι πλήρως ιάσιμος σε πρώιμα στάδια. Ο γενικός πληθυσμός πρέπει να ενημερώνεται για την πρόληψη.
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Ο148 ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Κατσούλη Αικ., Στάμου Α.
Φοιτήτρια 4ου έτους Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Ανασκόπηση των τεχνικών και της θεραπευτικής αξίας της εμβρυομητρικής χειρουργικής
Υλικά και μέθοδος: Ως πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήσαμε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη pubmed.
Στην προηγμένη αναζήτηση αναζητήσαμε άρθρα με τις λέξεις-κλειδιά στην κατηγορία ʽTitle/Abstractʼ
ʽfetal surgeryʼ και ʽtechniquesʼ στην πρώτη αναζήτηση και ʽfetal surgeryʼ και ʽproceduresʼ στη δεύτερη. Έπειτα πραγματοποιήσαμε ανάλογες αναζητήσεις για άρθρα δημοσιευμένα από τη χρονολογία
2004 μέχρι σήμερα. Επιλέξαμε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις που ανταποκρίνονται στα παραπάνω
κριτήρια.
Αποτελέσματα: Ως εμβρυομητρική χειρουργική ορίζεται η χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο κατά
τη διάρκεια της κύησης. Η εξέλιξή της βασίστηκε κυρίως σε ζωικά μοντέλα, με την πρώτη επέμβαση να διενεργείται το 1981. Τα κριτήρια εκλογής των ασθενών είναι αρκετά αυστηρά λόγω της
περιορισμένης μέχρι πρότινος εφαρμογής της και πρόκειται κυρίως για περιπτώσεις δυσμορφιών
και δυσπλασιών που εμποδίζουν ή παρεμβάλλονται στη φυσιολογική οργανογένεση και δεν είναι
αντιμετωπίσιμες μετά τη γέννηση. Η διατήρηση της αιμοδυναμικής σταθερότητας της μητέρας και
του εμβρύου, η πρόληψη του τοκετού και της πρόωρης ρήξης υμένων είναι βασικές αρχές για τη διεξαγωγή της επέμβασης. Υπάρχουν τέσσερις κύριες χειρουργικές τεχνικές: η επέμβαση στο έμβρυο
εντός της μήτρας με υστεροτομή, η ελάχιστα τραυματική με λαπαροσκοπικές τεχνικές, η επέμβαση
καθοδηγούμενη από την απεικόνιση του εμβρύου και η τεχνική EXIT (ex utero intrapartum treatment)
κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η νοσηρότητα για τη μητέρα είναι ελάχιστη, αλλά ανάλογα με την περίπτωση είναι διαφορετική για το έμβρυο.
Συμπεράσματα: Αν και περιορισμένη στην εφαρμογή της, η εμβρυομητρική χειρουργική είναι μια
κλινική πραγματικότητα και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον τομέα της εμβρυολογίας, καθώς το έμβρυο
πλέον αντιμετωπίζεται ως ασθενής.
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Ο149 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Κοτορένη Γ.1, Φοροζίδου Ε.1, Χατζημαυρουδής Γ.2, Μακρής.3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Β΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», 2Λέκτορας Ιατρικού Τμήματος, Β΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς», 3Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος,
Β΄ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς»
1

Μία από τις συχνότερες χειρουργικές παθήσεις είναι η κοιλιοκήλη. Ως κοιλιοκήλη ορίζεται κάθε κήλη
του προσθίου και πλάγιου κοιλιακού τοιχώματος, με εξαίρεση τις κήλες της μηροβουβωνικής χώρας (βουβωνοκήλες-μηροκήλες). Κατά συνέπεια στις κοιλιοκήλες περιλαμβάνονται η ομφαλοκήλη,
η επιγαστρική κήλη, η κήλη Spiegel και κάθε μετεγχειρητική κήλη του κοιλιακού τοιχώματος. Η εγχείρηση αποτελεί τον μοναδικό αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο αντιμετώπισης των κοιλιοκηλών.
Εντούτοις, διχογνωμία υπάρχει μεταξύ των χειρουργών σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο
χειρουργικής αντιμετώπισής τους. Πιο συγκεκριμένα, ερωτηματικά υπάρχουν σήμερα σχετικά 1) με
την ανάγκη ή μη της χρήσης πλεγμάτων σε κάθε επέμβαση αποκατάστασης κοιλιοκήλης, 2) ποιο
είναι το καταλληλότερο από τα πολυάριθμα πλέγματα που είναι διαθέσιμα, 3) ποιες είναι οι ενδείξεις
ανοικτής και λαπαροσκοπικής αντιμετώπισης μιας κοιλικήλης, 4) ποια είναι η καλύτερη τεχνική ανοικτής αντιμετώπισης (onlay, inlay, sublay, underlay), 5) ποιo θα πρέπει να είναι το μήκος της αλληλοεπικάλυψης (overlap) του πλέγματος με το κοιλιακό τοίχωμα, 6) ποια υλικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την καθήλωση του πλέγματος στην λαπαροσκοπική αποκατάσταση (ράμματα, αγκτήρες,
σπειράματα, απορροφήσιμα υλικά, μη απορροφήσιμα υλικά, κόλλα βιολογική ή συνθετική), 7) πόσο
αναγκαία είναι η χρήση παροχετεύσεων, 8) ποιος είναι ο ρόλος των αντιβιοτικών στην ελάττωση του
κινδύνου μετεγχειρητικών λοιμώξεων, 9) ποια είναι η πιο αποτελεσματική διαχείριση ενός επιμολυσμένου πλέγματος, και 10) ποιος είναι ο ρόλος των βιολογικών πλεγμάτων στην αντιμετώπιση των
κοιλιοκηλών. Απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα θα προσπαθήσει να δώσει η παρούσα ανασκοπική μελέτη με βάση τις αρχές της Χειρουργικής Βασισμένης σε Ενδείξεις (Evidence-based Surgery).
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Ο150 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΝΕΦΡΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κωνσταντινίδης Γ., Φούζας Ι., Παπανικολάου Β.
Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ.
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενούς 26 ετών με HBV-HDV κίρρωση και εκσεσημασμένη σπληνομεγαλία, μετά από μεταμόσχευση ήπατος(MH) τον 7/2011.
Ασθενείς και Μέθοδοι: Η κοιλιακή αρτηρία του μοσχεύματος αναστομώθηκε με την αορτή της λήπτριας, κάτω από τις νεφρικές αρτηρίες, μέσω συνθετικού αρτηριακού μοσχεύματος(ΣΑΜ) από
PTFE. Μετεγχειρητικά παρουσίασε εμμένουσα σπληνομεγαλία και παγκυτταροπενία και η MDCTαγγειογραφία, 1μήνα μετά τη ΜΗ, έδειξε φυσιολογική απεικόνιση τόσο του ΣΑΜ, όσο και της πυλαίας
φλέβας(ΠΦ). 6μήνες μετά τη ΜΗ εμφάνισε ασκίτη και οιδήματα κάτω άκρων. Διαπιστώθηκε αναστομωτική στένωση της ΠΦ με μέγιστο εύρος2,5cm και πολύ αυξημένες ροές στο ύψος της στένωσης(>250 cm/sec). Διενεργήθηκε διαδερμική, διηπατική διαστολή της στένωσης με μπαλόνι, με αποτέλεσμα την άμεση κλινική βελτίωση της ασθενούς, την ομαλοποίηση των ροών στην ΠΦ(100cm/
sec στο ύψος της στένωσης) και τη μείωση του μεγίστου εύρους αυτής(1cm). 9μήνες μετά τη ΜΗ,
ανευρίσκεται επαναστένωση της ΠΦ, με εύρος στο ύψος της αναστόμωσης 0,5cm, μέγιστο εύρος
2,1cm και ροές 190cm/sec. Έτσι πραγματοποιήθηκε νέα αγγειοπλαστική και τοποθέτηση ενδοπρόθεσης(stent) με σύγχρονο εμβολισμό των κλάδων της σπληνικής αρτηρίας. Ακολούθησε αποκατάσταση των ροών στην ΠΦ, η αύξηση της ερυθράς, της λευκής σειράς και των αιμοπεταλίων και η
μερική υποστροφή του σπληνός.
Αποτελέσματα: 26μήνες μετά τη ΜΗ, η ασθενής βρίσκεται σε άριστη κλινική κατάσταση, με Hb>
11,5 g/dL, WBC> 4000/μL, PLT> 100000/μL και με φυσιολογικές την ηπατική βιοχημεία και την ροή
της ΠΦ(μέγιστο εύρος 1,5cm, ροή στο ύψος της ενδοπρόθεσης< 50 cm/sec) και του ΣΑΜ.
Συμπεράσματα: Η επεμβατική ακτινολογία δίνει την δυνατότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης
σοβαρών επιπλοκών της ΜΗ, όπως η στένωση της ΠΦ και η παραμονή του υπερσπληνισμού.
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Ο151 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ VS ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΟ ROUX-EN-Y ΓΑΣΤΡΙΚΟ
BYPASS
Μεταξάς Π.1, Ρεπούση Ε.1, Τζανετάκου Ε.2, Κορού Λ.Μ.3, Περρέα Δ.4
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικής, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας
«Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 2Βιολόγος-Κλινική Διαιτολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής
και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Κτηνίατρος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής
Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

1

Σκοπός: H ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τη σύγκριση των βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων και του κόστους της ρομποτικής και λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Roux-en-Y γαστρικό bypass.
Υλικά και Μέθοδος: Αναζητήθηκαν άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας τις εξής
λέξεις κλειδιά: «ρομποτική χειρουργική», «λαπαροσκοπική χειρουργική», «Roux-en-Y γαστρικό
bypass», «επιπλοκές», «θνητότητα» και «κόστος». Μελετήθηκαν συνολικά 65 επιστημονικά άρθρα
από το PubMed απο το 2005 έως το 2013.
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των επιστημονικών άρθρων διαπιστώθηκε ότι η ρομποτική μέθοδος
παρουσιάζει μικρότερη πιθανότητα για μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο, εμφάνισης περιεγχειρητικών επιπλοκών, διαρροών από την αναστόμωση, στενώσεων στην αναστόμωση, λιγότερες ημέρες
νοσηλείας και χαμηλότερη θνητότητα.
Ο χρόνος χειρουργείου δεν βρέθηκε να διαφέρει μεταξύ των δύο μεθόδων. Πανομοιότυπα αναφέρονται τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα των χειρουργικών παρεμβάσεων (επανεισαγωγή στο
χειρουργείο, ποιότητα ζωής, απώλεια βάρους). Λίγες μελέτες είχαν σαφή δεδομένα για το κόστος και
ήταν αντικρουόμενες ως προς την υπεροχή κάποιας εκ των δύο μεθόδων.
Συμπεράσματα: H ρομποτική χειρουργική είναι μία νέα μέθοδος που εισάγεται στο χώρο της βαριατρικής χειρουργικής και του Roux-en-Y γαστρικού bypass. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη σύγκριση
της ρομποτικής και της λαπαροσκοπικής μεθόδου δείχνουν ότι η ρομποτική μέθοδος υπερέχει ως
πρός τις μετεγχειρητικές επιπλοκές και την θνητότητα. Επιπλέον διαπιστώνεται υπεροχή της ρομποτικής χειρουργικής στο περιορισμένο χειρουργικό πεδίο και στην πραγματοποίηση των δύο ιδιαίτερα
δύσκολων αναστομώσεων. Είναι απαραίτητο να μελετηθούν εκτενέστερα τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της ρομποτικής μεθόδου, να αυξηθεί η εμπειρία των χειρουργών με αυτή και να υπάρξουν
περαιτέρω μελέτες για τη σύγκριση του κόστους των δυο μεθόδων προκειμένου να μπορούν να
εξαχθούν ασφαλή και ακριβή συμπεράσματα.
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Ο152 H ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΚΑΛΟΗΘΗ
ΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΓΡΙΠΠΗ ΤΥΠΟΥ Α
Παππά Π.1, Παππά Ε.1, Τζούφη Μ.2
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

2

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής,

Σκοπός: Η προσέγγιση του περιστατικού ενός κοριτσιού που εμφάνισε μυοσίτιδα, σαν επιπλοκή
μετά από γρίππη τύπου Α.
Υλικά και Μέθοδος: Παρακολουθήθηκε ένα κορίτσι 16 μηνών, το οποίο διακομίστηκε στην Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων από το ΓΝ Άρτας λόγω εμπυρέτου και τρανσαμινασαιμίας, για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση. Η ασθενής 48 ώρες πριν
την εισαγωγή της στο ΓΝ Άρτας εμφάνισε εμπύρετο έως 39,4 με πυρετικά κύματα ανά 3-4 ώρες,
υφέσιμα με αντιπυρετικά με συνοδό ήπιο βήχα και ρινίτιδα.
Αποτελέσματα: Το φαρυγγικό επίχρισμα ήταν θετικό για γρίππη τύπου Α. Τα επίπεδα της κρεατινικής
κινάσης ορού κατά την εισαγωγή στην κλινική μας ήταν αξιοσημείωτα αυξημένα και ανέρχονταν στις
109000, ενώ η ασθενής δεν εμφάνιζε λευκοπενία. Τα επίπεδα των ηπατικών τρανσαμινασών ήταν
επίσης αυξημένα. Παρατηρήθηκαν πιθανά δύο ουρήσεις σκούρου καφεοειδούς χρώματος,(χωρίς
ερυθρά στη γενική ούρων??). Πραγματοποιήθηκε αδρή καρδιολογική εκτίμηση λόγω μειωμένης συνεργασίας, που ανέδειξε φυσιολογικές κοιλίες. Καθ’όλη τη νοσηλεία η ασθενής εμφάνισε καλή νεφρική λειτουργία.
Συμπεράσματα: Κλινική υποψία για οξεία καλοήθη μυοσίτιδα θα πρέπει να τίθεται σε κάθε παιδί
που εμφανίζει δυσκολία στη βάδιση, σαν αποτέλεσμα αμφοτερόπλευρου άλγους στη γαστροκνημία,
μετά από γρίππη. Τα νευρολογικά ευρήματα είναι συνήθως φυσιολογικά, ενώ τα επίπεδα της κρεατινικής κινάσης αυξημένα. Απαραίτητη είναι η διενέργεια υπερηχογραφικού ελέγχου της καρδιάς για
αποκλεισμό εμφάνισης μυοκαρδίτιδας. Η ραβδομυόλυση αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή, που μπορεί
να οδηγήσει σε νεφρική βλάβη έως και οξεία νεφρική ανεπάρκεια.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο153 ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΣ - ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ - ΑΙΤΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαργαρίτη Α.1, Μελισσαράτου Α.1, Μεταξάς Γ.1, Μιχίλης Σ.1, Τσίρκας Ι.1,2
1

Φοιτητής ιατρικού τμήματος Ε.Κ.Π.Α., 2Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής

Ως αναφυλαξία ορίζεται η σοβαρή, επικίνδυνη για τη ζωή γενικευμένη ή συστηματική αντίδραση υπερευαισθησίας με υποκείμενο IgE ή άλλο μεσολαβούμενο μηχανισμό. Παρόλη την υπόνοια υποδιάγνωσής της, υπολογίζεται ότι περίπου 1 άτομο ανά 2 εκατ. πληθυσμού καταλήγει κάθε χρόνο. Για το
λόγο αυτό είναι απαραίτητη η έγκαιρη αναγνώρισή της που στηρίζεται στα διαγνωστικά της κριτήρια.
Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται, η οξεία συνήθως εμφάνιση συμπτωμάτων από το δέρμα ή τους
βλεννογόνους, το αναπνευστικό, το κυκλοφορικό, το γαστρεντερικό σε διάφορους συνδυασμούς ή,
η ανεύρεση υπότασης μετά από έκθεση σε ήδη γνωστό για το συγκεκριμένο ασθενή αλλεργιογόνο.
Στα συνήθη αλλεργιογόνα συγκαταλέγονται διάφορες τροφές, όπως οι ξηροί καρποί και το σιτάρι,
φάρμακα, δηλητήρια εντόμων καθώς και η ιδιοπαθής αναφυλαξία. Ενώ στους παράγοντες κινδύνου,
αναφέρονται η προηγούμενη αναφυλακτοειδής αντίδραση, η ύπαρξη ατοπίας, η ποσότητα και το
είδος του αλλεργιογόνου, ο τόπος διαμονής, η φυσική κατάσταση του ασθενούς και η άσκηση.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο154 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαργαρίτη Α.1, Μελισσαράτου Α.1, Μεταξάς Γ.1, Μιχίλης Σ.1, Τσίρκας Ι.1,2
1

Φοιτητής ιατρικού τμήματος Ε.Κ.Π.Α., 2Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής

Η αναγνώριση των κλινικών σημείων της αναφυλαξίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την επιτυχή
αντιμετώπισή της. Η εξέλιξη των συμπτωμάτων μπορεί να είναι αργή και ύπουλη αλλά να συμβεί
και εντός δευτερολέπτων. Τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν την αίσθηση ότι «κάτι
δεν πάει καλά», ανησυχία, ευερεθιστότητα κ.α. Ωστόσο, τα παιδιά μπορεί να μην είναι σε θέση
να εκφράσουν τα πρώτα συμπτώματα της αναφυλαξίας. Οι κλινικές εκδηλώσεις της αναφυλαξίας
προέρχονται από όλα τα συστήματα (δέρμα, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό,γαστρεντερικό, κεντρικό
νευρικό). Η αναφυλαξία μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστική ανεπάρκεια, καταπληξία, πολυοργανική ανεπάρκεια και διάχυτη ενδαγγειακή πήξη. Διφασική αναφυλακτική αντίδραση εμφανίζεται όταν
τα συμπτώματα επιστρέφουν μετά την φαινομενική λύση της αρχικής αναφυλακτικής αντίδρασης.
Τυπικά συμβαίνει στις πρώτες 8 ώρες μετά την αρχική αντίδραση. Όσον αφορά την εργαστηριακή
διάγνωση της αναφυλαξίας, μετριέται η ισταμίνη σε δείγματα αίματος που λαμβάνονται εντός 15-60
λεπτών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων και η τρυπτάση σε δείγματα που λαμβάνονται εντός
15-180 λεπτών. Επιπλέον τεστ είναι τα δερματικά τεστ δια νυγμού (skin prick test) και οι ενδοδερμικές δοκιμασίες που έχουν ως σκοπό να ανιχνεύσουν την ύπαρξη ειδικών αντισωμάτων (IgE) στο
αίμα, τα οποία αντιδρούν με τις αλλεργιογόνες ουσίες. Οι δοκιμασίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο
για να επιβεβαιώσουν την ευαισθησία σε ένα αλλεργιογόνο με βάση το ιστορικό.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο155 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαργαρίτη Α.1, Μελισσαράτου Α.1, Μεταξάς Γ.1, Μιχίλης Σ.1, Τσίρκας Ι.1,2
1

Φοιτητής ιατρικού τμήματος Ε.Κ.Π.Α., 2 Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των σημείων στην εκδήλωση της παιδικής αναφυλαξίας,
που θα οδηγήσουν την κλινική σκέψη και σε άλλες νοσολογικές οντότητες. Η εκδήλωση της αναφυλαξίας στα παιδιά συχνά συγχέεται αφενός με φυσιολογικές καταστάσεις της νεογνικής και βρεφικής
ηλικίας αλλά και με συχνές νόσους των παιδιών, όπως από το αναπνευστικό και το γαστρεντερικό.
Άλλες οντότητες που εμπλέκονται στη διαφορική διάγνωση είναι καταστάσεις που μιμούνται κλινικά
αναφυλακτικές εκδηλώσεις όπως το βαγοτονικό επεισόδιο αλλά και ψυχιατρικά νοσήματα. Το φαιοχρωμοκύττωμα που εμφανίζεται και σε παιδική ηλικία, κάνει επεισόδια που μοιάζουν αναφυλακτικά.
Τέλος, η μαστοκυττάρωση, το κληρονομικό αγγειοοίδημα και τα μεταγευματικά σύνδρομα εκδηλώνονται συχνά με αναφυλαξία αλλά η προσεκτική προσέγγιση του ασθενή θα αναδείξει τη συνολική
νοσολογία που υπεισέρχεται. Παρ όλο που η διάγνωση της αναφυλαξίας είναι σχετικά εύκολη και
πρέπει να είναι από τις πρώτες σκέψεις του κλινικού, οδηγώντας τον άμεσα σε θεραπεία, η συνολική
αξιολόγηση πρέπει να αποκλείει τις ανωτέρω καταστάσεις.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο156 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαργαρίτη Α.1, Μελισσαράτου Α.1, Μεταξάς Γ.1, Μιχίλης Σ.1, Τσίρκας Ι.1,2
1

Φοιτητής ιατρικού τμήματος Ε.Κ.Π.Α., 2Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής

Όσο εύκολο και αν φαίνεται να διαγνωστεί ένα αναφυλακτικό σοκ, λόγω της χαρακτηριστικής του
εικόνας, πρέπει να είμαστε σε θέση να το αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά λόγω της
επικινδυνότητας του. Παρότι βρίσκεται σε πρωταρχική θέση η χρήση της αδρεναλίνης και ποτέ δεν
πρέπει να λησμονείται ο ρόλος της, υπάρχουν και άλλα φάρμακα όπως τα αντιϊσταμινικά, καθώς και
η κορτιζόνη που έχουν θέση στη θεραπεία της αναφυλαξίας. Η σωστή θέση μεταφοράς και η χρήση
των κατάλληλων ορών βοηθούν στην ορθή αντιμετώπιση του αναφυλακτικού σοκ σε επίπεδο όχι
μόνο πρώτων βοηθειών, αλλά κυρίως στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας, αλλά και τριτοβάθμιας φροντίδας του ασθενούς. Ο ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας πρέπει να γνωρίζει την ορθή αντιμετώπιση
μιας τόσο επικίνδυνης κατάστασης που αφορά συχνά και παιδιατρικούς ασθενείς, ειδικά όταν με τη
σωστή και άμεση θεραπευτική προσέγγιση μηδενίζεται ο κίνδυνος της απώλειας του ασθενή. Πρόθεση της εργασίας είναι να εισάγει έναν σωστό μνημοτεχνικό κανόνα, εύκολα υλοποιήσιμο. Αυτός
αφορά το A,B,C: Adrenaline, Benadryl, Corticosteroides.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο157 ΑΔΡΕΝΑΛΙΝΗ, Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μαργαρίτη Α.1, Μελισσαράτου Α.1, Μεταξάς Γ.1, Μιχίλης Σ.1, Τσίρκας Ι.1,2
1

Φοιτητής ιατρικού τμήματος Ε.Κ.Π.Α., 2Μοριακός Βιολόγος & Γενετιστής

Η αδρεναλίνη αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στην θεραπεία της αναφυλαξίας. Σε κάθε παιδί που
παρουσιάζει συμπτώματα από το αναπνευστικό και/ή το καρδιαγγειακό πρέπει να χορηγείται άμεσα
αδρεναλίνη. Απαραίτητη είναι και η εκπαίδευση των γονέων στην αναγνώριση των συμπτωμάτων
της αναφυλαξίας και στην σωστή χορήγηση της αδρεναλίνης. Από τον γιατρό πρέπει να χορηγούνται
αυτοχορηγούμενες ενέσεις αδρεναλίνης σε παιδιά με προηγούμενο επεισόδιο αναφυλαξίας μετά
από λήψη τροφής, δήγμα υμενοπτέρου ή μετά από άσκηση, σε παιδιά με ιδιοπαθή αναφυλαξία και
σε παιδιά με τροφική αλλεργία και συνυπάρχον επίμονο άσθμα. Σε διαμονή του παιδιού μακριά
από υγειονομική μονάδα συστήνεται η χορήγηση αυτοχορηγούμενων ενέσεων αδρεναλίνης προφυλακτικά. Στα παιδιά δεν υπάρχουν ουσιαστικά αντενδείξεις στην χορήγηση αδρεναλίνης, γι’ αυτό η
χορήγηση της πρέπει να γίνεται άμεσα ενδομυικά με τις προγεμισμενες σύριγγες αυτόματης έγχυσης
μιας χρήσης (Anapen). Συνίσταται δόση 0,01ml/kg βάρους σώματος με επανάληψη της χορήγησης
κάθε 5-10 λεπτά.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο158 ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Σαργιώτης Γ.1, Πρατσίδου-Γκέρτση Π.2, Τραχανά Μ.3
Ιατρός, 2Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Παιδιατρικής Κλινικής ΑΠΘ, 3Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής Ρευματολογίας ΑΠΘ.

1

Σκοπός: Αποτίμηση της επίδρασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΚΔ) στην προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή Ελλήνων φοιτητών ιατρικής και επαγγελματιών υγείας.
Μέθοδος: Συλλέχτηκαν 267 ανώνυμα ερωτηματολόγια στην περίοδο 2012-2014 από 201 φοιτητές
Ιατρικής του Αριστοτέλειου και Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, 40 νοσηλευτές και 26 ιατρούς (9/26 ειδικευόμενοι). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε δημογραφικά δεδομένα και ερωτήματα για την εξοικείωση με το διαδίκτυο και εμπειρία από τα μέσα ΚΔ, σε ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Τα δεδομένα
επεξεργάστηκαν αναφορικά με την ηλικία, το φύλο και το επάγγελμα.
Αποτελέσματα: Υπολογιστή χρησιμοποιούσαν 99,6%, με το 40% για τουλάχιστον 3 ώρες ημερησίως. Η πρόσβαση γινόταν από το σπίτι (98%), από το χώρο εργασίας (72%), αλλά και μέσω κινητού
τηλεφώνου (56,5%). Η έννοια της ΚΔ ήταν ευρέως γνωστή (95%), με 71% αυτών να διαθέτει λογαριασμό, 33% να χρησιμοποιεί ψευδώνυμο και 63% να αποκρύπτει τα προσωπικά τους δεδομένα.
Αίτια ενασχόλησης με την ΚΔ αποτελούσαν οι κοινωνικές επαφές (76,3%), η ενημέρωση (21,5%),
η ψυχαγωγία (18,2%) και η εκπαίδευση (10,7%). Ο προσφιλέστερος χώρος ήταν το Facebook®
(95,8%), ενώ μόνο 2 ιατροί είχαν λογαριασμό σε επαγγελματικό τόπο ΚΔ. Από την ενασχόληση αυτή
αναφέρθηκαν οφέλη ψυχαγωγικά (84%), προσωπικά (51%) και επαγγελματικά (38%). Ενημέρωση
των ανήλικων συγγενών τους για την ΚΔ επιτελούσε το 51% και επίβλεψη το 14%.
Συμπεράσματα: Η ΚΔ είναι διαδομένη στους φοιτητές ιατρικής και επαγγελματίες υγείας, καλύπτοντας κυρίως ανάγκες κοινωνικοποίησης, ενημέρωσης, και λιγότερο εκπαίδευσης. Η ενασχόληση με
την ΚΔ για αποκλειστικά επαγγελματικούς σκοπούς είναι ακόμη περιορισμένη, όπως και η καθοδήγηση ανηλίκων συγγενών για την ορθή εξοικείωση μαζί της.
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ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο159 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Ιατρικό απόρρητο είναι η υποχρέωση του ιατρού να μην αποκαλύπτει αυθαίρετα σε
τρίτους όσα πληροφορήθηκε για την υγεία και γενικότερα για τη ζωή και την εν γένει κατάσταση του
ατόμου. Τα δεδομένα υγείας αποκτούν διαφορετικό βαθμό ευαισθησίας ανάλογα με το άτομο που τα
επεξεργάζεται και τα κίνητρα που το ωθούν. Ιδιαίτερα απειλητική για την προστασία της προσωπικότητας ή/και της επιστημονικής υπόστασης του ατόμου είναι η γραπτή αποκάλυψη στοιχείων του
απορρήτου σε τρίτους, από ιατρό που έχει επεξεργαστεί και διαστρεβλώσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου.
Σκοπός: Το ιατρικό απόρρητο πρέπει να γίνεται σεβαστό, εκτός από τον ιατρό και από κάθε τρίτο
ο οποίος δεν επιτρέπεται να επιδιώκει γνώσεις στοιχείων από τον ιατρό ή να αποκαλύπτει στοιχεία
που περιήλθαν σε γνώση του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι από τα πλέον ευαίσθητα και έντονα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα. Από τους πλέον επικίνδυνους χώρους για
την προστασία των δεδομένων της υγείας σήμερα είναι τα νοσοκομεία. Το ιατρικό απόρρητο σήμερα είναι ευάλωτο από πολλούς παράγοντες όπως α) ο ηλεκτρονικός φάκελος του ασθενή, β) η
ιατρο - βιολογική έρευνα, γ) ο θεσμός των κοινωνικών και ιδιωτικών ασφαλίσεων, δ) τα δημόσια
έγγραφα - πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, γνωματεύσεις κ.λ.π. ε) η πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία
στην οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων, όπου μεγάλος αριθμός επαγγελματιών υγείας και
διοικητικού προσωπικού έχει πρόσβαση σε δεδομένα του ασθενή και τα χειρίζεται και όπου η διακίνηση της ιατρικής πληροφορίας είναι συχνότατη. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες παραβίασης του
απόρρητου και κυρίως της παράνομης επεξεργασίας και παρουσίασης αναληθειών των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα του ατόμου από ιατρό με κίνητρα προσβολής της προσωπικότητας ή/και
της επιστημονικής υπόστασης του ατόμου. Η νομική προστασία του ιατρικού απορρήτου ρυθμίζεται
από διατάξεις: 1) του κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας 2) του Ποινικού κώδικα 3) του νόμου για την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 4) του κώδικα
Ποινικής Δικονομίας 5) του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επίσης, ρυθμίζεται ήδη στον Ιπποκράτειο
Όρκο.
Συμπεράσματα: Το ιατρικό απόρρητο ρυθμίζεται στο αρθ. 371 Π.Κ. κ η Προστασία του Ατόμου
από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα στο νόμο 2742/1997. Στο άρθρο 371
Π.Κ. αναφέρεται ότι διώκονται ποινικά ( μετά από έγκληση) και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή με
φυλάκιση μέχρις ενός έτους αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα που τους εμπιστεύθηκαν ή που τα
έμαθαν λόγω του επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους κληρικοί, δικηγόροι, γιατροί, φαρμακοποιοί
και άλλοι στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται συνήθως, λόγω του επαγγέλματός τους, προσωπικά
δεδομένα που αφορούν την υγεία τους. Ως γνωστόν, η επεξεργασία των δεδομένων απαιτεί Άδεια
της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων και η προστασία τους είναι πλέον δικαίωμα με συνταγματική κατοχύρωση (αρθ. 9ΑΣ).
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Ο160 Η ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΗΘΙΚΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή του ανθρώπου με τη βοήθεια της ιατρικής και γενετικής επιστήμης εφαρμόζεται το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα σε παγκόσμια κλίμακα. Από τις αρχές
της δεκαετίας του ΄80, όταν έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα από τη γέννηση των παιδιών με εξωσωματική γονιμοποίηση, οι μέθοδοι της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής αποτέλεσαν τις λύσεις στα
προβλήματα της υπογονιμότητας και της στειρότητας των συζύγων στα πλαίσια του γάμου και της
οικογένειας.
Σκοπός: Τα ηθικά προβλήματα που ανέκυψαν από την εφαρμογή των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Υλικό-Μέθοδοι: Για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως η τεχνητή
σπερματέγχυση, η εξωσωματική γονιμοποίηση, με δανεικό ή κατεψυγμένο ωάριο και η εφαρμογή της
ακόμη και σε προχωρημένης ηλικίας ζευγάρια. Επίσης περιγράφονται μέθοδοι δανεικής μητρότητας
ή υποκατάστατης. Η συμμετοχή τρίτου ανθρώπου στη διαδικασία, δηλαδή η χρήση σπέρματος δότη
ή ωαρίου δότριας που συνιστά την ετερόλογη γονιμοποίηση. Από την εφαρμογή των μεθόδων αυτών απορρέουν νέες δυνατότητες και συνέπειες, όπως για παράδειγμα, η προεμφυτευτική διάγνωση
του εμβρύου, που οδηγεί στην ευγονική, ο πειραματισμός και η κατάψυξη τέκνων από ομοφυλόφιλα
ζευγάρια, η προγεννητική επιλογή φύλου, η κλωνοποίηση. Η δημιουργία εμβρύων σε εργαστηριακό
περιβάλλον η εμπλοκή πέντε ή έξι προσώπων που αναλαμβάνουν γονικούς ρόλους, η εφαρμογή
των μεθόδων σε ιδιόμορφες καταστάσεις κοινωνικής ζωής ( ομοφυλόφιλα) ζευγάρια ή υπερήλικες
γονείς) δικαιολογημένα θεωρούνται με επιφύλαξη και σκεπτικισμό.
Αποτελέσματα: Η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι μια καινοτομία, που μεταφέρει από τη γέννηση του ανθρώπου από το επίπεδο των καθαρά προσωπικών σχέσεων στο επίπεδο του απρόσωπου εργαστηρίου και υποκαθιστά τους φυσικούς νόμους με κριτήρια ατομικής λογικής. Ο άνθρωπος
με τη διαδικασία αυτή δε γεννιέται μόνο από γονείς, που μπορεί να είναι και ανώνυμοι, αλλά και
αποφασίζεται από ειδικούς. Η επιλογή ή η απόρριψη των εμβρύων που προετοιμάζονται με τις διαδικασίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής θεωρούνται θέματα κρίσεως και υποχρεώσεως κυρίως
των γενετιστών ιατρών και των εργαστηρίων.
Συμπεράσματα: Τα ηθικά προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή των μεθόδων της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής είναι αρκετά και πολύπλοκα. Συνδέονται και άπτονται με τις βασικές
αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού, προκαλώντας νέα ήθη στην ανθρώπινη αναπαραγωγική λειτουργία και ζωή. Η παρατηρούμενη επιφυλακτικότητα για τα επιτεύγματα της γενετικής είναι δικαιολογημένη, ωστόσο, πρέπει να αναγνωρισθεί η προσφορά της επιστήμης αυτής σε αρκετούς τομείς. Όταν
δεν παραγνωρίζεται και δεν παραμερίζεται η πίστη στην παντοδυναμία και στο θέλημα του θεού για
τη στειρότητα, είναι δυνατό να βρίσκονται αποδεκτές λύσεις για την επίτευξη της τεκνογονίας.

165

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο161 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟ-ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Παπαγιαννόπουλος Χ.
Φοιτητής Φαρμακευτικού τμήματος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Βιολογικά προϊόντα όπως η ινσουλίνη ή τα μονοκλωνικά αντισώματα παράγονται σήμερα με την
τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA από ζωντανούς οργανισμούς και βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε ποικίλες ασθένειες. Τα πρωτότυπα βιοτεχνολογικά προϊόντα κυκλοφόρησαν στις αρχές της
δεκαετίας του 1980, συνεπώς οι πατέντες τους έχουν λήξει ή πρόκειται να λήξουν μέσα στα επόμενα
χρόνια. Όταν τελειώσει ο χρόνος προστασίας μιας φαρμακευτικής ουσίας οι εταιρίες επιχειρούν να
αναπτύξουν ΄΄αντίγραφα΄΄ του φαρμάκου λόγω του μεγάλου κέρδους των πρωτότυπων φαρμάκων
και ειδικά των βιοτεχνολογικών. Ωστόσο στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων όπου τα φάρμακα αποτελούν πρωτεϊνες και όχι μικρομοριακές ουσίες η ακριβής αντιγραφή είναι αδύνατη. Αυτό
οφείλεται στην εμπλοκή ζωντανών οργανισμών στην παραγωγική διαδικασία.Αν και η πρωτοταγής
δομή της παραγόμενης πρωτείνης πιθανώς θα είναι η ίδια στις χρησιμοποιούμενες κυτταρικές σειρές, αλλαγές θα προκύψουν στις μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις όπως η γλυκοσυλίωση ή την
αναδίπλωση της πρωτείνης. Οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν τη λειτουργικότητα,το φαρμακολογικό
και φαρμακοκινητικό προφίλ και κυρίως την ασφάλεια της πρωτείνης. Συνεπώς, τα προϊόντα αυτά
έχουν διαφορές από τα πρωτότυπα, δεν είναι γενόσημα ή αντίγραφα και ονομάσθηκαν από τον Ευρωπαικό Οργανισμό Φαρμάκων ως βιο-ομοειδή, όρο που πρόσφατα αποδέχτηκε ο FDA. Στην ευρωπαική ένωση υπάρχει ξεκάθαρο νομοθετικό πλαίσιο καθώς για να χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας
σε ένα βιο-ομοειδές απαιτείται πλήρης ποιοτικός, κλινικός και προκλινικός συγκριτικός με το πρωτότυπο έλεγχος του προίοντος. Ωστόσο, το πλαίσιο σε πολλές χώρες είναι ακόμη θολό και η θέσπιση
του παρουσιάζει δυσκολίες. Στην ανασκόπηση θα παρουσιασθεί η ανάπτυξη των βίο-ομοειδών φαρμάκων και θα δοθεί έμφαση στην νομοθετική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
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Ο162 Η ΕΥΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Με τον όρο ευθανασία, εννοούμε τη με τη βοήθεια τρίτου, με ενέργεια ή παράλειψη
(ενεργητική ή παθητική) επίσπευση του θανάτου ενός ανθρώπου, ο οποίος υποφέρει από μία ανίατη
και επώδυνη ασθένεια, διατηρεί ή όχι τη συνείδησή του και έχει εκφράσει ο ίδιος την επίμονη επιθυμία του να διακοπεί η ζωή του. Οι τραγικές καταστάσεις προβληματικής ζωής που προκαλούν σήμερα οι εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής θέτουν το ερώτημα αν επιτρέπεται να συντομεύσουμε κάποιου
τη ζωή, αλλά και αν είναι ορθό να παρεμποδίζουμε το θάνατό του.
Σκοπός: Επειδή είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια πράξη νομιμοποιείται και επειδή η σύγχρονη
κοινωνική αντίληψη εύκολα θυσιάζει στο βωμό του ευδαιμονισμού και του στενού συμφέροντος το
σεβασμό στη ζωή και στο θάνατο, η ανάγκη εκφοράς λόγου τόσο από την Ιατρική όσο και από την
Εκκλησία είναι επιτακτική.
Υλικό-Μέθοδος: Η σύγχρονη Ιατρική Επιστήμη είναι σε θέση, με ορθή αναλγητική αγωγή, να αντιμετωπίσει με επιτυχία και σε μεγάλο βαθμό τις περισσότερες μορφές πόνου. Στις περιπτώσεις που
ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στα θεραπευτικά σχήματα, καλό είναι να χορηγούνται φάρμακα ηρεμήσεως. Η αγάπη επιβάλλει την με κάθε τρόπο ανακούφιση του ασθενούς, ο οποίος δεν επιτρέπεται
να ταλαιπωρείται στερούμενος την απαραίτητη καταστολή. Ίσως είναι καλύτερα να περάσει από
τον ύπνο στο θάνατο. Η Εκκλησία χαιρετίζει και ευλογεί τις προσπάθειες των ιατρών, οι οποίοι διά
μέσου της θεραπείας που εφαρμόζουν ανακουφίζουν τους πόνους των ασθενών έως την τελευταία
στιγμή της παρούσης ζωής τους. Από τα χρόνια του Ιπποκράτη, η ιατρική αποστολή ήταν ταυτόσημη με τη θεραπεία και την προσφορά ζωής και ασύμβατη με τη συνδρομή στο θάνατο. ( όρκος του
Ιπποκράτη). Στην περίπτωση που αδυνατεί να θεραπεύσει, ο ιατρός συμβάλλει στον αγώνα του
ασθενούς όταν εργάζεται για την καταπράυνση των πόνων, την ανακούφιση από τα ενοχλήματα, την
καθησύχαση της αγωνίας, την υποβοήθηση προς καλύτερη ανοχή των ταλαιπωριών, ώστε να ζει ο
άνθρωπος με αξιοπρέπεια ως τις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Στη σύγχρονη μορφή ευθανασίας,
ως επίσπευση και πρόκληση θανάτου, η Εκκλησία αντιπροτείνει την ευθανασία ως υπέρβαση του
θανάτου. Ευζωία και ευθανασία για την Εκκλησία σημαίνουν ζωή και θάνατος με νόημα και προοπτική. Η ευθανασία, ενώ δικαιολογείται κοσμικώς ως ΄΄ αξιοπρεπής θάνατος ΄΄ στην ευεργετική της
μορφή, αποτελεί υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Η Εκκλησία μας πιστεύει στην αθανασία της ψυχής
διακηρύσσει ότι η ζωή μας βρίσκεται στα χέρια και μόνο του θεού, κάθε θάνατο που αποτελεί αποτέλεσμα ανθρώπινων επιλογών, τον απορρίπτει ως ύβριν κατά του θεού.
Αποτελέσματα: Ο ιατρός έχει την ηθική υποχρέωση να βοηθήσει τον ασθενή να συναινέσει στην
προσπάθεια που γίνεται για την επιβίωσή του. Η χρήση της ιατρικής επεμβάσεως καλό είναι να
εκτείνεται μέχρι του σημείου που οι επιπλοκές και τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί δεν
βασανίζουν περισσότερο απ’ όσο ανακουφίζουν. Ο πόνος παραχωρείται από το Θεό δεν πρέπει να
προκαλείται ούτε να επιτείνεται από την ιατρική. Ο ιατρός έχει την ηθική υποχρέωση να βοηθήσει τον
ασθενή να συναινέσει στην προσπάθεια που γίνεται για την επιβίωσή του.
Συμπεράσματα: Η επιλογή του θανάτου όταν προέρχεται από άρνηση του θελήματος του Θεού
είναι αμαρτία. Ο ιατρός στηριζόμενος στις γνώσεις, στο αισθητήριο, στην εμπειρία, στην αγάπη προς
τον ασθενή και στην πίστη του στο Θεό, αισθάνεται πως πρέπει ν’ αποφύγει τη χρήση επιθετικών
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μέσων που περισσότερο ταλαιπωρούν και καθόλου δε θεραπεύουν. Έτσι, δεν κηλιδώνεται η ηθική του ακεραιότητα. Στην περίπτωση της καθαρής με θετική πράξη ευθανασίας δεν υπάρχει καμιά
δυνατότητα δικαιολογήσεως και γι’ αυτό ούτε η υπό προϋποθέσεις νομιμοποίησή της είναι ηθικά
επιτρεπτή. Αποτελεί παρακμιακό κοινωνικό φαινόμενο απαξιώσεως του ανθρώπου. Η Εκκλησία δεν
πρέπει να περιμένει τους ασθενείς, αλλά καλείται η Ίδια να τους συναντά διεισδύοντας διακριτικά και
αποτελεσματικά στα νοσοκομεία. Η υποστήριξη του θεσμού των νοσοκομειακών ιερέων, η οργάνωση εθελοντικών ομάδων στα νοσοκομεία βοηθούν στη συμπαράσταση των βαρειά ασθενών. Αν η
εγκατάλειψη οδηγεί στην ευθανασία, η αγάπη, η συμπαράσταση και η ουσιαστική ελπίδα ενισχύουν
την αγάπη στη ζωή.
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Ο163 ΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ
«ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ» ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ
Κουταβά Α.1, Παναγούλη Κ.1, Φερδιανάκη Ε.1, Γώγος Χ.2, Φλωρδέλλης Χ.3
Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 2Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Καθηγητής Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου
Πατρών

1

Σκοπός: Nα αποτυπωθούν οι απόψεις και οι τάσεις των φοιτητών ιατρικής και βιολογίας καθώς και
των ειδικευόμενων ιατρών πάνω σε κομβικά ζητήματα της τρέχουσας Ιατρικής Ηθικής, με τελικό
σκοπό να αποτιμηθεί η συνολική αποτελεσματικότητα και η επάρκεια του τρέχοντος Παραδείγματος
Βιοηθικής.
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2013. Το υλικό
της μελέτης ήταν 940 ερωτηματολόγια με πέντε ερωτήματα, που συμπληρώθηκαν ανώνυμα από
764 φοιτητές (579 φοιτητές των 4 πρώτων ετών ιατρικής εκπαίδευσης, 85 φοιτητές 5ου-6ου έτους και
100 φοιτητές 2ου-4ου έτους σπουδών Βιολογίας) του Πανεπιστημίου Πατρών και 176 ειδικευόμενους
διαφόρων ειδικοτήτων στο ΠΓΝΠ, το Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο και το Γ.Ν. «Άγιος
Ανδρέας» Πατρών.
Αποτελέσματα: Καταγράφεται διαφορετική άποψη μεταξύ των φοιτητών και των ειδικευομένων,
σχετικά με το κατά πόσο στην υπαρκτή ιατρική πρακτική γίνεται κάποια μορφή ευθανασίας. Απεναντίας υπάρχει σύγκλιση απόψεων στη διάκριση δικαιωμάτων που πρέπει να γίνονται σεβαστά
και προτιμήσεων κοινωνικού χαρακτήρα,για τα οποία υπάρχει επιφύλαξη. Σύγκλιση τάσεων, μεταξύ
φοιτητών και ειδικευομένων, υπάρχει και στην ανάγκη αναθεώρησης, έως και ριζικής σύμφωνα με
την άποψη των ειδικευομένων, του υπάρχοντος πλαισίου Βιοηθικής.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη αποτελεί την πρώτη τεκμηριωμένη καταγραφή των τάσεων των
φοιτητών και ειδικευομένων ιατρών απέναντι στα καινοφανή ζητήματα, που έχουν προκύψει από τη
ραγδαία ανάπτυξη των βιοϊατρικών επιστημών. Ιδιαίτερα, πρέπει να γίνει αντικείμενο διερεύνησης
η πεποίθηση των φοιτητών για την αναντιστοιχία πτυχών της υπαρκτής ιατρικής πρακτικής με τις
αντίστοιχες νομικές και δεοντολογικές θεσπίσεις. Όπως και η ομόφωνη τάση για ένα νέο πλαίσιο
βιοηθικών θεωρήσεων, που θα περιλάβει τη νέα δυναμική της σύγχρονης βιολογίας.
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Ο164 ΤΟ PIERCING ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΟΥ
Μήτσογλου Ζ.1, Τζιωρτζιώτη Ζ.1, Ασημακόπουλος Δ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας, Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Το piercing πραγματοποιείται για αισθητικούς σκοπούς και αφορά την τοποθέτηση κοσμημάτων σε διάφορα μέρη του σώματος. Το piercing κεφαλής και τραχήλου αποτελεί ένα ολοένα αυξανόμενο κοινωνικό φαινόμενο. Πολλά δεδομένα υποδεικνύουν την εφαρμογή του με διαφορετικές
μορφές και από τα δύο φύλα ήδη από τα αρχαία χρόνια. Παρά την ευρεία διάδοσή του, το κοινό δεν
είναι ευαισθητοποιημένο για τις συχνές και ιδιαίτερα σοβαρές επιπλοκές του.
Υλικά και μέθοδος: Βιβλιογραφική αναφορά, αρχείο ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής Ιωαννίνων
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Θα γίνει ιστορική αναδρομή και θα αναφερθούμε στα είδη του
piercing, στις επιπλοκές και την θεραπεία τους σχετικά με την περιοχή κεφαλής και τραχήλου. Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να είναι ενήμερη και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ορθή
πρακτική και τους κινδύνους που απορρέουν από την τοποθέτηση piercing.
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Ο165 Η ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
Ζαρμακούπης Θ.1, Πάχτα Α.2
1

Φοιτητής Οδοντιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

Ως υπνική άπνοια ορίζεται η διακοπή της αναπνοής στη διάρκεια του ύπνου, μεγαλύτερη των 10
δευτερολέπτων. Υπάρχουν 3 είδη άπνοιας:
• η κεντρική
• η αποφρακτική (Α.Υ.Α.)
• η μικτή
Το σύνδρομο αποφρακτικής υπνικής άπνοιας οφείλεται στην απόφραξη του ανώτερου αεραγωγού
εξαιτίας της σύμπτωσης των τοιχωμάτων της μαλθακής υπερώας και του φάρυγγα κατά τη διάρκεια
του ύπνου.
Με τον όρο κρανιογναθικές διαταραχές ορίζεται ένα σύνολο λειτουργικών διαταραχών της κροταφογναθικής διάρθρωσης και των μασητηρίων μυών.
Διάφορες παθήσεις του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, όπως οι σκελετικές ανωμαλίες της βάσης του κρανίου, μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση Α.Υ.Α. (ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν και
άλλοι παράγοντες κινδύνου π.χ. παχυσαρκία), αλλά και αντίστροφα η Α.Υ.Α. μπορεί να επηρεάσει
μέσω του βρυγμού τη λειτουργία του στοματογναθικού συστήματος.
Η θεραπευτική προσέγγιση της Α.Υ.Α. μπορεί να γίνει ιατρικά μέσω:
1. αναπνευστικών συσκευών (CPAP) με την εισρροή αέρα θετικής πίεσης, με σκοπό τη διάνοιξη
του άνω αεραγωγού
2. χειρουργική διόρθωση σταφυλής - φάρυγγα - υπερώας
καθώς και οδοντιατρικά μέσω:
1. ενδοστοματικού νάρθηκα, μετακινώντας την κάτω γνάθο/γλώσσα σε πρόσθια θέση
2. ορθοδοντικής μετακίνησης της κάτω γνάθου, με σκοπό τη δημιουργία επαρκούς χώρου στον
άνω αεραγωγό
3. ακίνητης προσθετικής, βελτιώνοντας τη συγκλεισιακή σχέση
4. γναθοχειρουργικής διόρθωσης, αποσκοπώντας στη βελτίωση της σχέσης των γνάθων
Μέσω της ενημέρωσης τόσο των κλινικών όσο και των ασθενών, μπορούμε να διαγνώσουμε άμεσα
τις διαταραχές αυτές και να συμβάλλουμε στην έγκαιρη ανακούφιση από το συμπτωμάτα, που συχνά
υποδιαγιγνώσκονται, καθώς και στη βελτίωση της γενικής κατάστασης των ασθενών.
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Ο166 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΚΟΡΥΦΗΣ
Δεμερτζή Μ.1, Καστανιουδάκης Ι.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Ωτορινολαρυγγολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η εργασία μας είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στα μέχρι σήμερα δεδομένα αναφορικά
με τη λειτουργική διαφραγματοπλαστική και τις τεχνικές προσέγγισης της κορυφής της μύτης. Αρχικά, γίνεται αναφορά στην ιστορία της ρινοπλαστικής από την Αρχαία Αίγυπτο (3000 π.Χ,) μέχρι
τους τελικούς της σταθμούς στη σύγχρονη εποχή, με τα ονόματα των John Orlando Roe (New York)
και Jacques Joseph (Berlin) να αποτελούν ορόσημα των σύγχρονων ρινοπλαστικών επεμβάσεων.
Ακολούθως περιγράφουμε τις ανατομικές, λειτουργικές και αισθητικές παραμέτρους που αφορούν
την χειρουργική της κορφή της μύτης και που εκτιμώνται κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο. Φιλοσοφία
των χειρουργικών τεχνικών αποτελεί η διατήρηση των μηχανισμών στήριξης της κορυφής της μύτης
και η πρόκληση όσο το δυνατό μικρότερου χειρουργικού τραύματος. Στη συνέχεια, αναπτύσσονται
τόσο η κλειστή όσο και η ανοικτή μέθοδος προσπέλασης στις ρινοπλαστικές και γίνεται σύγκριση
μεταξύ των δύο μεθόδων. Όσον αφορά την κλειστή μέθοδο, περιγράφονται οι τρεις δυνατές χειρουργικές προσεγγίσεις: Nondelivery, Delivery (Εκμαίευση) και Εξωτερική που πραγματοποιούνται μέσω
διαχόνδρινων, ενδοχόνδρινων, μεσοχόνδρινων και περιθωριακών τομών. Έπειτα, γίνεται αναφορά
στην τεχνική Goldmann που εφαρμόζεται κυρίως στην αποκατάσταση φαρδιάς μύτης όπως και στη
χρήση μοσχευμάτων για την σταθεροποίηση της κορυφής. Ακολουθεί η περιγραφή της ανοικτής
μεθόδου διεξαγωγής ρινοπλαστικής, που θεωρείται μέθοδος εκλογής για τις περιπτώσεις μεγάλου
βαθμού δυσμορφιών της ρινικής πυραμίδας και της κορυφής της μύτης. Τέλος, επισημαίνονται οι
πιθανές επιπλοκές που είναι δυνατό να ανακύψουν μετά από μια ρινοπλαστική επέμβαση. Αυτές
εμφανίζονται με διαφορετική συχνότητα σε κάθε μέθοδο και συνίστανται σε : αιμορραγία, φλεγμονή,
δυσχέρεια αναπνοής, διάτρηση ρινικού διαφράγματος, δυσμορφία ρινός δίκην “ράμφος παπαγάλου”
(Pollybeak deformity), δυσμορφία δίκην “V”, μύτη “Bossae”, εφιππιοειδής μύτη, καθίζηση ακρορρινίου, καθίζηση ή και ασυμμετρία τρίγωνων ή πτερυγιαίων χόνδρων.
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Ο167 ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΔΑ ΣΕ
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ EΒΡΟΥ
Γαλόπουλος Δ.1, Ερκοτίδου Ε.1, Λαζαρίδης Χ.1, Κατωτομιχελάκης Μ.2, Δανιηλίδης Β.3
Φοιτητής/τρια Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Επίκουρος Καθηγητής
ΩΡΛ, Ιατρικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 3Καθηγητής ΩΡΛ, Ιατρικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
1

Σκοπός: Η αλλεργική ρινίτιδα αποτελεί μια χρόνια νόσο της ρινός που βαίνει αυξανόμενη με συχνότητα 10-25% στο γενικό πληθυσμό. Ωστόσο συχνά υπολείπεται έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα στον παιδικό πληθυσμό. Σκοποί της παρούσης μελέτης αποτελούν η παρουσίαση της σπουδαιότητας του προληπτικού
ελέγχου για αλλεργική ρινίτιδα στο νεανικό πληθυσμό, καθώς και πρόσφατων επιδημιολογικών στοιχείων από περιοχές του Ν. Έβρου.
Υλικά και Μέθοδος: Εξετάστηκαν 726 παιδιά ηλικίας 6-18 ετών, μαθητές σχολείων παραποτάμιων
περιοχών του Ν. Έβρου, λόγω του αναμενόμενου αυξημένου κινδύνου εμφάνισης περιστατικών
αλλεργικής ρινίτιδας. Ο έλεγχος περιελάμβανε συμπλήρωση ερωτηματολογίων για καταγραφή του
ιστορικού, πλήρη κλινική εξέταση στα παιδιά με αλλεργική ρινίτιδα, καθώς και δερματικές δοκιμασίες
νυγμού, που θεωρείται η πλέον ειδική και ευαίσθητη μέθοδος διάγνωσης των αλλεργιών. Εξετάστηκε
η ευαισθησία στα πιο συνήθη αερο-αλλεργιογόνα που ενοχοποιούνται για το 80% περίπου των περιπτώσεων αλλεργικής ρινίτιδας. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με χρήση του λογισμικού
SPSS.
Αποτελέσματα: Θετικά σε ένα ή περισσότερα αερο-αλλεργιογόνα βρέθηκαν 227 παιδιά (31,3%).
Τα κυριότερα αλλεργιογόνα με βάση τη συχνότητα εμφάνισης ήταν τα ακάρεα, ο μύκητας Alternaria
Alternata, τα αγρωστώδη, και ακολουθούσαν άλλα πιο σπάνια (επιθήλια ζώων, πεύκο, ελιά, περδικάκι κλπ.). Σε ποσοστό 54% διαπιστώθηκε πολύ-ευαισθησία ενώ το 70,7% των εξεταζόμενων παιδιών δεν γνώριζαν ή υποτιμούσαν την παρουσία αλλεργικής ευαισθησίας. Κυρίαρχη ήταν η ρινική
συμπτωματολογία.
Συμπεράσματα: Ενώ τα ποσοστά αλλεργικής ρινίτιδας που καταγράφηκαν ήταν υψηλά, σε σημαντικό ποσοστό αυτή παρέμενε αδιάγνωστη. Επομένως κάθε άτομο και ιδιαίτερα τα παιδιά, θα ήταν
σημαντικό να ελέγχονται για πιθανή αλλεργική ευαισθησία για λόγους πρόληψης και έγκαιρης θεραπείας.
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Ο168 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΑΔΕΝΑ ΠΟΥ ΔΙΗΘΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΑΓΩΓΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Ζάχου Ζ.1, Γιουτλάκη Ε.1, Καρατζάνης Α.2,Βελεγράκης Γ.3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης 6ο έτος, 2Επιμελητής Α’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 3Καθηγητής, Δευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου

1

Εισαγωγή: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς με υποτροπή θηλώδους καρκινώματος
του θυρεοειδούς και επέκταση στο λάρυγγα και την τραχεία.
Παρουσίαση περιστατικού: Άνδρας 62 ετών προσήλθε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, με αναφερόμενη αιμόπτυση. Προ διετίας είχε υποβληθεί σε ολική θυρεοειδεκτομή λόγω καταδυόμενης βρογχοκήλης. Από την ιστολογική εξέταση είχε διαγνωσθεί θηλώδες καρκίνωμα δεξιού
λοβού θυρεοειδούς αδένα. Ο επανέλεγχος του ασθενούς ήταν αρνητικός μέχρι και 18 μήνες μετά την
επέμβαση. Έπειτα από το επεισόδιο αιμόπτυσης πραγματοποιήθηκε βρογχοσκόπηση και αξονική
θώρακος η οποίες ανέδειξαν στην κοίτη του θυρεοειδούς, μάζα που διηθούσε το δεξιό τοίχωμα του
ανώτερου τμήματος της τραχείας με συνοδό ενδοαυλική προβολή, επέκταση στο ανώτερο μεσοθωράκιο και άμεση επαφή με το πρόσθιο τοίχωμα του οισοφάγου. Ο απεικονιστικός έλεγχος για απομακρυσμένες μεταστάσεις απέβη αρνητικός. Πραγματοποιήθηκε χειρουργική εξαίρεση της εξεργασίας
και του εμπλεκόμενου τμήματος της τραχείας. Διεγχειρητικά διαπιστώθηκε διήθηση του λάρυγγα έγινε ολική λαρυγγεκτομή. Διαπιστώθηκε τέλος και απώθηση του οισοφάγου χωρίς όμως διήθηση του.
Από την ιστολογική εξέταση προέκυψε χαμηλής διαφοροποίησης καρκίνωμα θυρεοειδούς αδένα
που προφανώς αφορά σε υποτροπή του αναφερόμενου στο ιστορικό θηλώδους καρκινώματος. Ακολούθησε μετεγχειρητική θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο και ασθενής βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Συμπέρασμα: Ο διηθητικός, καλά διαφοροποιημένος καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα είναι μια
ασυνήθης παθολογική οντότητα της οποίας η προεγχειρητική ανίχνευση είναι δυσχερής. Για την χειρουργική αντιμετώπιση της αεροφόρου και της πεπτικής οδού, καθώς και άλλων δομών που πιθανά
εμπλέκονται,απαιτείται εξειδικευμένη χειρουργική προσέγγιση.
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Ο169 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Αποστολιδου Ε.1, Πάχτα Α.1, Οικονομου Η.1, Κατσανιδης Κ.1, Κωνσταντίνου Γ.2
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Υπεύθυνος
Τμήματος Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Adj Assistant Professor of Allergy and Immunology at Mount Sinai, New York City.
Σκοπός: Η κατανόηση των αιτίων και μηχανισμών της αναφυλακτικής αντίδρασης με στόχο την
έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη θεραπεία.

1

Περίληψη: H αναφυλαξία είναι μία σοβαρή, αιφνίδια και δυνητικά θανατηφόρος αντίδραση του οργανισμού. Ο συχνότερος παράγοντας που προκαλεί την αναφυλακτική αντίδραση είναι η επαφή
αλλεργικού ατόμου με τον παράγοντα που του προκαλεί την αλλεργία (αλλεργιογόνο). Αλλεργιογόνα
που ενοχοποιούνται συχνότερα για αναφυλακτικές αντιδράσεις είναι τρόφιμα, τσιμπήματα εντόμων,
φάρμακα και το latex. Το 30% των θανατηφόρων περιπτώσεων οφείλεται σε τροφική αλλεργία. Τα
συνηθέστερα τρόφιμα που έχουν συνδεθεί με το αναφυλακτικό σοκ είναι ξηροί καρποί, ψάρια, οστρακοειδή, αβγα και σόγια. Παρόμοια, τα συνηθέστερα φάρμακα είναι η πενικιλλίνη, κάποια μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αναισθητικά, και αντικαρκινικά φάρμακα. Όταν το αλλεργιογόνο εισέρχεται στον
οργανισμό συνδέεται με την ανοσοσφαιρίνη E που βρίσκεται στην επιφάνεια μαστοκυττάρων και
βασεοφίλων με τελικό αποτέλεσμα την ενεργοποίηση τους και την απελευθέρωση ποικίλων μεσολαβητών, με βασικό εκπρόσωπο την ισταμίνη. Λιγότερα συχνά εμπλέκονται ανοσολογικοί αυτοάνοσοι
μηχανισμοί αλλά και μη ανασολογικοί μηχανισμοι, όπως η έκθεση στο κρύο ή η άσκηση. Σε κάποια
άτομα δε μπορεί να εντοπιστεί εκλυτικό αίτιο, και στην περίπτωση αυτή η αναφυλακτική αντίδραση
χαρακτηρίζεται ως ιδιοπαθής. Μαστοκύτταρα βρίσκονται τόσο στους βλεννογόνους αλλά και στους
ιστούς. Κατά την ενεργοποίηση τους απελευθερώνονται άμεσα προσχηματισμένοι μεσολαβητές ενώ
παράλληλα ενεργοποιείται η σύνθεση νεοσχηματισμένων μεσολαβητών (Histamine. PGD2, LTC4,
LTD4, LTE4, endothelin, proteases). Ο βαθμός και η έκταση της ενεργοποίησης οδηγούν σε εκδήλωση συμπτωμάτων από πολλά όργανα όπως το δέρμα, το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό και το
γαστρεντερικό σύστημα.
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Ο170 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Κατσανίδης Κ.1, Πάχτα Α.1, Οικονόμου Η.-Μ.1, Αποστολίδου Ε.1, Δρ Κωνσταντίνου Ν. Γ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια 3ου έτους Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 2MD, PhD, MSc.
Στρατιωτικός Ιατρός, Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. Adj Assistant Professor of Pediatrics, Allergy & Immunology, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA.

1

Η αναφυλαξία μπορεί να οριστεί ως μια σοβαρή, απειλητική για τη ζωή, γενικευμένη ή συστηματική
αντίδραση υπερευαισθησίας. Σύμφωνα με μελέτες η συχνότητα εμφάνισης στους ενήλικες είναι 30
άτομα ανά 100.000 ετησίως. Επιπλέον, το αποτέλεσμα μιας σοβαρής περίπτωσης αναφυλαξίας
μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο στο 0,65-2% των περιπτώσεων, προκαλώντας 1-3 θανάτους ανά
εκατομμύριο ατόμων ετησίως.
Δερματικά συμπτώματα, όπως γενικευμένη κνίδωση, κνησμός και αγγειοοίδημα αποτελούν τις
πιο συχνές εκδηλώσεις της αναφυλαξίας, (στο 80-90% των περιπτώσεων), ακολουθούμενα από
αναπνευστικά (70%) και γαστρεντερικά (40%) συμπτώματα. Υπόταση παρατηρείται στο 10-30% των
επεισοδίων.
Η κατανάλωση τροφών θεωρείται το πιο συχνό αίτιο αναφυλαξίας. Οι ξηροί καρποί, τα ψάρια και τα
οστρακόδερμα αποτελούν τα πιο διαδεδομένα τροφικά αλλεργιογόνα που προκαλούν αναφυλαξία,
ενώ λιγότερο συνήθη τρόφιμα που συνδέονται με αναφυλαξία είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα
αυγά, διάφορα φρούτα και λαχανικά. Άλλα μείζονα αίτια αναφυλαξίας αποτελούν η λήψη φαρμάκων
και τα δαγκώματα εντόμων, ενώ σπανιότερα αναφυλαξία μπορεί να προκληθεί από προϊόντα λάτεξ,
άσκηση, ορμόνες, ζωικές ή ανθρώπινες πρωτεΐνες κ.α.
Οι διάφορες επιδημιολογικές μελέτες επικεντρωμένες στην αναφυλαξία χρησιμοποιούν διαφορετικές
μεθοδολογίες και διαφορετικά κριτήρια προσδιορισμού και κατάταξης της αναφυλαξίας. Επιπροσθέτως
εκτελούνται σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και συχνά χρησιμοποιούν μικρά στατιστικά
δείγματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διακύμανση των στατιστικών μεγεθών μεταξύ των ερευνών.
Η εφαρμογή ενός κοινού, εύχρηστου ορισμού της αναφυλαξίας, ο οποίος θα βασίζεται σε κλινικά
συμπτώματα, θα διευκολύνει την έρευνα πάνω στην επιδημιολογία της αναφυλαξίας.
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Ο171 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Πάχτα Α.2, Οικονόμου Η.-Μ.1, Αποστολίδου Ε.1, Κατσανίδης Κ.1, Δρ Κωνσταντίνου Ν. Γ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια 3ου έτους Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 2MD, PhD, MSc.
Στρατιωτικός Ιατρός, Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. Adj Assistant Professor of Pediatrics, Allergy & Immunology, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA.

1

Αναφυλαξία ορίζεται η οξεία και πιθανώς θανατηφόρα συστηματική αντίδραση ως αποτέλεσμα
αιφνίδιας απελευθέρωσης μεσολαβητών από τα ιστιοκύτταρα και τα βασεόφιλα κύτταρα. Κλινικά, η
αναφυλαξία επιβεβαιώνεται με ένα από τα παρακάτω κριτήρια:
συμπτώματα που αφορούν το δέρμα ή/και τις βλεννογόνιες επιφάνειες συνοδευόμενα είτε με
αναπνευστική δυσχέρεια, είτε με υπόταση, είτε με δυσλειτουργία τελικού οργάνου,
ταχεία εκδήλωση δύο ή περισσοτέρων από τα παρακάτω έπειτα από έκθεση σε πιθανό αλλεργιογόνο:
ερεθισμός δέρματος και βλεννογόνων, αναπνευστική δυσχέρεια, υπόταση, γαστρεντερικά
συμπτώματα
υπόταση έπειτα από έκθεση σε γνωστό για τον ασθενή αλλεργιογόνο.
Είναι εμφανές πως η κλινική εικόνα και τα σημεία του ασθενή αποτελούν σημαντικό διαγνωστικό
κριτήριο για την επιβεβαίωση της αναφυλαξίας. Έτσι, η κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τη λήψη
εκτενούς ιατρικού ιστορικού δύναται να οδηγήσει τον ιατρό στη διάγνωση της αναφυλαξίας χωρίς την
διενέργεια εργαστηριακών και μη δοκιμασιών.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, τα παραπάνω δεν επαρκούν για τη διάγνωση της νόσου και
κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή σειράς δοκιμασιών εργαστηριακών (IgE ορού, τρυπτάση ορού,
ισταμίνη πλάσματος, 5-υδροξυϊνδολοξικό οξύ των ούρων, μεταβολίτες της ισταμίνης στα ούρα) και
μη εργαστηριακών (δερματική δοκιμασία).
Η διαφοροδιάγνωση της αναφυλαξίας κρίνεται πολύ σημαντική για τη γραμμή θεραπείας που θα
ακολουθήσει ο ιατρός. Πολλές συστηματικές διαταραχές εμφανίζουν παρόμοια συμπτώματα με
την αναφυλαξία, όπως αγγειοκατασταλτικές αντιδράσεις, αντιδράσεις παραγόμενες από αυξημένη
ενδογενή παραγωγή ισταμίνης, λοιπές μορφές σοκ, ψυχολογικές διαταραχές και στρες.
Τέλος, αν η λήψη ιστορικού, η κλινική και εργαστηριακή εξέταση αποτύχουν να προσδιορίσουν τον
παράγοντα πρόκλησης της αναφυλαξίας, τότε γίνεται λόγος για αναφυλαξία άγνωστης αιτιολογίας ή
ιδιοπαθή αναφυλαξία.

177

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο172 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ
Οικονόμου Η.-Μ.1, Αποστολίδου Ε.2, Κατσανίδης Κ.1, Πάχτα Α.2, Δρ Κωνσταντίνου Ν. Γ.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια 3ου έτους Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 2MD, PhD, MSc.
Στρατιωτικός Ιατρός, Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων και Ενηλίκων. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως. Adj Assistant Professor of Pediatrics, Allergy & Immunology, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA.

1

Σκοπός: Παρουσίαση της θεραπευτικής προσέγγισης σε ασθενείς που παρουσιάζουν αναφυλαξία.
Συμπεράσματα: Η αναφυλαξία είναι μία ταχεία και απειλητική για την ζωή συστηματική αντίδραση
του οργανισμού, με ποικίλους μηχανισμούς και κλινικά σημεία εκδήλωσης. Η άμεση αναγνώριση
των συμπτωμάτων είναι καθοριστικής σημασίας για τον ασθενή. Το σημαντικότερο μέσο για την
αντιμετώπισή της είναι η άμεση χορήγηση αδρεναλίνης. Η αδρεναλίνη αυξάνει την περιφερική
αγγειακή αντίσταση, την αρτηριακή πίεση και την αιμάτωση της καρωτίδας αρτηρίας, ενώ μειώνει
την κνίδωση και το οίδημα. Αρχικά, ο ιατρός καλείται να αξιολογήσει την κατάσταση του αεραγωγού
του ασθενούς, την αναπνευστική και κυκλοφορική του λειτουργία, καθώς και το επίπεδο συνείδησής
του. Αμέσως μετά χορηγείται στον ασθενή επινεφρίνη σε μορφή υδατικού ενέσιμου διαλύματος
(αραίωση 1:1000, 1mg/ml), σε ποσότητα 0,2-0,5 ml ενδομυϊκά στην προσθιοπλάγια επιφάνεια του
μηρού. Η χορήγηση μπορεί να γίνει και υποδορίως με πεντάλεπτη συχνότητα. Η ανύψωση των κάτω
άκρων ώστε να παρεμποδιστεί η εμφάνιση υπότασης συνίσταται στις περισσότερες περιπτώσεις,
ενώ η διάνοιξη του αεραγωγού και η διατήρησή του σε αυτή την κατάσταση είναι απαραίτητη. Σε
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και εάν ο επαγγελματίας υγείας έχει την κατάλληλη εκπαίδευση,
μπορεί να εφαρμοστεί διασωλήνωση ή τραχειοτομή. Επιπλέον, η χορήγηση οξυγόνου συνίσταται σε
περιπτώσεις προϋπάρχουσας υποξαιμίας ή μυοκαρδικών δυσλειτουργιών. Εφόσον ο ασθενής δεν
ανταποκριθεί στην παραπάνω θεραπεία, συνίσταται η άμεση χορήγηση υγρών ενδοφλεβικά. Ανάλογα
με το εκάστοτε περιστατικό, ο ιατρός μπορεί να συμπληρώσει την αγωγή με ρανιτιδίνη, σιμετιδίνη,
β-αγωνιστές και γλυκοκορτικοστεροϊδή μετά την χορήγηση αδρεναλίνης. Μετά την αντιμετώπιση του
αναφυλακτικού περιστατικού, είναι απαραίτητη η ενημέρωση και παρακολούθηση του ασθενούς από
ειδικό αλλεργιολόγο.
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Ο173 ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαΐση Ν.1,2, Γουλές Ι.1,3, Ζολώτα Α.4, Μάντζαρης Μ.1,5, Γονέος Ι.1,6
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Ιατρός, 3Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ, 4Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Γ.Ν.-Κ.Υ.-Κ. Θεραπευτήριο Λέρου, 5Ειδικευόμενος Παιδοψυχιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων Αγία
Σοφία, 6Ειδικός Παθολόγος
1

Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται για πρώτη φορά διεθνώς η καταγραφή των ανοσολογικών
ευρημάτων της μείζονος κατάθλιψης (ΜΚ) και η διαμόρφωση του ανοσολογικού προφίλ της νόσου
με βάση τα σύγχρονα βιβλιογραφικά δεδομένα. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η ΜΚ μπορεί να
συσχετίζεται με προδιάθεση για αυτοανοσία και ευρήματα στον ορό των ασθενών με συμμετοχή της
χυμικής και κυτταρικής ανοσίας και κυρίως των Th17 κυττάρων. Τα τελευταία έχουν χαρακτηριστεί
ως σημαντικοί παράγοντες ενεργοποίησης ων αυτοάνοσων αντιδράσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα ευρήματα αυτά μπορεί να ομαδοποιηθούν και ταξινομηθούν σε διαταραχές της χυμικής και κυτταρικής
ανοσίας.
Χυμική ανοσία: Στον ορό ασθενών με ΜΚ έχει διαπιστωθεί αύξηση των πρωτεϊνών οξείας φάσης,
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-1, IL-6, TNF-α, IL-17), αντιπυρηνικών αντισωμάτων, αυτοαντισωμάτων κατά της 5-ΗΤ και αντιριβοσωμικών Ρ αντισωμάτων καθώς και μείωση της αντιφλεγμονώδους κυτταροκίνης TGF-β.
Κυτταρική ανοσία: Έχει παρατηρηθεί αύξηση των περιφερικών Th17 κυττάρων και μείωση των
περιφερικών Treg κυττάρων, τα οποία έχουν ανοσορυθμιστικές και ανοσοκατασταλτικές ιδιότητες,
αποκαλύπτοντας διαταραχή του λόγου Th17/Treg κυττάρων. Τέλος, έχει σημειωθεί διαταραγμένη
ομοιοστασία των Th1/Th2 κυττάρων, καθώς και αυξημένη έκφραση του RORγt από τα περιφερικά
λεμφοκύτταρα.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι η καταγραφή και η μορφοποίηση των ανοσολογικών ευρημάτων
στην ΜΚ είναι εφικτή. Τα ευρήματα αυτά σχετίζονται με την απορρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και δυνητικά με ευπάθεια για άλλες αυτοάνοσες διεργασίες και νοσήματα.
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Ο174 ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ: ΚΥΡΙΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΝΟΣΙΑΚΗΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Κωνσταντινίδης Γ.1, Φούζα Α.1, Καλαμαρά Τ.1, Καμπουρίδης Χ.1, Μπαρέττας Ν.2,
Μαυροβουνιώτης Η.3, Φυλάκτου Α.4, Παπανικολάου Β.5
¹Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., ²Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ., ³Ειδικευόμενος Βιοπαθολόγος, 4Επιμελήτρια Α’, Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, 5Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., ΓΝΘ
Ιπποκράτειο
Σκοπός: Παρουσίαση του ρόλου των δενδριτικών κυττάρων (DCs) στη ρύθμιση της ειδικής ανοσολογικής απόκρισης.
Υλικά και Μέθοδοι: Τα DCs διαφοροποιούνται στο μυελό των οστών από τα αρχέγονα αιμοποιητικά
κύτταρα (macrophage and DC precursors stem cells - MDPsCD34+), από τα οποία προέρχονται οι
κοινοί πρόγονοι των DCs (common DC precursors-CDPs) και τα μονοκύτταρα (CD14+). Στη συνέχεια τα CDPs διαφοροποιούνται περαιτέρω (DC restricted precursors - preDCs και plasmacytoid
DCs - pDCs), παρότι τα pDCs μπορούν να προέλθουν και από άλλο δρόμο (από common lymphoid
progenitors - CLPs). Τα ανώριμα DCs διεγείρονται (polarization) από τα PAMPs (pathogen-associated
molecular patterns) ή τους TFs (tissue factors) προκειμένου να ωριμάσουν και στη συνέχεια να προωθήσουν τη διαφοροποίηση των αθώων T κυττάρων (naive T cells - Th0) σε Τ βοηθητικά (Th1 ή
Τh2) ή Τ ρυθμιστικά κύτταρα (Treg) μέσω του προτύπου των τριών σημάτων. Τα DCs προσλαμβάνουν, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα CD4+ βοηθητικά διαμέσου των MHC II και
στα CD8+ κυτταροτοξικά μέσω των MHC I και την ταυτόχρονη δημιουργία συμπλόκου με ένα CD4
βοηθητικό (cross presentation). Απαραίτητα είναι τα συνδιεγερτικά μόρια (π.χ. CD40 - CD40L) και τα
μόρια προσκόλλησης ( E,P selectins, ICAM, VCAM).
Αποτελέσματα: Τα DCs ανευρίσκονται σε ποικίλους ιστούς (δέρμα, θύμος, έντερο, αεραγωγοί).
Κάθε DC-υποπληθυσμός επάγει διαφορετικούς ανοσολογικούς μηχανισμούς αλληλεπιδρώντας με
διαφορετικά είδη κυττάρων.
Συμπεράσματα: Η εκτεταμένη μελέτη των DCs πιστεύεται ότι μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση
της παθογένειας πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων, του ρυθμιστικού ρόλου τους στη σχέση φυσικήςειδικής ανοσολογικής απάντησης και της συμβολής τους στην ανοσοθεραπεία ενάντια στον καρκίνο.
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Ο175 ΑΝΤΙΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γουλές Ι.1,2, Μαΐση Ν.1,3, Κόφφας Σ.1,4, Παυλοπούλου Δ.1,5
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Μεταπτυχιακός Φοιτητής Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ, 3Ιατρός, 4Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 5Ειδικευόμενη Παθολογίας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
1

Αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ) ονομάζονται τα αντισώματα που στρέφονται εναντίον ιδίων πυρηνικών αλλά και κυτταροπλασματικών αντιγόνων των κυττάρων. Αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα
των αυτοάνοσων νοσημάτων (ΑΝ) αλλά και εργαστηριακό εύρημα πολλών άλλων μη αυτοάνοσων
παθήσεων, ενώ συναντάται και σε μικρό ποσοστό υγιών ατόμων, ιδίως ηλικιωμένων. Διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διάγνωση και πρόγνωση ορισμένων ΑΝ με ευαισθησία που προσεγγίζει
το 100% και ειδικότητα το 90% στο φαρμακευτικό ερυθηματώδη λύκο. Επιπλέον, συμβάλλουν στη
διάγνωση ασθενών με ελάχιστα συμπτώματα ή κλινικά χαρακτηριστικά που συναντώνται σε περισσότερα του ενός ΑΝ. Η εργαστηριακή εξέταση ρουτίνας για την ανίχνευσή τους στον ορό ασθενών
είναι ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (Hep-2), ενώ χρησιμοποιούνται η ELISA, RΙΑ κλπ. Η μικροσκοπική
εξέταση με φθορισμό τα κατατάσσει σε διάφορους τύπους ανάλογα με το πρότυπο φθορισμού του
πυρήνα, όπως: ομοιογενής (DNA-ιστόνες), περιφερικός (ds-ιστόνες), στικτός (nRNP, Sm, Ro, La)
κλπ. Οι τίτλοι των ANA δεν συσχετίζονται στενά με την ενεργότητα της νόσου και επομένως οι επανειλημμένες μετρήσεις δεν συνιστώνται. Ο εργαστηριακός τους έλεγχος ωστόσο ενδείκνυται μόνο
στην περίπτωση υποψίας αυτοάνοσης παθήσεως. Τέλος, ανάλογα με τον αντιγονικό τους στόχο
ταξινομούνται σε διάφορους τύπους αντισωμάτων όπως: κατά διπλής έλικας του DNA, κατά ιστονών
ή μη ιστονικών πρωτεινών πυρηνικών ή κυτταροπλασματικών πρωτεϊνών, κλπ. Η ταξινόμηση αυτή
είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στη διάγνωση και πρόγνωση πολλών
αυτοάνοσων νοσημάτων.
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Ο176 ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Γακόπουλος Α., Δελαβόγια Ε.
Τριτοετής Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός: Η παρουσίαση της ερευνητικής μελέτης των σκελετικών ευρημάτων από την οδό Λένορμαν, αριθμός 39-41, Ερευνητική τομή ΙΙ, Τάφος 56 και η σύνδεσή τους με την παθοφυσιολογία της
αγκυλοποιητικής σπονδυλαρθρίτιδας.
Υλικά-Μέθοδοι: σκελετικά ευρήματα από την προαναφερθείσα ερευνητική τομή, τεχνικές καθαρισμού και συντήρησης των οστών, χρήση συγκριτικών πινάκων για τον προσδιορισμό του φύλου και
της βιολογικής ηλικίας θανάτου, ανάλυση και διαφορική διάγνωση των παθολογικών αλλοιώσεων,
μελέτη σύγχρονης βιβλιογραφίας για την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα
Αποτελέσματα: Από τη μελέτη των σκελετικών ευρημάτων, με τη χρήση των προαναφερθέντων
μεθόδων, καταλήξαμε ότι τα οστά ανήκουν σε ένα και μοναδικό άτομο, αρσενικού φύλου και βιολογικής ηλικίας θανάτου 45-65 ετών. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν παθολογικές αλλοιώσεις σε ολόκληρο
το εύρος της σπονδυλικής στήλης και στα σημεία των αρθρώσεων των μακρών οστών. Συγκεκριμένα, βρέθηκε εκτεταμένη συνοστέωση της θωρακικής μοίρας της Σ.Σ., των μεσοσπονδύλιων δίσκων
και ιδιαίτερα του πρόσθιου επιμήκη συνδέσμου καθώς και ανεπτυγμένα οστεόφυτα, κυρίως στους
οσφυϊκούς σπονδύλους και στις αρθρώσεις του ώμου και του ισχίου. Η συγκεκριμένη συνοστέωση
προσδίδει στη Σ.Σ. μορφή “καλαμιού τύπου μπαμπού”. Τα παραπάνω ευρήματα παραπέμπουν στο
μηχανισμό των αρθρίτιδων. Έπειτα από διαφορική διάγνωση καταλήξαμε ότι ο σκελετός που μελετήσαμε έπασχε με μεγάλη πιθανότητα από αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα και μάλιστα σε προχωρημένο βαθμό. Αυτό το εύρημα μας οδήγησε στην μελέτη της επιδημιολογίας, της παθοφυσιολογίας
και της θεραπείας της νόσου.
Συμπεράσματα: Ο κλινικός ιατρός οφείλει να γνωρίζει την ύπαρξη αυτού του σπάνιου αυτοάνοσου
νοσήματος και να το συμπεριλαμβάνει στη διαφορική του διάγνωση όταν υπάρχει υπόνοια αρθρίτιδας, καθώς αποτελεί μία πολυσυστηματική πάθηση με σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής
και την επιβίωση του ασθενούς.
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Ο177 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ ΝΕΦΡΟΥ
Κωνσταντινίδης Γ.1, Φούζα Α.1, Φυλάκτου Α.2, Παπανικολάου Β.3
¹Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Επιμελήτρια Α’, Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, ΓΝΘ Ιπποκράτειο, 3Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής
Μεταμοσχεύσεων Α.Π.Θ., ΓΝΘ Ιπποκράτειο
Σκοπός: Παρουσίαση νέων δεδομένων που αφορούν την ανοσολογία της νεφρικής μεταμόσχευσης.
Υλικά και Μέθοδοι: Οι προϋπάρχοντες ανοσολογικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν την προευαισθητοποίηση σε αλλοαντιγόνα των μοσχευμάτων (αλλοαντισώματα, Τ/Β αλλοδραστικά κύτταρα μνήμης,
ετερόλογος ανοσία) και την φυσική ανοσολογική απόκριση (φλεγμονή, ισχαιμία, επαναιμάτωση). Οι
de novo ανοσολογικοί μηχανισμοί (υπό ανοσοκαταστολή) περιλαμβάνουν την ειδική ανοσολογική
απόκριση σε αλλοαντιγόνα του μοσχεύματος (αντισώματα, Τ/Β αλλοδραστικά κύτταρα), την αυτοάνοση ανοσολογική απόκριση (ενάντια σε κοινά αντιγόνα δότη και λήπτη) και τη λειτουργία των Τ/Β
ρυθμιστικών κυττάρων. Τα κύρια αλλοαντιγόνα είναι τα HLA τάξης I και τάξης II καθώς ακόμα και τα
MICA, MICB, η κατηγορία των ενδοθηλιακών αντιγόνων (ΗΜΑ-1, ΗΜΑ-2, 90-100kDa, 97-110kDa)
και των ειδικών μη πολυμορφικών ιστικών αντιγόνων (βιμεντίνη, κολλαγόνο V κ.ά.). Τα παραπάνω
είναι υπεύθυνα για τα συχνά κλινικά σύνδρομα απόρριψης (υπεροξεία, οξεία, χρόνια) χυμικής ή κυτταρικής φύσεως. Εργαστηριακές τεχνικές που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους είναι το απλό
CDC ή AHG-CDC crossmatch, το FC crossmatch και σήμερα το Flow Solid Phase. Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα επιδρούν στο πρότυπο των 3 σημάτων και μειώνουν την απάντηση.
Αποτελέσματα: Το εκάστοτε μόσχευμα χρήζει εξατομικευμένης ανοσοκατασταλτικής αγωγής και
δεν επιβιώνει εφόρου ζωής. Άλλωστε κάθε μόσχευμα είναι διαφορετικό αλλά και κάθε ασθενής παρουσιάζει διαφορετική κλινική εικόνα.
Συμπεράσματα: Όταν μπλοκάρεται ένας ανοσολογικός μηχανισμός, αναπτύσσεται μέσα στο χρόνο
ένας παράπλευρος (οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί ανοσοανοχής παραλύουν λόγω της αγωγής αλλά και
του μεγάλου παθογόνου-μοσχεύματος) ο οποίος οδηγεί κάποτε στην απόρριψη. Η αποφυγή της
φλεγμονής που προκαλείται από το σύνδρομο ισχαιμίας-επαναιμάτωσης πιστεύεται ότι προκαλεί
μικρότερη ειδική απάντηση και μειωμένο κίνδυνο απόρριψης.
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Ο178 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ ΥΠΝΟΥ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μάραντος Θ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η γνωστοποίηση των νεότερων δεδομένων όσον αφορά τη διασαφήνιση του ορισμού του Συνδρόμου Απνοιών Ύπνου (ΣΑΥ), αλλά και της επιδημιολογίας του σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μελέτες και δημοσιεύσεις από έγκριτες επιστημονικές εταιρείες και
οργανισμούς υγείας σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο
Αρχικά θα γίνει μια αδρή, αλλά εμπεριστατωμένη παρουσίαση των αναπνευστικών επεισοδίων, με
τη βοήθεια των οποίων θα διατυπωθεί ο ορισμός του συνδρόμου με όλες τις προσθήκες των τελευταίων χρόνων όπως τα ευρήματα της πολυκαταγραφικής μελέτης ύπνου. Στη συνέχεια θα γίνει
μια μικρή ιστορική αναδρομή από το Σύνδρομο Pickwick το 1956 μέχρι το Σύνδρομο Παχυσαρκίας
Υποαερισμού, αλλά και άλλων παθολογικών φαινοτύπων που γειτνιάζουν με το ΣΑΥ. Έπειτα θα τονιστούν οι 3 μορφές άπνοιας, η σημασία αυτής της ταξινόμησης, οι παράγοντες κινδύνου και οι δείκτες
βαρύτητας της νόσου. Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν όλα τα τελευταία στοιχεία από δημοσιεύσεις
και μεγάλες μελέτης σχετικά με τη συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου σε κάθε ήπειρο και γεωγραφικό διαμέρισμα, στα δύο φύλα ανάλογα με τον τύπο άπνοιας που επικρατεί, αλλά και σε κάθε ηλικιακή ομάδα σε συνάρτηση με τους παράγοντες κινδύνου που υπάρχουν. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει
στην αιτιολογική σχέση της παχυσαρκίας με τα ΣΑΥ και στα ευεργετικά αποτελέσματα της μείωσης
του σωματικού βάρους ακόμα και με χειρουργική αντιμετώπιση. Τέλος, επιστέγασμα όλων των ανωτέρω αποτελεί μια μεγάλη λεπτομερής μελέτη του Πνευμονολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ρίου, η οποία συνδυάζει όλες τις παραμέτρους της πολυσωματοκαταγραφικής
μελέτης με αποτελέσματα ενδεικτικά για τη Νότια και Δυτική Ελλάδα τα οποία συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Συμπερασματικά, είναι ουσιαστικής σημασίας η έγκαιρη διάγνωση του Συνδρόμου Απνοιών Ύπνου
εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης της συχνότητας εμφάνισης του τα τελευταία χρόνια, αλλά κα της τεκμηριωμένης πλέον συσχέτισης του με σοβαρές και συχνά θανατηφόρες νόσους, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αρτηριακή υπέρταση, οι αρρυθμίες και τα εγκεφαλικά επεισόδια.
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Ο179 ΛΟΒΩΔΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Παχής Χ., Χρυσαυγής Λ.
3ο ετής φοιτητής - Ιατρικής Σχολής Πατρών
Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η κατανόηση της κλινικής οντότητας της λοβώδους πνευμονίας, η οποία ταλαιπωρεί αρκετό μέρος του πληθυσμού κάθε χρόνο και μπορεί να οδηγήσει ( αν
και όχι συχνά) σε επικίνδυνες για τη ζωή καταστάσεις.
Στην συγκεκριμένη εργασία θα πραγματευτούμε το θέμα της λοβώδους πνευμονίας. Αρχικά θα αναφερθούμε γενικά στην κλινική οντότητα της πνευμονίας και στον περαιτέρω διαχωρισμό της ανάλογα με το κλινικό πλαίσιο και την ανατομική εντόπιση. Ύστερα από αυτή τη μικρή εισαγωγή θα
ασχοληθούμε αποκλειστικά με την λοβώδη πνευμονία. Στην αρχή θα επικεντρωθούμε στον τρόπο
διάγνωσης της τόσο με εργαστηριακά αποτελέσματα όσο και με τη φυσική εξέταση. Εν συνεχεία θα
καταπιαστούμε με τους κύριους παράγοντες πρόκλησης της λοβώδους πνευμονίας και τέλος θα
αναφερθούμε στις υπάρχουσες θεραπείες για τους πιο σημαίνοντες εξ’αυτών των παραγόντων. Στο
κλείσιμο της παρουσίασης θα επιδοθούμε εν τάχει και στην παράθεση μερικών τρόπων προφύλαξης
γενικά από την πνευμονία.
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Ο180 ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ
Αγγέλου Κ., Αργυρού Χ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της συσχέτισης της παιδικής παχυσαρκίας με τον κίνδυνο ανάπτυξης άσθματος καθώς και η αναφορά των παραγόντων που
αλληλεπιδρούν.
Μέθοδος: Αναζήτηση και μελέτη 15 άρθρων στις βάσεις δεδομένων Medline, PubMed, Scopus και
Science Direct με κριτήρια τη δημοσίευσή τους κατά την τελευταία δεκαετία στην Αγγλική γλώσσα,
την αναφορά τους στην εκδήλωση βρογχικού άσθματος στα παιδιά με παχυσαρκία. Λέξεις κλειδιά:
“asthma”, “childhood”, “childhood obesity”, “BMI”, “childhood obesity and asthma”.
Αποτελέσματα: Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ανάπτυξης άσθματος σε παχύσαρκα παιδιά. Στον
παθογενετικό μηχανισμό που οδηγεί σε αυτή τη σχέση συμβάλλουν αρκετοί παράγοντες. Οι παράγοντες αυτοί είναι: μηχανικοί, φλεγμονώδεις (TNF-a, IL-6, CRP, PAI-1, ηωταξίνη, 8-ισοπροστάνιο),
ορμονικοί, τα μακροφάγα του λιπώδους ιστού (ΑΤΜs), η κατανομή του σωματικού λίπους και η ανταπόκριση των ασθενών στα κορτικοστεροειδή.
Συμπεράσματα: Η παιδική παχυσαρκία και το άσθμα αποτελούν δύο νόσους η επίπτωση και η συννοσηρότητα των οποίων αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η δημιουργία νέων θεραπευτικών σχημάτων για το άσθμα, ειδικών για παχύσαρκους, η πρόληψη
της εμφάνισης αυτών και των επιπλοκών τους και η πολυπαραγοντική προσέγγιση των ασθενών
αυτών από επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων.
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Ο181 ΧΑΠ-ΑΣΘΜΑ ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΝ; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στυλιαρά Ι.1, Στυλιαρά Ε. 2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η παρούσα βιβλιογρφκή ανασκόπηση αναφέρεται στις δυο πιο συχνές χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, το βρογχικό άσθμα και τη ΧΑΠ(χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια). Οι
δυο αυτές ασθένειες έχουν πολλές ομοιότητες ως αποτέλεσμα την πολύ συχνή σύγχυση τους στη
διαφορική διάγνωση. Αρχικά θα τονισθούν οι δυο ασθένειες ως μεμονωμένες οντότητες. Συγκεκριμένα θα αναφερθούν λεπτομερώς η παθογένεια, η κλινική εικόνα και τα αίτια εμφάνισης σε καθε μια
ασθένεια ξεχωριστά. Στη συνέχεια θα γίνει σύγκριση των δύο ασθενειών με λεπτομερη αναφορά
τόσο στις ομοιότητες όσο και στις διαφορές τους και στο τι πρέπει να προσέξει ο κλινκός ιατρός
προκειμένου να διαχωρίσει τις δύο αυτές οντοτητες. Τέλος γινεται συντομη αναφορά στους τρόπους
αντιμετώπισης τοσο της ΧΑΠ όσο και του άσθματος.

187

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο182 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΞΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Καλογερά Β.1, Ντόντση Π.1, Λουκίδης Σ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΕΚΠΑ, 2Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας, Β’ Πνευμονολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν.Α «Αττικόν»
1

Η εργασία έχει ως θέμα της την αφαίρεση ξένων σωμάτων με βρογχοσκόπηση. Σκοπός της είναι να
καταδείξει τη σημασία της εισρόφησης ξένων σωμάτων. Θα παρουσιαστούν πέντε σχετικά περιστατικά από το Π.Γ.Ν.Α.«Αττικόν». Αφορούν ασθενείς με ηλικιακό εύρος από 40 -80 ετών. Συγκεκριμένα
πραγματοποιήθηκε αφαίρεση από το τραχειοβρογχικό δέντρο ξένων σωμάτων όπως 1)κέλυφους
γαρίδας, 2) νομίσματος, 3) οδοντιατρικού εμφυτεύματος, 4) βελόνας και 5) περιβλήματος φυστικιού.
Οι ασθενείς προσήλθαν με ποικίλα συμπτώματα όπως βήχα, δύσπνοια, αιμόπτυση ενώ συχνές
ήταν κι οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η διάρκεια των συμπτωμάτων ποικίλει
από λίγες ώρες μέχρι και 2 έτη. Ανάλογη ποικιλία υπάρχει και στην απεικόνιση με παρουσία ατελεκτασιών,,πνευμονίας υποτροπιάζουσας στην ίδια ανατομική θέση,παγίδευση αέρα,, βρογχεκτασίες,
εμπύημα. Η διαδικασία αφαίρεσης ήταν η διαστοματική βρογχοσκόπηση με λαβίδα ξένου σώματος.
Στις 5 περιπτώσεις η αφαίρεση με βρογχοσκόπηση ήταν απολύτως επιτυχής και ακολουθήθηκε από
κλινική και απεικονιστική βελτίωση σε όλους τους ασθενείς.
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Ο183 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΙΜΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ
Στυλιανίδη Μ.-Χ.¹, Ταμπρατζή Ε.2, Παπαδάτος Ι.3
Φοιτήτρια 10ου Εξαμήνου, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 Παιδίατρος -Πνευμονολόγος, Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής ΓΝΠΑ “Π & Α Κυριακού”, 3Παιδίατρος
- Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ ΓΝΠΑ “Π & Α Κυριακού”

1

Σκοπός: Η ιδιοπαθής πνευμονική αιμοσιδήρωση αποτελεί σπάνια αιτία κυψελιδικής αιμορραγίας
που αφορά κυρίως νεογνά και παιδιά. Παρόλο που περιγράφηκε από τον Virchow το 1864, μέχρι
και σήμερα η παθοφυσιολογία και ο επιπολασμός της νόσου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Σκοπός της
παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης ιδιοπαθούς πνευμονικής αιμοσιδήρωσης σε παιδί και η ανασκόπηση της σχετικής με τη νόσο βιβλιογραφίας
Υλικά και Μέθοδοι: Μελέτη του ιατρικού φακέλου ασθενούς με ιδιοπαθή πνευμονική αιμοσιδήρωση
που εκδηλώθηκε με αθρόα ενδοκυψελιδική αιμορραγία και οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια.
Αποτελέσματα: Το 80% των πασχόντων από ιδιοπαθή πνευμονική αιμοσιδήρωση είναι παιδιά ηλικίας μικρότερης των 10 ετών και μόνο το 20% των περιστατικών αφορά ενήλικες. Οι ενήλικες ασθενείς
θεωρείται ότι είναι αδιάγνωστες περιπτώσεις της παιδικής ηλικίας, καθώς στους ασθενείς αυτούς για
μεγάλο χρονικό διάστημα το μόνο σύμπτωμα είναι η σιδηροπενική αναιμία.
Συμπεράσματα: Παρά τη σπανιότητά της, η νόσος θα πρέπει να συγκαταλέγεται στη διαφορική διάγνωση ασθενών της παιδικής ηλικίας με σιδηροπενική αναιμία και διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις.
Κρίνεται επίσης αναγκαία η πραγματοποίηση περαιτέρω τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών για την
εκτίμηση των θεραπευτικών σχημάτων της νόσου.
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Ο184 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Συρνιώτη Γ.1, Παπαϊωάννου Ο.1, Δεμιρτζόγλου Γ.1, Κολέτσα Τ.2, Καραγιαννοπούλου Γ.3,
Κωστόπουλος Ι.4
Φοιτητής/τρια Ιατρικού Τμήματος, Α.Π.Θ., 2Λέκτορας, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (ΕΓΠΠΑ), Α.Π.Θ., 3Διευθύντρια ΕΣΥ, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής (ΕΓΠΠΑ), Α.Π.Θ., 4Καθηγητής, Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής
Ανατομικής (ΕΓΠΠΑ), Α.Π.Θ.
1

Σκοπός: Η επιδημιολογική μελέτη των λεμφωμάτων του γαστρεντερικού συστήματος (ΓΕΣ) σε βιοπτικό υλικό ή χειρουργικό παρασκεύασμα, όπως προκύπτουν από τα αρχεία του ΕΓΠΠΑ.
Υλικό και Μέθοδος: Από τα αρχεία του ΕΓΠΠΑ αναζητήθηκαν για τα έτη 2009-2011 εκείνες οι περιπτώσεις που τέθηκε διάγνωση λεμφώματος σε υλικό προερχόμενο από το γαστρεντερικό σύστημα.
Καταγράφηκαν οι ηλικίες και το φύλο των ασθενών, η εντόπιση της νόσου και οι ο τύπος του λεμφώματος.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 47 συνολικά περιπτώσεις ασθενών με διάγνωση λεμφώματος. Σε 6 από
τις περιπτώσεις είχε πραγματοποιηθεί και επανέλεγχος. Από τους 47 ασθενείς οι 22 αφορούσαν γυναίκες και οι 25 άντρες, ηλικίας από 6 έως 84 ετών (μ.ο. ηλικίας 62 έτη). Σε 36 ασθενείς η διάγνωση
τέθηκε σε υλικό βιοψίας και σε 11 σε χειρουργικό παρασκεύασμα. Σε μία περίπτωση ακολούθησε
χειρουργική εξαίρεση της βλάβης μετά τη διάγνωση λεμφώματος σε βιοπτικό υλικό. Τριάντα έξι περιστατικά εντοπίζονταν στο στόμαχο, 3 στο λεπτό έντερο, 2 στο παχύ έντερο,1 στο πάγκρεας, 4 στο
ήπαρ και 1 στην καρδιοοισοφαγική συμβολή. Σε 3 περιπτώσεις η λεμφωματώδης διήθηση ανευρισκόταν σε πάνω από μία θέση του γαστρεντερικού σωλήνα. Το συχνότερο λέμφωμα στομάχου ήταν
το λέμφωμα από βλεννογονοσχετιζόμενο λεμφικό ιστό, του τύπου του ΜALT-ώματος. Σε 4 περιπτώσεις ΜALT λεμφώματος ανευρέθηκαν μικροοργανισμοί Η. pylori.
Συμπεράσματα: Στο ΓΕΣ απαντώνται κυρίως Β-κυτταρικής αρχής μη Hodgkin λεμφώματα και ιδιαίτερα ο τύπος του MALT λεμφώματος στομάχου. Σπανίως, λεμφώματα ΓΕΣ απαντώνται και σε
παιδιά. Επειδή το ΓΕΣ αποτελεί θέση δευτεροπαθούς λεμφωματώδους διήθησης θα πρέπει πάντα
να λαμβάνονται υπόψιν στη διαφορική διάγνωση.
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Ο185 ΤΟ ΕΥΝΟΪΚΟ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΟΥΡΣΟ-ΔΕΟΞΥ-ΧΟΛΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ‘ΕΞΑΦΑΝΙΣΕΩΣ’ ΤΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ. ΑΝΑΦΟΡΑ 2 ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Αρβανίτης K.1, Κουρούμαλης Η. 2
Φοιτητής 6ου έτους, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική
Σχολή Κρήτης

1

Περίληψη: Τα σύνδρομα συγγενούς ‘εξαφανίσεως’ των χοληφόρων χαρακτηρίζονται από προοδευτική απώλεια των μικρών ενδοηπατικών πόρων, που προκαλούνται από διάφορες αιτίες και οδηγούν
σε χολόσταση, κίρρψση και πρώιμο θάνατο από ηπατική ανεπάρκεια. Μέχρι τώρα η μόνη διαθέσιμη
θεραπεία ήταν η μεταμόσχευση ήπατος. Αναφέρονται στη συγκεκριμένη εργασία 2 κλινικά περιστατικά ασθενών με το συγκεκριμένο σύνδρομο, που νοσηλεύθηκαν στη Γαστρεντερολογική Κλινική του
ΠΑΓΝΗ, και στους οποίους χορηγήθηκε ουρσο-δεοξυ-χολικό οξύ ως θεραπεία με ευνοϊκά αποτελέσματα. Μάλιστα, στο ένα περιστατικό είχε τεθεί η διάγνωση συνδρόμου Alagille.
Συμπέρασμα: Αυτή είναι η πρώτη αναφορά ευνοϊκού κλινικού και ιστολογικού αποτελέσματος από
τη μακροχρόνια θεραπεία με ουρσο-δεοξυ-χολικό οξύ σε υπό άλλες συνθήκες θανατηφόρα σύνδρομα ‘εξαφανίσεως’ των χοληφόρων πόρων.
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Ο186 Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2002-2013
Αρβανίτης K.1, Κουρούμαλης Η. 2
Φοιτητής 6ου έτους, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρική
Σχολή Κρήτης

1

Περίληψη: Τα επιδημιολογικά δεδομένα για τα χολαγγειοκαρκινώματα στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένα. Η Κρήτη έχει έναν πολύ ομοιογενή πληθυσμό και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι
ομοιογενείς. Έγινε μελέτη των ασθενών με διάγνωση χολαγγειοκαρκινώματος (κάτοικοι Κρήτης) κατά
το χρονικό διάστημα 2002-2013 από 2 κέντρα αναφοράς στο νησί. Οι όγκοι του φύματος του Vater
δεν συμπεριλήφθησαν στην μελέτη. Προδρομική και αναδρομική συλλογή των δεδομένων.
Συμπέρασμα: Μια σταθερή αύξηση της επίπτωσης του χολαγγειοκαρκινώματος στον πληθυσμό της
Κρήτης κατά το χρονικό διάστημα 2002-2013. Αυτό οφείλεται πιθανόν στην αλλαγή των διαιτητικών
συνηθειών του πληθυσμού από τη στιγμή που δεν παρατηρούνται αξιοσημείωτες αλλαγές και στο
γενετικό προφίλ και στους περιβαλλοντικούς παράγοντες στο νησί.
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Ο187 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΣΤΗΝ
ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Παπαναστασίου- Σιδηρά Π.1, Χριστοδούλου Δ.2, Τσιάνος Ε.Β.3
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η συλλογή και η επεξεργασία των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τους ασθενείς με καρκίνο
του παχέος εντέρου στη περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας.
Μέθοδοι: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις χειρουργικές κλινικές του Π.Γ.Ν.Ι. και του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα» κατά το 2009. Χρησιμοποιήθηκαν σχετικά ερωτηματολόγια και
μελετήθηκαν 51 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου. Αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν επιδημιολογικά στοιχεία και τα χαρακτηριστικά της νόσου σε συνδυασμό με κληρονομικά στοιχεία και επιβαρυντικούς παράγοντες.
Αποτελέσματα: Η μορφή του καρκίνου παχέος εντέρου ήταν στο σύνολο αδενοκαρκίνωμα. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εντοπιζόταν στο ορθοσιγμοειδές στο 78%, στο δεξιό κόλον στο 16%, και στο
υπόλοιπο αριστερό κόλον στο 6%. Η διαφοροποίηση της βλάβης ήταν μέτρια στο 84%, ενώ διήθηση
στους λεμφαδένες είχε το 76%. Τα συνήθη συμπτώματα ήταν απώλεια αίματος (31%), αλλαγή συνηθειών του εντέρου (24%), καταβολή-αναιμία (20%), κοιλιακό άλγος (14%) και τέλος απώλεια βάρους
(2%). Το 53% των ασθενών ήταν μεταξύ 70-80 χρονών, ενώ η ηλικία έναρξης εμφάνισης ήταν τα 4050 έτη. Η πάθηση εμφανίζεται συχνότερα σε ασθενείς με μεσαίο (63%) ή χαμηλό (31%) οικονομικό
επίπεδο. Οι ασθενείς έκαναν συχνά χρήση καπνού ή αλκοόλ. Το 16% είχε εμφανίσει στο παρελθόν
σχετική νεοπλασία και το 37% πολύποδες παχέος εντέρου. Σε ποσοστό 80% κάποιος συγγενής του
ασθενούς είχε εμφανίσει νεοπλασία.
Συμπεράσματα: Ο καρκίνος παχέος εντέρου προσβάλλει κυρίως το ορθοσιγμοειδές και είναι συνήθως μέσης διαφοροποίησης. Αν και είναι συνήθως σποραδικός, σχετίζεται με το ιστορικό πολυπόδων στον ασθενή και νεοπλασίας στην οικογένεια του ασθενούς. Η αναζήτησή του πρέπει να ξεκινά
γενικώς από την ηλικία των 40-50 ετών.
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Ο188 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ Η/ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ HBV Η/ΚΑΙ ΤΟΥ HAV ΜΕΤΑ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΦΠΕ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στρατής Ε.1, Κατσάνος Κ.2, Τσιάνος Ε.3
Φοιτητής Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επικ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Παθολογίας. Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1

Η Ιδιοπαθής Φλεγμονώδης Παθήσης των εντέρων (Ελκώδη κολίτιδα, Νόσο Crohn) είναι χρόνιες
φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα άγνωστης αιτιολογίας, συχνά απαιτείται η χορήγηση
ανοσοκατασταλτικής αγωγής (αζαθειοπρίνη, μεθοτρεξάτη & anti-TNF παράγοντες) προκειμένου να
διατηρηθεί η κλινική ύφεση και να εξασφαλιστεί καλή ποιότητα ζωής. Η χρήση αυτών των φαρμάκων καθιστά όμως τους ασθενείς ευάλωτους σε ευκαιριακές λοιμώξεις. Ωστόσο πολλοί ασθενείς
δεν υποβάλλονται στον απαιτούμενο εμβολιασμό και πολύ συχνά νοσούν από ασθένειες όπως η
ηπατίτιδα Β και ηπατίτιδα Α. Οι ιογενείς ηπατίτιδες είναι νοσήματα στα οποία ιοί προσβάλουν το
ήπαρ προκαλώντας φλεγμονή και βλάβη στα κύτταρά του. Το δείγμα που μελετήθηκε είναι ασθενείς
με ΙΦΠΕ που παρακολουθούνται στην Ηπατο-Γαστρεντερολογική μονάδα της Α΄ Παθολογικής κλινικής του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και η συλλογή των στοιχείων έγινε από
τους ιατρικούς φακέλους και το αρχείο της μονάδας. Πραγματοποιήθηκε αναδρομική καταγραφή
510 ασθενών από το 1981 έως σήμερα με ΙΦΠΕ. Αποτυπώθηκαν κλινικά - ενδοσκοπικά δεδομένα,
επίσης μελετήθηκαν τα εργαστηριακά αποτελέσματα για την HBV και HAV. Από τους 510 ασθενείς
οι 320 διεγνώσθησαν με Ελκώδη κολίτιδα και οι 158 με Νόσο του Crohn, επίσης 32 ασθενείς είχαν
αδιευκρίνιστη ΙΦΠΕ. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 64,12% έλαβαν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ), το 17,65% έλαβαν κορτικοστεροεϊδή (Βουτενοσίδη), επίσης έλαβαν κυτταροστατικά και
ανοσοκατασταλτικά φάρμακα. Τέλος, 21 ασθενείς είχαν Anti-HBs θετικό και μόνο 5 ασθενείς ήταν
εμβολιασμένοι. Συμπερασματικα προκύπτει ότι δεν επιδρά αρνητικά ούτε η νόσος αλλά ούτε και η
χορήγηση ανοσοκατασταλτικών ή μη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων στην ανάπτυξη αντισωμάτων
έναντι του HBV ή της ΗΑV μετά τον εμβολιασμό ασθενών με ΙΦΠΕ.
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Ο189 ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Καλφούτζος Κ.1, Προδρομίδου Α.1, Ζωγράφος Χ.1, Τόσκας Ι.1, Τζανετάκου Ε.2, Περρέα Δ3
Προπτυχιακός Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Αθηνών, 2Κλινική Διαιτολόγος, Βιολόγος, PhD, RD, BSc. Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου
Πειραματικής Χειρουρικής & Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ,
3
Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας εφαρμόζοντας μεταμόσχευση κοπράνων ή και μικροβιακής
χλωρίδας.
Υλικά -Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση των επιστημονικών άρθρων στο PubMed με την χρήση συνδυασμών λέξεων-κλειδιών των θεματικών περιοχών: «παχυσαρκία», «εντερική μικροβιολογική χλωρίδα», «μεταμόσχευση κοπράνων». Συνολικά καταγράφηκαν 169 άρθρα (2010-2013). Από αυτά, τα
κριτήρια εισαγωγής στη μελέτη μας πληρούσαν τα 12.
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση κλινικών και πειραματικών μελετών ποσοτικού προσδιορισμού
του γονιδίου 16S rRNA των βακτηρίων προκύπτει ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με (α) διαφοροποίηση
στα επίπεδα των βακτηριακών πληθυσμών του εντέρου, (β) μείωση της βακτηριακής ποικιλότητας
και (γ) διαφοροποιημένη έκφραση βακτηριακών γονιδίων. Πειραματικά δεδομένα δείχνουν αύξηση
του βάρους μυών ύστερα από μεταμόσχευση σε αυτούς, εντερικής χλωρίδας παχύσαρκων ανθρώπων. Αντίθετα, σε μύες μεταμοσχευθέντες με χλωρίδα ανθρώπων φυσιολογικού βάρους δεν συσσωρεύτηκε λιπώδης ιστός. Επιπρόσθετα χλωρίδα αδύνατων μυών εισαγόμενη σε παχύσαρκους μύες
φάνηκε να μειώνει το σωματικό λίπος σε αυτούς. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η σωστή δίαιτα των
τελευταίων μειωμένης θερμιδικής πρόσληψης και αυξημένης κατανάλωσης φυτικών ινών. Παρότι
σχετικές κλινικές μελέτες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν την αύξηση
της ευαισθησίας στην ινσουλίνη σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο μετά από μεταμόσχευση.
Συμπεράσματα: Η μεταμόσχευση κοπράνων και μικροβιακής χλωρίδας αποτελεί πρωτοπορία στην
καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία, που πρέπει να ενισχυθούν με
περαιτέρω πειραματικές και κλινικές μελέτες, οι οποίες θα συνυπολογίζουν την βέλτιστη οδό χορήγησης, τη συμβατότητα του μοσχεύματος, την καταλληλότητα του δότη και τις μακροπρόθεσμες
επιπτώσεις της μεταμόσχευσης.
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Ο190 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ - ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ
ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΗ (ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ
WHIPPLE)
Αναστασόπουλος Ν.Α.1, Κάτσιος Χ.2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2 Kαθηγητής
Χειρουργικής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - Διευθυντής
Χειρουργικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)

1

Σκοπός: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων αποκατάστασης της συνέχειας του γαστρεντερικού σωλήνα με το παγκρεατικό κολόβωμα μετά από παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή
Υλικά και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση: αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης PubMed του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH) με λέξεις-κλειδιά: “pancreaticoduodenectomy”, “pancreatic
ﬁstulae”, “pancreaticojejunostomy”, “pancreaticogastrostomy”
Αποτελέσματα: Η παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή είναι μία επέμβαση που επιχειρείται από το
1912 και έχει αλλάξει δραματικά μέσα σε ένα αιώνα. Συνεχώς δημιουργούνται νέες τεχνικές προκειμένου να μειωθεί η θνητότητα, που ανέρχεται στο 5%, και η νοσηρότητα, που οφείλεται κυρίως στα
παγκρεατικά συρίγγια και ανέρχεται στο 30-60%. Οι διαθέσιμες τεχνικές αποκατάτασης συνέχειας
του γαστρεντερικού σωλήνα με το παγκρεατικό κολόβωμα είναι η παγκρεατονηστιδοστομία και η
παγκρεατογαστροστομία, με τις τροποποιήσεις τους. Η σύγκριση μεταξύ τους σε τυχαιοποιημένες
κλινικές δοκιμές και μεταναλύσεις δείχνει ότι δεν μειώνει καμία με στατιστικά σημαντικό τρόπο την
θνητότητα μετά την εγχείρηση. Υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελετών στην επίδραση των διαφορετικών τεχνικών στην δημιουργία παγκρεατικών συριγγίων, στην αύξηση της παραμονής στο νοσοκομείο, στην ενδοκρινή και εξωκρινή λειτουργία του παγκρεατικού κολοβώματος, καθώς μερικές υποστηρίζουν την υπεροχή της παγκρεατογαστοστομίας ενώ άλλες ότι οι δύο τεχνικές δεν παρουσιάζουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές. Η ετερογένεια των μελετών είναι μεγάλη.
Συμπεράσματα: Με βάση την τρέχουσα βιβλιογραφία δεν φαίνεται να υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις ότι κάποια από τις διαθέσιμες μεθόδους μειώνει με στατιστικά σημαντικό τρόπο την θνητότητα
ή τις σοβαρές μετεγχειρητικές επιπλοκές μετά την παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή. Η επιλογή της
κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από την σύσταση του παγκρεατικού κολοβώματος και την εμπειρία
του χειρουργού.
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Ο191 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΛΗΠΤΩΝ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ,
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Αναστασόπουλος Ν.Α.1, Ντουνούση Ε.2, Γκαρτζονίκα Κ.3, Λεβειδιώτου - Στεφάνου Σ.4
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Λέκτορας Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,3Επίκουρη καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
4
Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Ανάλυση της αιτιολογίας των λοιμώξεων, της ταξινόμησης, της κλινικής εικόνας και της
επιδημιολογίας τους στους ενήλικες λήπτες νεφρικού αλλομοσχεύματος.
Υλικά και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση: αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης PubMed του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH) με λέξεις-κλειδιά: “kidney transplantation”, “infection”
και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ευρωπαϊκής και Αμερικάνικης Εταιρείας Μεταμόσχευσης Νεφρού.
Αποτελέσματα: Η μεταμόσχευση νεφρού είναι αδιαμφισβήτητα μέχρι σήμερα ο ενδεδειγμένος θεραπεία της χρονίας νεφρικής νόσου (ΤΣΧΝΝ) τελικού σταδίου με ωφέλη για τον ασθενή σε επίπεδο
επιβίωσης και ποιότητας ζωής αλλά και για την κοινωνία σε επίπεδο οικονομικό και παραγωγής. Αν
και αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της ΤΣΧΝΝ δεν παύει να εμφανίζει επιπλοκές. Στις μη χειρουργικές επιπλοκές συγκαταλέγονται η υποτροπή σπειραματοπαθειών, οξεία απόρριψη, όγκοι, καρδιαγγειακά συμβάματα και λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος είναι από τις
συχνές επιπλοκές που απαντώνται. Είναι δυνητικά θανατηφόρες και χρήζουν άμεσης διάγνωσης
και αντιμετώπισης. Άξιες προσοχής είναι οι ουρολοιμώξεις με εντεροβακτηριακά, η πνευμονία από
Pneumocystis jivorecii, οι συστηματικές διηθητικές μυκητιάσεις, η λοίμωξη από CMV και λοιπούς
ερπητοϊούς, οι ηπατίτιδες και οι ενδημικές παρασιτώσεις. Τα κλινικά χαρακτηριστικά των λοιμώξεων
αυτών δεν είναι τα συνήθη καθώς η ανοσοκαταστολή τροποποιεί την απόκριση των ασθενών.
Συμπεράσματα: Οι λοιμώξεις αποτελούν το δεύτερο συχνότερο αίτιο θανάτου σε δότες με λειτουργικό μόσχευμα. Η μεταμοσχευτική ομάδα σε συνεργασία με το μικροβιολογικό εργαστήριο και εξειδικευμένους λοιμωξιολόγους πρέπει να διαγιγνώσκουν έγκαιρα και με ακρίβεια τη λοίμωξη και να
χορηγούν τη σωστή θεραπεία λαμβάνοντας υπόψιν τις αλληλεπιδράσεις με την ήδη χορηγούμενη
ανοσοκατασταλτική θεραπεία.
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Ο192 ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΟΜΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ. ΕΙΝΑΙ Η WHIPPLE Η
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χατζηισαάκ Σ.¹, Φαντάκης Α.1, Τοουλιάς Α. 2, Χατζηισαάκ Δ. 1
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Ειδικευόμενος Γενικής
Χειρουργικής Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

1

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση του αδενοκαρκινόματος της κεφαλής
του παγκρέατος και της αντιμετώπισης αυτού καθώς και η παρουσίαση των επιλογών της χειρουργικής αντιμετώπισης του όπως αυτά προκέιπτουν από την σύγχρονη βιβλιογραφία.
Το αδενοκαρκίνομα της κεφαλής του παγκρέατος είναι η τέταρτη και πέμπτη πιο συχνή νεοπλασία στους άντρες και τις γυναίκες αντίστοιχα. Κάθε χρόνο προκαλεί παγκοσμίως 20.000 θανάτους
ενώ κάθε έτος παρουσιάζονται 30.000 καινούριες περιπτώσεις ασθενών. Συνολικά μόνο το 5% των
ασθενών με διεγνωσμένο αδενοκαρκίνομα της κεφαλής του παγκρέατος επιβιώνουν την πρώτη πενταετία. Η επίπτωση στους άντρες σε σχέση με τις γυναίκες είναι 2:1 ενώ προσβάλει ανθρώπους κυρίως άνω των 45 ετών. Οι προδιαθεσικοί παράγοντες περιλαμβάνουν όλο το φάσμα του μοντέρνου
τρόπου ζωής και η αντιμετιση αλλά και η πρόληψη της νόσου αποτελεί ζήτημα ενεργούς έρευνας και
συζήτησης παγκοσμίως.
Οι επιλογές της θεραπείας περιορίζονται κυρίως στην χειρουργική αντιμετώπιση της νόσου και κυρίως στην εγχείρηση κατα Whipple, ωστόσο είναι αυτή η θεραπεία ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση
αυτής της συστηματικής, από ότι δείχνει η σύγχρονη βιβλιογραφία, νόσου;
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Ο193 ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΗΠΑΤΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Φαντάκης Α.1, Χατζηισαάκ Δ.1, Χατζηισαάκ Σ.1, Τοουλιάς Α.2
1

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής Γ.Π.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

Το ήπαρ είναι το πιο συχνό όργανο που υφίσταται κάκωση μετά από τραυματισμούς κοιλίας,
κλειστούς ή διατιτραίνοντες. Ο τύπος και η βαρύτητα των κακώσεων ποικίλουν, και για το λόγο
αυτό χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι διαγνωστικοί αλγόριθμοι, ανάλογα με την αιμοδυναμική
σταθερότητα. Η αντιμετώπιση, επίσης ποικίλει, και μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η
χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει προσπέλαση στο κοιλιακό τραύμα, κινητοποίηση του ήπατος
και διάφορες τεχνικές, απλές (διαθερμία, τοπικοί αιμοστατικοί παράγοντες και ραφές) ή σύνθετες
(χειρισμός Pringle, απολίνωση της ηπατικής αρτηρίας, ηπατοτομή και ενδοπαρεγχυματικός αγγειακός
έλεγχος, Packing και ηπατεκτομή). Σχετικά σπάνιες είναι κακώσεις του χοληφόρου συστήματος, οι
οποίες αντιμετωπίζονται ανάλογα με την έκταση και το βαθμό κάκωσης.
Λόγω της συχνότητας των κακώσεων, της μεγάλης αγγείωσης και εύκολης αιμορραγίας του ήπατος,
οι κακώσεις εξακολουθούν να είναι πρόκληση για το χειρουργό και απαιτούν προσοχή, γνώση,
τεχνική και τεχνολογική επάρκεια και δυνατότητα υποστήριξης του τραυματία σε οργανωμένες ειδικές
μονάδες.
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Ο194 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΚΑΙ
ΟΡΘΟΥ: Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ
Κυροχρήστος Ι.1, Παππά Ε.1, Παππά Π.1 Κάτσιος Χ.2, Βλάχος Κ.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και
Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων, 3Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικού
Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Χειρουργική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Τραυματισμός του εντέρου μπορεί να προκληθεί με αμβλύ ή διατιτραίνοντα μηχανισμό.
Παρουσιάζεται η εμπειρία από την αντιμετώπιση τέτοιων τραυμάτων στη Χειρουργική κλινική του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
Υλικά και Μέθοδος: Αναδρομική μελέτη σειράς περιστατικών. Αντιμετωπίστηκαν 15 ασθενείς, 9
άνδρες και 6 γυναίκες, από το Μάιο του 2006 έως το Δεκέμβριο του 2013. Η αρχική εκτίμηση και αντιμετώπιση έγινε με βάση τις αρχές του ATLS, όπου ήταν αναγκαίο. Κατά την ερευνητική λαπαροτομία
που ακολούθησε διαπιστώθηκαν τραύματα που αφορούσαν: στο κόλον (40%), το σιγμοειδές (20%),
το ορθό (33%), το κόλον και το ορθό (7%).
Αποτελέσματα: Έγινε προφυλακτική κολοστομία, με ή χωρίς κολεκτομή, σε 5 ασθενείς (33%), πρωτογενής συρραφή σε 8 ασθενείς (53%), και κολεκτομή και αναστόμωση σε ένα χρόνο σε 2 ασθενείς
(13%). Προφυλακτική κολοστομία επιλέχθηκε στους ασθενείς με διεγχειρητικά διαπιστωμένη κοπρανώδη περιτονίτιδα και σε μία ασθενή με ρήξη περινέου IV βαθμού.
Συμπεράσματα: Τα τελευταία χρόνια μελέτες δείχνουν πως η πρωτογενής σύγκλειση είναι η θεραπεία εκλογής για τα μη επιπλεγμένα τραύματα του κόλου. Επίσης, φαίνεται πως η άμεση εκτομή
και αναστόμωση είναι προτιμότερη από την κολοστομία στις περιπτώσεις σοβαρών τραυμάτων του
κόλου, αν και δεν έχει ακόμα καθιερωθεί. Η αντιμετώπιση των τραυματισμών του ορθού είναι σαφώς
πιο συντηρητική (κατασκευή κολοστομίας). Τα αποτελέσματα της μελέτης μας συμφωνούν με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα.
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Ο195 ΑΤΕΛΗΣ ΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (MALROTATION).
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Κυροχρήστος Ι.1, Κυροχρήστου Η.2, Παππά Ε.1, Μπούνας Ν.2, Γκέτση Β.3
Τεταρτοετής φοιτητής/ρια Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Τριτοετής φοιτητής/τρια Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

1

Σκοπός: Ως ατελής στροφή του εντέρου ορίζεται η ατελής περιέλιξη του εντέρου κατά την εμβρυϊκή
ζωή. Μετά τη γέννηση μπορεί να οδηγήσει σε εντερική απόφραξη με άμεσο κίνδυνο για τη ζωή. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η ευαισθητοποίηση των Ιατρών, ώστε να υποψιαστούν
την ατελή περιστροφή και να αναζητήσουν στο ιστορικό, την κλινική εξέταση και τον παρακλινικό
έλεγχο, συμπτώματα και σημεία που θα οδηγήσουν στη σωστή διάγνωση.
Υλικό - μέθοδος: Παρουσιάζεται η περίπτωση κοριτσιού, ηλικίας 3 ετών και 2 μηνών, με κοιλιακό
άλγος και εμέτους. Προσεκτική λήψη του ιστορικού αποκάλυψε πολλαπλά τέτοια επεισόδια από την
ηλικία των 14 μηνών, για τα οποία και νοσηλεύτηκε 5 φορές. Η Α/α κοιλίας σε όρθια θέση αποκάλυψε
εικόνα διπλής γαστρικής φυσαλίδας. Το US κοιλίας έδειξε ευρήματα συμβατά με malrotation καθώς
και υψηλή απόφραξη, το πιθανότερο στα πλαίσια συστροφής, λόγω του malrotation.
Αποτελέσματα: Το παιδί υποβλήθηκε σε ερευνητική λαπαροτομία, που επιβεβαίωσε την διάγνωση
του malrotation και της απόφραξης της 3ης μοίρας του 12/δακτύλου, λόγω συστροφής. Έγινε χειρουργική αποκατάσταση. Η μετεγχειρητική πορεία υπήρξε ομαλή.
Συμπεράσματα: Η ατελής στροφή του εντέρου είναι μια πάθηση με μεγάλο εύρος κλινικών εκδηλώσεων. Επειδή στους ασθενείς με malrotation μπορεί να παρουσιαστεί οποιαδήποτε στιγμή (από την
1η εβδομάδα μετά τη γέννηση μέχρι την ενήλικο ζωή) οξεία εντερική απόφραξη απειλητική για τη ζωή,
ο Ιατρός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος, ώστε να βάλει έγκαιρα τη σωστή διάγνωση.
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Ο196 ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΑ, ΑΜΕΣΑ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μιχαλοπούλου Ο., Μπράττου Π., Παπαγιάννης Σ., Σιμάτος Γ.
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Πατρώνών
Σκοπός αυτής της παρουσίασης είναι η εξοικείωση των φοιτητών Ιατρικής όσον αφορά την άμεση
αναγνώριση και αντιμετώπιση των απειλητικών για την ζωή κακώσεων θώρακα, ούτως ώστε να
επιτευχθεί η διατήρηση του τραυματία στην ζωή έως την οριστική διακομιδή του στο κατάλληλα εξοπλισμένο κέντρο και τη θεραπεία του.
Αρχικά, θα αναφερθούμε στα καθορισμένα βήματα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση του τραυματία (ABCDE) και στη συνέχεια θα εστιάσουμε αποκλειστικά στις απειλητικές κακώσεις του θώρακα. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με την κλινική εικόνα που απαντάται σε καταστάσεις όπως
είναι ο πνευμοθώρακας υπό τάση, ο ανοιχτός πνευμοθώρακας, ο μαζικός αιμοθώρακας, ο ασταθής
θώρακας με υποκείμενη θλάση πνεύμονος, αλλά και ο καρδιακός επιπωματισμός. Στη συνέχεια, θα
γίνει αναφορά στην αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών σε επίπεδο ΤΕΠ ή αγροτικού ιατρείου
είτε αφορά κάποια επεμβατική τεχνική είτε απλή υποστήριξη με ενδοφλέβια υγρά και χορήγηση οξυγόνου.
Μετά το πέρας της παρουσίασης ευελπιστούμε ότι ο φοιτητής Ιατρικής θα βρίσκεται σε θέση να
προβεί σε κάποιες ενέργειες χωρίς εξεζητημένο ιατρικό εξοπλισμό, επιτυγχάνοντας την προσωρινή
ανακούφιση του τραυματία και τη σταθεροποίηση των ζωτικών του σημείων έως ότου επιτευχθεί η
οριστική του θεραπεία.
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Ο197 Η «ΜΠΟΥΡΣΕΚΤΟΜΗ» ΣΤΟΝ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Μπαρέττας Ν., Μπλούχος Κ.
Χειρουργική Κλινική, Γ. Ν Δράμας
Σκοπός: Η συγκεκριμένη έρευνα έχει δύο στόχους: (1) να δώσει μια λεπτομερής περιγραφή της
τεχνικής της “μπουρσεκτομής” όπως εκτελείται από τους συγγραφείς και (2) να καθορίσει εάν η εκτεταμένη γαστρεκτομή σε συνδυασμό με “μπουρσεκτομή” μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια στον
δυτικό πληθυσμό.
Ασθενείς και μέθοδοι: Συνολικά στην προοπτική μελέτη 72 ασθενείς με πρώιμο αδενοκαρκίνωμα
στομάχου υπεβλήθησαν σε γαστρεκτομή (51 άντρες, 21 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 74,6 ετών
(εύρος 53-82) και μέσο ΑSA βαθμό 2,1. Η διάγνωση σε όλους τους ασθενείς τέθηκε ιστολογικά μετά
από ενδοσκοπική λήψη βιοψίας (σταδιοποίηση Τ2-4ΝΧΜ0). Το χειρουργείο περιλάμβανε: (α) εκτομή τουλάχιστον των 2/3 του στομάχου,(β) D2 ή D2+ λεμφαδενεκτομή,(γ) ολική εκτομή του μείζονος
επίπλου,(δ) “μπουρσεκτομή”,(ε) Roux-en-Y αποκατάσταση σε υφολική γαστρεκτομή και εμπροσθοκολική αποκατάσταση με δημιουργία Hunt-Lawrence-Rodino pouch μετά από ολική γαστρεκτομή ή/
και (ζ) συνδυασμένη εκτομή παρακείμενων οργάνων.
Αποτελέσματα: Με την “μπουρσεκτομή” ο μέσος χρόνος χειρουργείου αυξήθηκε κατά 41 λεπτά
και η μέση επιπλέον απώλεια αίματος ήταν 65 ml. Το ποσοστό μετεγχειρητικής νοσηρότητας ήταν
19,4% (παγκρεατικό συρίγγιο 4,2%, εντερική απόφραξη 11,1%) ενώ το ενδονοσοκομειακό ποσοστό
θνησιμότητας ανήλθε στο 1,4%.
Συμπεράσματα: Αυτή η έρευνα έδειξε ότι η γαστρεκτομή μαζί με “μπουρσεκτομή” μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια σε ασθενείς του δυτικού κόσμου με καρκίνο του στομάχου. Αν και το ποσοστό
εντερικής απόφραξης ήταν υψηλό πιστεύουμε πως σε έμπειρα χέρια η τεχνική μπορεί να γίνει ακόμα
πιο ασφαλής. Τέλος παρόλο που η “μπουρσεκτομή” δεν βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών δεν
πρέπει να εγκαταλειφθεί ως μια μάταιη επέμβαση μέχρις ότου βρεθούν δεδομένα που να το αποδεικνύουν οριστικά.
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Ο198 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
Στυλιανίδη Μ- Χ.1, Τσίκα Α.2, Κάτσιος Χ.3
Φοιτήτρια 10ου Εξαμήνου, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Φοιτήτρια επί πτυχίο, Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, 3Καθηγητής Χειρουργικής, Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η χειρουργική του παγκρέατος είναι από τις πλέον απαιτητική χειρουργική διαδικασία στην
κοιλιακή χώρα. Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, επέτρεψε την απεικόνιση
αλλοιώσεων πρώιμα, σε συγκεκριμένα τμήματα του παγκρέατος. Αρκετές από αυτές εντοπίζονται
στην ουρά ή στο κεντρικό τμήμα του οργάνου. Έτσι, πέρα από την κλασική ανοιχτή περιφερική παγκρεατεκτομή σήμερα έχουν αναπτυχθεί νέες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές στην περιοχή, όπως η
λαπαροσκοπική περιφερική παγκρεατεκτομή, η κεντρική παγκρεατεκτομή και οι εκπυρηνίσεις. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των ειδών των χειρουργικών επεμβάσεων του σώματος και της
ουρά του παγκρέατος και η σύγκρισή τους ως προς τις ενδείξεις και την μετεγχειρητική νοσηρότητα.
Υλικά και Μέθοδος: Για τη συγγραφή της παρούσας ανασκόπησης έγινε μελέτη και αξιολόγηση της
συσχετιζόμενης με τις δεδομένες χειρουργικές επεμβάσεις διεθνούς βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Οι τεχνικές διατήρησης του σπληνός και οι τεχνικές που εκτείνονται σε μικρότερο
τμήμα του οργάνου κερδίζουν συνεχώς έδαφος έναντι των πιο επιθετικών τεχνικών. Βασικός στόχος
είναι η μείωση των μετεγχειρητικών λοιμώξεων και η μικρότερη δυνατή διαταραχή της παγκρεατικής
λειτουργίας. Λόγω μικρότερου εγχειρητικού τραύματος παρατηρούνται χαμηλότερα ποσοστά θνητότητας. Παρόλα αυτά τα παγκρεατικά συρρίγια, που αποτελούν τη συχνότερη μετεγχειρητική επιπλοκή εμφανίζουν υψηλά ποσοστά σε όλες τις χειρουργικές τεχνικές. Δεν είναι συνήθως επιπλεγμένα,
οπότε και δεν απαιτούν επανεγχείρηση.
Συμπεράσματα: Η ύπαρξη πολλών μελετών για το συγκεκριμένο θέμα, προσφέρει έφορο έδαφος
για περισσότερες μετααναλύσεις στο μέλλον. Παράλληλα, κρίνεται αναγκαίος ο ακριβής καθορισμός
των ενδείξεων κάθε χειρουργικής τεχνικής μέσω δημιουργίας κατευθυντήριων οδηγιών. Τέλος, σημαντική είναι η κατάλληλη εκπαίδευση των χειρουργών στις νέες προσπελάσεις για τη μείωση των
μετεγχειρητικών επιπλοκών.
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Ο199 ΠΩΣ Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΞΩ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Μαυραντώνη Ε.1, Παπανικολάου Δ.1, Κουτσονικόλα Π1, Λιάκα Φ1, Χαρίσης Ν.1, Λιαγκούρης Ι.2., Κουτσονικόλας Δ.3
Φοιτητές/Φοιτήτριες Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Επ. καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.,
3
Αναπλ. καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., Εργαστήριο Πειραματικής φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1

Η παχυσαρκία των νεαρών αγοριών αποτελεί συχνό πρόβλημα της εποχής. Η παχυσαρκία θεωρείται νόσημα και συνδυάζεται με ποικίλα προβλήματα της υγείας των ατόμων, ένα από τα οποία είναι
η υπογονιμότητα και η προβληματική ανάπτυξη των έξω γεννητικών οργάνων. Ο λιπώδης ιστός
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο ενδοκρινικό σύστημα και ρυθμίζει το μεταβολισμό των λιπιδίων,
της γλυκόζης, καθώς και τα επίπεδα των αδιποκινών, οι οποίες εμπλέκονται στην αναπαραγωγική
λειτουργία. Οι σημαντικές μεταβολές των επιπέδων των γοναδοτροπινών και των ανδρογόνων σε
ασθενείς με παχυσαρκία έχουν σοβαρές επιπτώσεις όπως η ανδρική γονιμότητα, ο υπογοναδοτροπικός υπογοναδισμός, η στυτική δυσλειτουργία και η μειωμένη σπερματογένεση. Η αύξηση της
μάζας του λιπώδους ιστού και κυρίως του ενδοκοιλιακού λίπους, επιδρά στη βιοσύνθεση των στεροειδών ορμονών του φύλου και συγκεκριμένα την αύξηση μετατροπής των ανδρογόνων σε οιστρογόνα στους περιφερικούς ιστούς και ρυθμίζει την βιοσύνθεση του σπέρματος και την ανδρική αναπαραγωγική ικανότητα.Παρατηρείται καταστολή της δράσης του άξονα υποθαλάμου- υπόφυσης που
ενισχύεται από την περιφερική αύξηση των οιστρογόνων μέσω της δράσης μιας περιφερικής αρωματάσης. Επηρεάζεται επιπλέον η σύνθεση GnRH, LH, FSH. Η παρακολούθηση και αντιμετώπιση
της παχυσαρκίας είτε με δίαιτα και άσκηση είτε με φαρμακευτική αγωγή, βελτιώνει το λιπιδαιμικό, το
γλυκαιμικό και ορμονικό proﬁle γενικότερα και μετριάζει τις παθολογικές φαινοτυπικές εκδηλώσεις.
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Ο200 ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ: ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ
Κουτσονικόλα Π.1, Μαυραντώνη Ε.1, Ηλία Γ.1, Παπανικολάου Δ. 1, Κουτσονικόλας Δ. 2
Φοιτήτριες Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Αναπλ. καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Πειραματικής φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1

Έχουν οι γυναίκες ασθενέστερη μνήμη από τους άντρες; Είναι πιο ευαίσθητες στον πόνο, πιο συναισθηματικές και με λιγότερη ικανότητα προσανατολισμού; Είναι οι μεγαλύτερες μαθηματικές ιδιοφυίες
αρσενικού γένους; Την απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα δίνει η μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου και συγκεκριμένα η διερεύνηση των ομοιοτήτων και των διαφορών του εγκεφάλου σε δομικό
αλλά και λειτουργικό επίπεδο ανάμεσα στα δύο φύλα. Πειραματικές μελέτες σε υγιείς εθελοντές
απεικόνισαν γραφικά την εγκεφαλική τους δραστηριότητα με fMR1 ανιχνευτές και διαπίστωσαν διαφορετική συμπεριφορά και απάντηση ανδρών γυναικών στα ίδια ερεθίσματα. Το αποτέλεσμα έδειξε
πως υπάρχει όντως δομική και λειτουργική διαφορά ανάμεσα στον εγκέφαλο ανδρών και γυναικών.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική μας έρευνα, ο ανδρικός εγκέφαλος είναι μεγαλύτερος σε μέγεθος, πιο
βαρύς, με εμφανή ασυμμετρία μεταξύ των λοβών, και εμφανίζει περισσότερες αλλοιώσεις κατα
τη διαδικασία της γήρανσης. Αντιθέτως, ο γυναικείος εγκέφαλος έχει μικρότερο μέγεθος, εμφανίζει
μικρότερη πολυμορφικότητα και έχει μεγάλη αντίσταση στις αλλοιώσεις με το πέρασμα του χρόνου.
Έχει υποστηριχθεί ότι το κάθε φύλο έχει συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου του περισσότερο
αναπτυγμένες, με τον αριθμό των συνάψεων μεταξύ διάφορων τμημάτων ανδρικών και γυναικείων
εγκεφάλων να διαφέρει. Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται είναι γεγονός ότι οι παραλλαγές ανδρικού και γυναικείου εγκεφάλου οφείλονται στην διαφορετική διάπλασή τους και όχι στην πολυπλοκότητα. Δεν σχετίζεται άμεσα με την νοητική ανάπτυξη, δηλαδή δεν υποδηλώνεται η νοητική επικρατηση τους ενός εκ των δύο φύλων και πιθανόν να οφείλεται σε διαδικασίες εξέλιξης και φυσικής
επιλογής και να επηρεάζεται από ορμονικούς παράγοντες.
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Ο201 ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΠΗΚΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κουτσονικόλα Π.1, Κυζίρογλου Μ.1, Νεδέλκος Γ.1, Παπανικολάου Δ.41 Τζήρου Ο.1,
Κουτσονικόλας Δ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.
1

Σκοπός: Παρουσίαση και ερμηνεία των μηχανισμών με τους οποίους η κολπική μαρμαρυγή υπεισέρχεται στον μηχανισμό πήξης του αίματος και η φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτών των διαταραχών.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας ανώμαλος ρυθμός της καρδιακής λειτουργίας που αφορά στα ανώτερα τμήματά της (κόλποι) και χαρακτηρίζεται από μη συντονισμένες
ηλεκτρικές εκπολώσεις, οι οποίες έχουν ως συνέπεια μη φυσιολογικές μυοκαρδιακές συστολές. Στην
κολπική μαρμαρυγή, λόγω μη συντονισμένης συστολής του μυοκαρδίου των κόλπων, το αίμα παρατείνει το χρόνο παραμονής στους κόλπους και δεν ρέει με φυσιολογική ταχύτητα προς τις κοιλίες,
με αποτέλεσμα την κινητοποίηση του μηχανισμού πήξης. Η διαδικασία της πήξης του αίματος είναι
πολύπλοκη και περιλαμβάνει τη διαδοχική ενεργοποίηση διαφόρων παραγόντων που κυκλοφορούν
στο αίμα και βρίσκονται σε ανενεργό κατάσταση. Ο πηκτικός μηχανισμός εκτός από τις αλλαγές
στον τρόπο ροής του αίματος στους κόλπους, ενισχύεται από πιθανές ενδοθηλιακές βλάβες και τη
συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής
είναι η διατήρηση ισορροπίας στην αιμόσταση και η πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
Χρησιμοποιούνται κυρίως κουμαρινικά παράγωγα, ασπιρίνη, αντιαιμοπεταλιακά, αντιπηκτικά που
αναστέλλουν τους παράγοντες πήξης, εκτός από τη βιταμίνη Κ. Κυριότερη παρενέργεια σε υπερδοσολογία των φαρμάκων τα οποία χορηγούνται για την αντιμετώπιση της αυξημένης πηκτικότητας του
αίματος είναι η αιμορραγία.
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Ο202 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ
Κανάβα Β.1, Παπατζέλου Ι.1, Συμεωνίδου Ε.1, Καπουκρανίδου Δ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, 2Ιατρός, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ιατρικού Τμήματος
ΑΠΘ

1

Ως γήρανση χαρακτηρίζεται η συσσώρευση βλαβών στα δομικά στοιχεία του οργανισμού, ειδικότερα
στο DNA. Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της γήρανσης του εγκεφάλου ανάμεσα στα δύο φύλα,
καθώς και οι πιθανές διαφοροποιήσεις στην διαδικασία της.
Έγινε αναζήτηση βιβλιογραφίας ιατρικών πηγών. Οι έρευνες περιλαμβάνουν κυρίως απεικονιστικές
μεθόδους (MRI, PET), αλλά και ελέγχους στα επίπεδα έκφρασης ορμονών και γονιδίων σε εγκεφάλους ανθρώπων και πειραματόζωων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρούνται φυλετικές
διαφορές στους όγκους ορισμένων τμημάτων του εγκεφάλου που μεταβάλλονται κατά τη γήρανση,
ενώ ο όγκος του εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι μεγαλύτερος στους άνδρες. Ακόμη, παρατηρείται αύξηση της διάχυσης του νερού στον εγκεφαλικό φλοιό των γυναικών, οι οποίες εμφανίζουν συμμετρική
ατροφία των δυο ημισφαιρίων, σε αντίθεση με τους άντρες στους οποίους το αριστερό ημισφαίριο
ατροφεί περισσότερο. Όσον αφορά την γονιδιακή έκφραση, ο εγκέφαλος του άνδρα υφίσταται πιο
καθολικές αλλαγές κατά την γήρανση, ενώ επιπλέον το ποσό των αστροκυττάρων και της μικρογλοίας του ιπποκάμπου μειώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό. Επίσης στον εγκέφαλο, τα επίπεδα των
ανδρογόνων T και DHT μειώνονται σημαντικά στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες δεν παρατηρείται σημαντική διαφορά στα επίπεδα των στεροϊδικών ορμονών. Ακόμη, η δραστικότητα της ChAT (choline
acetyltransferase) και της AChE (acetylcholinesterase) όπως και η έκφραση γονιδίων του προμετωπιαίου φλοιού, μειώνεται περισσότερο κατά την γήρανση στις γυναίκες. Συμπερασματικά προκύπτει
ότι η μείωση της έκφρασης γονιδίων και τα αποτελέσματα της γήρανσης είναι πιο αισθητά στους
άντρες. Σημαντικό προστατευτικό ρόλο φαίνεται τα διαδραματίζουν τα οιστρογόνα, ενώ η μείωση των
ανδρογόνων με την πάροδο της ηλικίας στους άντρες δρα επιβαρυντικά.
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Ο203 Η ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ WNT-FRIZZLED ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΝΟΣΟΥ: ΝΕΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Ιωακειμίδης Ν.1, Καρίκη Ο.1, Σιάφης Σ.1, Καλλαράς Κ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, 2Καθηγητής Φυσιολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως στόχο να περιγράψει το ρόλο της σηματοδοτικής
οδού Wnt-Frizzled στην παθοφυσιολογία των συνηθέστερων καρδιαγγειακών νοσημάτων. Η σηματοδοτική οδός Wnt-Frizzled διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εμβρυϊκή οργανογένεση καθώς
και στη μετέπειτα κυτταρική επικοινωνία, αύξηση και μετανάστευση. Ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό
σύστημα η οδός προωθεί τη διαφοροποίηση των μυοκαρδιακών κυττάρων, τη μορφογένεση της
καρδιάς και την ανάπτυξη του αγγειακού ενδοθηλίου. Νεότερα ερευνητικά και πειραματικά δεδομένα
αναδεικνύουν το ρυθμιστικό χαρακτήρα της οδού στις διαδικασίες της καρδιακής αναδιαμόρφωσης
(cardiac remodeling) όπως στην υπερτροφία και την ίνωση καθώς και στις παθολογικές οντότητες
της ισχαιμικής καρδιακής νόσου, της καρδιακής ανεπάρκειας και των αρρυθμιών. Η σηματοδότηση
μέσω Wnt πρωτεϊνών παραμένει σιωπηλή στον ενήλικα οργανισμό. Παρόλα αυτά σε καταστάσεις
υψηλού καρδιακού μεταφορτίου (χρόνια υπέρταση), εμφράγματος μυοκαρδίου, αλλοίωσης αγγειακού ενδοθηλίου η δραστηριότητα της οδού αυξάνεται σημαντικά είτε μέσω υπερέκφρασης κομβικών
σηματοδοτικών πρωτεϊνών της οδού (β-κατενίνη) είτε υποδοχέων Frizzled στα προγονικά καρδιακά
κύτταρα και στα ενδοθηλιακά κύτταρα αντίστοιχα, προωθώντας την αύξησή τους. Η πυροδότηση
της αύξησης προάγει την ουλοποίηση ή την υπερτροφία του μυοκαρδίου ανάλογα με την υποκείμενη πάθηση, διεργασίες που αντιρροπούν την καρδιακή βλάβη δημιουργώντας όμως ένα μη λειτουργικό μορφολογικά μυοκάρδιο (παθολογικό remodeling). Μελέτες σε πειραματόζωα απέδειξαν
ότι η αναστολή της σηματοδότησης Wnt αποτελεί μία επαναστατική θεραπευτική στρατηγική εφόσον
επιβραδύνει την εγκατάσταση καρδιακής υπερτροφίας και της παθολογικής αναδιαμόρφωσης του
καρδιακού ιστού μετά από ισχαιμικό επεισόδιο. Συμπερασματικά, η διεξοδικότερη μελέτη της σηματοδοτικής οδού Wnt-Frizzled και ο εντοπισμός μοριακών σημείων επέμβασης σε αυτήν ανοίγουν
νέους ορίζοντες για ολοκληρωμένη κατανόηση της καρδιαγγειακής νόσου και αποτελεσματικότερη
θεραπεία της στο μέλλον.
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Ο204 Η ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ
Βεργόπουλος Σ.1, Μπούλμπου Α.1, Νοδαράκης Μ.1, Κοσμίδης Ε.Κ.2
1

Φοιτητής/φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, 2Λέκτορας Φυσιολογίας, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ

Η σεξουαλική επαφή είναι αποτέλεσμα συνδυασμού φυσιολογικών και ψυχολογικών φαινομένων και
ενός σύνθετου μηχανισμού που συνίσταται από αλληλεπίδραση του νευρικού, του κυκλοφορικού και
του ενδοκρινικού συστήματος. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει θεώρηση των νευροφυσιολογικών
οδών και μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά τη γενετήσια λειτουργία, τόσο στον άνδρα όσο
και στη γυναίκα. Η νευροφυσιολογία της σεξουαλικής διέγερσης θεωρείται ως ένα σύστημα διπλής
κατεύθυνσης, καθολικό σε όλα τα σπονδυλωτά.
Στον άνθρωπο, και στα δύο φύλα, η σεξουαλική διέγερση προκαλείται από ερεθισμό των αισθήσεων
(μηχανικός ερεθισμός, οπτικά, απτικά, οσφρητικά, ακουστικά ερεθίσματα). Ακολουθεί μετάδοση του
ερεθίσματος από αισθητικούς νευρώνες της κατώτερης κοιλιακής χώρας στην ιερή μοίρα του νωτιαίου μυελού, πυροδοτόντας αυτόνομα αντανακλαστικά που ελέγχουν την επιλεκτική ροή αίματος και
τη σύσπαση των λείων μυικών ινών στα γεννητικά όργανα (αντιδράσεις που είναι ανεξάρτητες από
τον έλεγχο του εγκεφαλικού φλοιού). Μέσω του νωτιαίου μυελού, το ερέθισμα μεταφέρεται τελικά
στον εγκέφαλο, απ’ όπου άρχονται ερεθίσματα προς τα υπόλοιπα αλληλεπιδρώντα συστήματα.
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Ο205 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΗ
Παπατζέλος Α.1, Αθανασιάδης Δ.1, Μουσελίμης Δ.1, Τσαρουχάς Α.1, Κοσμίδης Ε.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 2Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικού
Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ

1

Οι νευρώνες του πρόσθιου εγκεφάλου στην κοιλιακή οροφιαία περιοχή και στον επικλινή πυρήνα
είναι γνωστοί ως εγκεφαλικά κέντρα ανταμοιβής ή απόλαυσης και συμμετέχουν σε σχετιζόμενες με το
κίνητρο συμπεριφορές όπως ο εθισμός, η διασκέδαση, το γέλιο και η κατανάλωση φαγητού. Επίσης,
στο σύστημα ανταμοιβής διαδραματίζουν ρόλο και οι μεσοφλοιικοί ντοπαμινεργικοί νευρώνες που
προβάλλουν από τον μεσεγκέφαλο στον επικλινή πυρήνα και στον πρόσθιο φλοιό. Οι καλύτερα μελετημένες εθιστικές ουσίες είναι τα οπιούχα όπως η μορφίνη,η ηρωίνη και η κοκαΐνη, η αμφεταμίνη, η
αλκοόλη, τα κανναβινοειδή και η νικοτίνη. Το κοινό χαρακτηριστικό της επίδρασης των ουσιών αυτών
στον εγκέφαλο είναι η αύξηση της ντοπαμίνης που είναι διαθέσιμη για να δράσει στους D3 υποδοχείς
στον επικλινή πυρήνα. Έτσι, διεγείρουν άμεσα το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Ο μακροχρόνιος εθισμός οδηγεί σε ανοχή, δηλαδή στην ανάγκη για αύξηση των ποσοτήτων μιας ουσίας για την
πρόκληση των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Η διακοπή της ουσίας προκαλεί ψυχολογικά και φυσικά
συμπτώματα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων στέρησης συνίσταται στη χορήγηση
β-νοραδρενεργικών ανταγωνιστών η α2-νοραδρενεργικών αγωνιστών στον βασικό πυρήνα της τελικής ταινίας. Τα τρία κύρια φάρμακα που χορηγούνται στις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της κατάχρησης
οινοπνεύματος είναι: naltrexone, acamprosate και disulﬁram. Η υποτροπή είναι ένα χαρακτηριστικό
του εθισμού και εμφανίζεται συχνά λόγω έκθεσης σε εικόνες, ήχους και καταστάσεις που σχετίζονται
με τη χρήση του ναρκωτικού. Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι μια μικρή δόση ενός εθιστικού
φαρμάκου διευκολύνει την απελευθέρωση διεγερτικών νευροδιαβιβαστών σε περιοχές σχετιζόμενες
με τη μνήμη.
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Ο206 ΜΕΛΗ-ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τσαρουχάς Α. 1, Αθανασιάδης Δ. 1, Μουσελίμης Δ. 1, Παπατζέλος Α. 1, Κοσμίδης Ε. 2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ., 2Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικού
Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ

1

Το 50-95% των ακρωτηριασμένων ασθενών αναφέρουν ότι συνεχίζουν να αισθάνονται το ακρωτηριασμένο μέλος τους. Το υποτιθέμενο μέλος αποκαλείται φάντασμα καθώς δεν έχει υλική υπόσταση
και έχει παρατηρηθεί σε περιπτώσεις αφαίρεσης πληθώρας μελών του σώματος. Οι ασθενείς είναι
σε θέση να αντιληφθούν σε τι θέση βρίσκεται το μέλος-φάντασμα, καθώς και να πραγματοποιήσουν
εκούσιες και ακούσιες κινήσεις με αυτό. Το 60-85% των ασθενών αναφέρουν επεισοδικό ή χρόνιο
πόνο στο φάντασμα, μέτριο έως και ανυπόφορο, περιπλέκοντας σημαντικά τη διαδικασία αποθεραπείας/αποκατάστασης των ατόμων αυτών. Η έρευνα επί του φαινομένου επικεντρώθηκε στις μεταβολές της δραστηριότητας της οπίσθιας κεντρικής έλικας του εγκεφάλου, όπου εδράζει ο κύριος
σωματοαισθητικός φλοιός, μετά τον ακρωτηριασμό. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ενεργοποίηση προηγουμένως ανενεργών συνάψεων καθιστά του νευρώνες οι οποίοι στο παρελθόν δέχονταν ερεθίσματα από το ακρωτηριασμένο μέλος, και πλέον από το φάντασμα, διεγέρσιμους σε ερεθίσματα άλλων
τμημάτων του σώματος. Οι ίδιες μελέτες ενοχοποιούν την αναδιοργάνωση αυτή για την εμφάνιση
του πόνου στο μέλος φάντασμα, εισάγοντας τη θεωρία της δυσπροσαρμοστικής πλαστικότητας: η
αναδιοργάνωση του φλοιού ώστε τα ερεθίσματα από άλλα μέρη του σώματος να οδηγούν σε ενεργοποίηση των νευρώνων υπεύθυνων για το φάντασμα προκαλεί την αίσθηση πόνου. Νέες έρευνες
φαίνεται να καταρρίπτουν αυτή τη θεωρία προτείνοντας ότι αντιθέτως, αυξημένα επίπεδα πόνου
στο φάντασμα εμποδίζουν την αναδιοργάνωση των νευρώνων στην περιοχή και ότι οι πραγματικοί
επιφέροντες την πλαστικότητα της περιοχής είναι η έλλειψη ιδιοκεντρικών ερεθισμάτων καθώς και η
εμπειρία (από οπτικά ερεθίσματα) ότι το φάντασμα δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Οι παράγοντες που επιφέρουν τον πόνο δεν έχουν διευκρυνιστεί ακόμη κατά τη θεώρηση αυτή.
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Ο207 Η ΝΕΥΡΟΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
Αθανασιάδης Δ.1, Τσαρουχάς Α.1, Μουσελίμης Δ.1, Παπατζέλος Α.1, Κοσμίδης Ε.2
1

Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2Λέκτορας Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι η μελέτη των νεότερων δεδομένων σχετικά με την αναγνώριση του πόνου από το ΚΝΣ μέσω των περιφερικών νεύρων.
Περίληψη: Ο πόνος διακρίνεται σε δύο διαφορετικούς τύπους: τον ταχύ με χρόνο εμφάνισης 0,1 sec
μετά την εφαρμογή αλγογόνου ερεθίσματος και τον βραδύ με χρόνο >=1sec. Στον βραδύ η ένταση
του πόνου αυξάνεται βαθμιαία για πολλά δευτερόλεπτα μετά την πρώτη εμφάνιση. Ο ταχύς -οξύςπόνος γίνεται αισθητός μέσω επιφανειακών νευροϋποδοχέων, ενώ ο βραχύς -καυστικός- από τους
εν τω βάθει και σχετίζεται με την καταστροφή ιστών. Όλοι οι υποδοχείς του πόνου είναι ελέυθερες
νευρικές απολήξεις που διεγείρονται από τρεις διαφορετικούς τύπους ερεθισμάτων: μηχανικά, θερμικά και χημικά ερεθίσματα. Αν και οι υποδοχείς είναι ίδιοι, οι οδοί αγωγής του ερεθίσματος είναι
διαφορετικοί. Υπάρχουν αντίστοιχα ταχείες και βραδείες ίνες. Οι ταχείες άγονται με λεπτές ίνες τύπου
Αδ, ενώ οι βραδείες με ίνες τύπου C. Εξαιτίας του διπλού αυτού συστήματος αγωγής του πόνου,
σε απότομη εφαρμογή αλγογόνου ερεθίσματος προκαλείται «διπλό» αίσθημα πόνου που οφείλεται
στις δυο διαφορετικές οδούς προς τον εγκέφαλο. Με τον ταχύ πόνο το άτομο έχει ταχεία πληροφόρηση για την επίδραση βλαπτικού παράγοντα με συνέπεια τη δημιουργία αντανακλαστικού για
απομάκρυνση του οργανισμού από το ερέθισμα. Με την είσοδο στον νωτιαίο μυελό με τις οπίσθιες
ρίζες των νωτιαίων νεύρων, οι νευρικές ίνες πόνου καταλήγουν σε νευράδες στα οπίσθια κέρατα.
Για την επεξεργασία των σημάτων του πόνου κατά την πορεία τους προς τον εγκέφαλο υπάρχουν
δύο συστήματα, η νεονωτιαιοθαλαμική και η παλαιονωτιαιοθαλαμική οδός, που καταλήγουν σε διαφορετικά κέντρα του εγκεφάλου.Τα υπεύθυνα κέντρα αντίληψης του πόνου στον εγκέφαλο είναι o
φλοιός (πρόσθια αύλακα του προσαγωγίου), η νήσος, ο θάλαμος, το σύστημα βασικών γαγγλίων και
το εγκεφαλικό στέλεχος.
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Ο208 ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ
Παπαθανασίου Ε., Μαυράκη Ε.Ε.
6ετής φοιτήτρια Ιατρικής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Περιγράφουμε την περίπτωση ενός άνδρα 62 ετών που προσήλθε στα τακτικά επείγοντα περιστατικά με οξεία ισχαιμία του δεξιού σκέλους και αναλύουμε διεξοδικά όλα τα βήματα κλινικής, διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης.
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψουμε την εμφάνιση της συμπτωματολογίας της
οξείας ισχαιμίας στην καθημερινή πράξη.
Υλικό-Μέθοδος: Ασθενής που προσκομίσθηκε στα επείγοντα περιστατικά του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Έβρου.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι η αξία της κλινικής εξέτασης
στη διάγνωση της οξείας αρτηριακής θρόμβωσης.
Συμπεράσματα: Η οξεία αρτηριακή θρόμβωση αποτελεί μία πρόκληση για τον Αγγειοχειρουργό ο
οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μία νόσο της οποίας η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη, η αντιμετώπιση είναι πολυπαραγοντική και ο κίνδυνος για την απώλεια του μέλους ή της ίδιας της ζωής του
ασθενούς αρκετά μεγάλος.
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Ο209 ΟΞΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΘΡΟΜΒΩΣΗ
Παπαθανασίου Ε., Μαυράκη Ε.Ε
6ετής φοιτήτρια Ιατρικής - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Η οξεία αρτηριακή θρόμβωση είναι η απότομη διακοπή της αιματικής περιφερικής ροής κυρίως στα
κάτω άκρα η οποία σχετίζεται με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα και μπορεί δυνητικά να απειλήσει
και την ίδια ζωή του ασθενούς. Η διάγνωση και θεραπεία της οξείας αρτηριακής θρόμβωσης σε αρκετές περιπτώσεις είναι αρκετά περίπλοκη και αποτελεί μία πρόκληση για τον αγγειοχειρουργό. Η επισκόπηση του άκρου, ο έλεγχος της κινητικότητας και αισθητικότητας αυτού, η ψηλάφηση των περιφερικών σφύξεων αλλά κ η ανίχνευση αρτηριακού σήματος Doppler στο πάσχον σκέλος προσφέρουν
τα μέγιστα στην εκτίμηση του βαθμού της ισχαιμίας. Σε ηπιότερα στάδια ισχαιμίας (I, IIa ταξινόμηση
κατά Rutherford) όπου υπάρχει χρόνος η κλινική διάγνωση τεκμηριώνεται με την συνδρομή απεικονιστικών τεχνικών (color duplex scanning, iaDSA, MRA, CTA). Σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις,
όταν απειλείται άμεσα η βιωσιμότητα του σκέλους (στάδιο IIb οξείας ισχαιμίας) ο ασθενής πρέπει να
οδηγηθεί επειγόντως στο χειρουργείο. Σήμερα με την πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας οι διαθέσιμες
τεχνικές αποκατάστασης όπως η θρομβεκτομή, η θρομβόλυση, η ενδαγγειακή, η
ανοιχτή και η υβριδική αποκατάσταση επαναιμάτωσης αποτελούν αξιόπιστες επιλογές.
Σκοπός:Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετήσουμε την φυσική ιστορία της οξείας
αρτηριακής θρόμβωσης καθώς και την διάγνωση και θεραπεία αυτής στην περιφερική κυκλοφορία.
Υλικό-Μέθοδος: Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι από το βιβλίο Αγγειοχειρουργικής Rutherford
(Cronenwett and Jonhston,7th edition).
Αποτελέσματα: Η διάγνωση της οξείας αρτηριακής θρόμβωσης είναι κυρίως κλινική οπότε ο αγγειοχειρουργός θα πρέπει να είναι προσεκτικός και σχολαστικός στην κλινική του εξέταση.
Συμπεράσματα: Η οξεία αρτηριακή θρόμβωση παραμένει μια χειρουργική πρόκληση παρά την
πληθώρα των χειρουργικών και θεραπευτικών επιλογών στη χειρουργική φαρέτρα του.
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Ο210 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΝΟΣΟΥ
Λεπτοκαρίδου - Μουρτζίλα Ε.1, Χρίστογλου Μ.1, Κιοσέ Κ.1, Σταυρίδης Κ.2, Δεγερμετζόγλου Ν.2,
Γκένιος Ι.Θ.2, Μαντέλας Μ.3, Καραμάνος Δ.4, Σαρατζής Ν.5, Λαζαρίδης Ι.6, Γήτας Χ.7
Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 3Α’ Επιμελητής - Α’ Χειρουργική ΑΠΘ, 4Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 5Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 6Επίκουρος Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 7 Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική
Κλινική ΑΠΘ
1

Εισαγωγή: Η χρήση των επενδυμένων με φάρμακο μπαλονιών (Drug Coated Balloons, DCB) στην
πρωτογενή ή δευτερογενή αγγειοπλαστική είναι μια νέα τάση στη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου. Η χρήση κυτταροστατικών φαρμάκων όπως το paclitaxel, επιβραδύνουν
την ανάπτυξη και την υπερπλασία του νεο- ενδοθηλίου που μπορεί να προκαλέσει επαναστένωση
και απόφραξη στο σημείο της επέμβασης και αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνική με μακροχρόνια αποτελέσματα στη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου
Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την εμπειρία μας και τα άμεσα αποτελέσματα της χρήσης των DCB
LUTONIX® στη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου κάτω από τη βουβωνική
χώρα.
Υλικά και Μέθοδος: Κατά την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2013, 22 ασθενείς με περιφερική αρτηριακή αποφρακτική νόσο λόγω πρωτοπαθούς ή δευτεροπαθούς αρτηριακής στένωσης υποβλήθηκαν σε αγγειοπλαστική με DCB LUTONIX®. Από αυτούς 14 ήταν άρρενες και 8 θήλεις. Ο μέσος όρος
ηλικίας ανέρχεται στα 66,8 έτη (± 6.23). Σε 14 από αυτούς η στένωση εντοπίζεται στην επιπολής
μηριαία αρτηρία, σε 4 στην ιγνυακή αρτηρία, σε 3 στην κνημιαία/περονιαία αρτηρία και σε 1 ασθενή
η στένωση εντοπίζεται και στα 2 σημεία της αναστόμωσης της μηροϊγυακής παράκαμψης με συνθετικό μόσχευμα PTFE. Οι ασθενείς εξετάστηκαν προεγχειρητικά και άμεσα μετεγχειρητικά με την
μεταβολή του αρτηριακού δείκτη (ΑΔ) και η μετεγχειρητική παρακολούθηση (follow up) περιλαμβάνει
μετρήσεις του ΑΔ και υπέρηχο Triplex στον πρώτο μήνα, στο τρίμηνο και στο εξάμηνο (όπου είναι
δυνατό) μετεγχειρητικά.
Αποτελέσματα: Η μέση αύξηση του ΑΔ άμεσα μετεγχειρητικά ήταν 0,36 (±0,12). Στην επανεξέταση
του τριμήνου (όπου ήταν δυνατό) η αύξηση του ΑΒΙ ανέρχεται στο 0,29 και στου εξαμήνου στο 0,26,
ενώ η βατότητα της αρτηρίας είχε διατηρηθεί σε όλους τους ασθενείς. 2 ασθενείς εμφάνισαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια ή άμεσα μετά την αγγειοπλαστική (περιφερική εμβολή και οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα), οι οποίες αντιμετωπίστηκαν άμεσα και δεν άφησαν μόνιμες βλάβες. 1 ασθενής χρειάστηκε
να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό κάτω από το γόνατο 1 μήνα μετά την αγγειοπλαστική λόγω σηπτικής
γάγγραινας από μόλυνση έλκους.
Συμπεράσματα: Η χρήση των DCB LUTONIX® στην αγγειοπλαστική για τη θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου κάτω από τη βουβωνική χώρα, είναι μια νέα και πολλά
υποσχόμενη τεχνική για τη διατήρηση της βατότητας των αρτηριών μετεγχειρητικά σε βάθος χρόνου.
Τα άμεσα αποτελέσματα της τεχνικής αυτής από την εφαρμογή της στην κλινική μας δείχνουν ικανοποιητικά. Παρ’ όλα αυτά απαιτείται περεταίρω εφαρμογή σε περισσότερους ασθενείς και μετεγχειρητική παρακολούθηση τους ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τη χρήση τους ως μόνιμη
θεραπεία της περιφερικής αρτηριακής αποφρακτικής νόσου.
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Ο211 ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΡΑΓΕΝΤΟΣ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ
Κιοσέ Κ.1, Λεπτοκαρίδου - Μουρτζίλα Ε.1, Χρίστογλου Μ.1, Δεγερμετζόγλου Ν.2, Σταυρίδης Κ.2,
Γκένιος Ι.Θ.2, Μαντέλας Μ.3, Καραμάνος Δ.4, Σαρατζής Ν.5, Λαζαρίδης Ι.6,Γήτας Χ.7
Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 3Α’ Επιμελητής - Α’ Χειρουργική ΑΠΘ, 4Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 5Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 6Επίκουρος Καθηγητής
Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ, 7 Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική
Κλινική ΑΠΘ
1

Εισαγωγή: Τα ανευρύσματα της νεφρικής αρτηρίας είναι σπάνια (0,01-0,09% στο γενικό πληθυσμό). Στη πλειοψηφία τους είναι σακκοειδή αληθή εκφυλιστικού τύπου και διαγιγνώσκονται τυχαία ή
στα πλαίσια διερεύνησης αρτηριακής υπέρτασης. Η πιο επικίνδυνη επιπλοκή τους είναι η ρήξη, με
συχνότητα 3% και θνητότητα μεγαλύτερη του 10%.
Σκοπός: Παρουσιάζουμε την περίπτωση ραγέντος ανευρύσματος νεφρικής αρτηρίας, το οποίο αντιμετωπίσθηκε ενδαγγειακά, με εμβολισμό των τροφοφόρων αρτηριών.
Υλικό-Μέθοδος: Γυναίκα ασθενής 79 ετών, με ήπιο άλγος από 10ημέρου αρ. πλάγιας κοιλιακής
χώρας και αντανάκλαση στην οσφύ, παρουσίασε σταδιακή επιδείνωση του άλγους τις τελευταίες 48
ώρες, με κορύφωση αυτού και συνοδό επεισόδιο ζάλης και ναυτίας 3 ώρες προ της διακομιδής της
στο Νοσοκομείο. Αιμοδυναμικά σταθερή με 30,6% Ht, κατά την εισαγωγή της, υποβλήθηκε σε επείγουσα CT κοιλίας που αποκάλυψε ελεύθερη ρήξη ανευρύσματος αρ. νεφρικής αρτηρίας διαμέτρου
περίπου 5εκ.. Οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο και υποβλήθηκε σε ενδαγγειακό εμβολισμό
αρ. κύριας και επικουρικής νεφρικής αρτηρίας που τροφοδοτούσαν το ανεύρυσμα.
Αποτελέσματα: Η τελική αγγειογραφία κατέδειξε αποκλεισμό του ανευρυσματικού σάκου και αχνή
παλίνδρομη σκιαγράφηση τμήματος αρ. νεφρού. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή με ύφεση του
άλγους τη 2η μτχ. ημέρα και διατήρηση ουρίας και κρεατινίνης εντός φυσιολογικών ορίων. Η ασθενής επανεξετάσθηκε έναν και έξι μήνες μετά με CT κοιλίας που επιβεβαίωσαν τη θρόμβωση του
ανευρυσματικού σάκου και τη σταδιακή απορρόφηση του αιματώματος. Το 2ο μήνα πραγματοποιήθηκε σπινθηρογράφημα νεφρών που αποκάλυψε συμμετοχή του αρ. νεφρού στη συνολική νεφρική
λειτουργία 17%. 9 μήνες μετά η ασθενής βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση με αντιρροπούμενη
νεφρική λειτουργία και χωρίς υπέρταση.
Συμπεράσματα: Ο εμβολισμός ανευρύσματος νεφρικής αρτηρίας αποτελεί μια γρήγορη και ελάχιστα επεμβατική λύση που προσφέρει ένα εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, έναντι της ανοιχτής
αποκατάστασης ή της ενδαγγειακής με τοποθέτηση κεκαλυμένου ενδονάρθηκα (stent).
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Ο212 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΟΥ
ΝΑΡΘΗΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ
Χρίστογλου Μ.6, Κιοσέ Κ.6, Λεπτοκαρίδου - Μουρτζίλα Ε.6, Γκένιος Ι.Θ.5, Σταυρίδης Κ.5,
Δεγερμετζόγλου Ν.5, Καραμάνος Δ.3, Μαντέλας Μ.4, Λαζαρίδης Ι.2, Σαρατζής Ν.1, Γήτας Χ.7
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, 2Επίκουρος Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Α’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, 3Λέκτορας Αγγειοχειρουργικής - Α’ Χειρουργική
Κλινική Α.Π.Θ, 4Επιμελητής - Α’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, 5Ειδικευόμενος Αγγειοχειρουργικής - Α’
Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, 6Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 7 Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής - Α’
Χειρουργική Κλινική ΑΠΘ
1

Εισαγωγή-Σκοπός: Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται, οι αγγειοχειρουργοί συχνά
έρχονται αντιμέτωποι με ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που θεωρούνται ότι έχουν αυξημένο κίνδυνο
να υποβληθούν σε καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή. Εντούτοις υπάρχουν αμφιλεγόμενα δεδομένα σχετικά με τις επιπλοκές της τοποθέτησης ενδοαγγειακού καρωτιδικού νάρθηκα σε ασθενείς άνω των
80 ετών. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει τις επιπλοκές της τοποθέτησης καρωτιδικού
νάρθηκα στις 30 ημέρες και τους 6 μήνες μετεγχειρητικά, που πραγματοποιήθηκαν στη κλινική μας
σε ασθενείς 80 ετών και άνω, να τις συγκρίνει με βιβλιογραφικές αναφορές για νεότερους ασθενείς
και να αξιολογήσει αν το 80ο έτος θα πρέπει να είναι το ανώτερο όριο για επαναιμάτωση καρωτίδος.
Υλικό-Μέθοδοι: Πρόκειται για μια μονοκεντρική αναδρομική μελέτη που αξιολογεί τα ιατρικά αρχεία,
τις απεικονιστικές εξετάσεις και την μετεγχειρητική παρακολούθηση 30 ημέρες και 6 μήνες μετά από
τοποθέτηση καρωτιδικού νάρθηκα σε ασθενείς άνω των 80 ετών μεταξύ του 2004 και 2010.
Αποτελέσματα: Συνολικά 38 καρωτιδικοί νάρθηκες τοποθετήθηκαν σε 34 ασθενείς άνω των 80 με
ποσοστό τεχνικής επιτυχίας 100%. 62% των ασθενών ήταν συμπτωματικοί. Στο 66% των ασθενών
χρησιμοποιήθηκαν φίλτρα προστασίας εγκεφαλικού παρεγχύματος. Δεν υπήρξε κανένας θάνατος ή
έμφραγμα μυοκαρδίου στις 30 ημέρες μετεγχειρητικά, ενώ εμφανίστηκε ένα παροδικό εγκεφαλικό
επεισόδιο (2,63%) και ένα μείζον εγκεφαλικό επεισόδιο (2,63%) παρά την χρήση προστατευτικού
φίλτρου. Κατά την εξάμηνη μετεγχειρητική παρακολούθηση υπήρξαν 2 θάνατοι (5,21%) χωρίς άλλα
νευρολογικά συμβάματα.
Συμπεράσματα: Η τοποθέτηση καρωτιδικού νάρθηκα από έμπειρους αγγειοχειρουργούς σχετίζεται
με αποδεκτά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας ακόμη και σε ασθενείς ηλικίας άνω των 80 ετών.
Για τον λόγο αυτό η ηλικία από μόνη της δεν θα πρέπει να θεωρείται κριτήριο αποκλεισμού από την
τοποθέτηση καρωτιδικού νάρθηκα.

218

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο213 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗΣ ΤΟΜΗΣ
Πουλακίδα Ει.1, Χατζηαντωνίου Τρ.1, Χατζηαγαπίου Στ.1, Νταϊλιάνα Ζ.2, Μαλίζος Κ.3,
Βαρυτιμίδης Σ.2
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Λάρισας, 2Αν. Καθηγητής/Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Λάρισας, 3Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή Λάρισας
1

Σκοπός: Η διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα είναι η πιο συχνή επέμβαση στη χειρουργική του χεριού.
Σκοπός αυτής της προοπτικής τυχαιοποιημένης μελέτης είναι να εξετάσει αν το μέγεθος της χειρουργικής τομής επηρεάζει τον χρόνο αποκατάστασης ασθενών που υποβλήθηκαν σε διατομή εγκαρσίου
συνδέσμου.
Υλικό και Μέθοδος: Διακόσιοι ασθενείς με ευρήματα συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα υποβλήθηκαν
σε διάνοιξη εγκαρσίου συνδέσμου. Οι ασθενείς χωρίστηκαν τυχαία σε 2 ομάδες των εκατό ασθενών.
Οι ασθενείς της 1ης ομάδας χειρουργήθηκαν με την κλασική ανοικτή τεχνική ενώ της 2ης με μια τεχνική
ελάχιστης επεμβατικότητας με τη χρήση μαχαιριδίου Knifelight. Συγκεκριμένα, με μια τομή δέρματος
< 1 cm στο άπω χείλος του εγκαρσίου συνδέσμου εισάγονταν το μαχαιρίδιο και στη συνέχεια προωθούμενο κεντρικά διέτεμνε το σύνδεσμο. Ο φωτισμός στην άκρη του μαχαιριδίου επιβεβαίωνε τη
διάνοιξη.
Αποτελέσματα: Σε όλους τους ασθενείς ο πόνος και οι αιμωδίες βελτιώθηκαν σημαντικά μετά την
επέμβαση. Η διακριτική ικανότητα δύο σημείων βελτιώθηκε σταδιακά και στις δύο ομάδες φτάνοντας
στην τελική τιμή ( = 4 mm) στους 2 μήνες μετεγχειρητικά. Τρεις εβδομάδες μετεγχειρητικά η δύναμη
δραγμού ήταν στο 70% της προεγχειρητικής τιμής στην 1η ομάδα και στο 85% στη 2η. Στους 2 μήνες
η δύναμη δραγμού ήταν η ίδια και στις δυο ομάδες. Οι ασθενείς της 2ης ομάδας χρησιμοποιούσαν το
χέρι τους πιο άνετα στις 4 εβδομάδες μετεγχειρητικά. Η επιστροφή στην εργασία έγινε περίπου 1025 μέρες νωρίτερα στη 2η ομάδα.
Συμπέρασμα: Η ελάχιστης επεμβατικότητας διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα με τη χρήση μαχαιριδίου Knifelight, φαίνεται να οδηγεί σε γρηγορότερη αποκατάσταση και επιστροφή στις καθημερινές
δραστηριότητες σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε διάνοιξη του καρπιαίου σωλήνα.
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Ο214 ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Παππά Ε.1, Χασεμάκη Ν.1, Τζανετάκου Ε.2, Κόρου Λ.Μ.3, Περρέα Δ.4
Πεμπτοετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Βιολόγος-Κλινική Διαιτολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3Κτηνίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου
Αθηνών, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ.Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 4Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο
Αθηνών
1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής, είναι η ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με
τη χρήση των πολυδύναμων τροποποιημένων, εμβρυικών και μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων
στην οστεογένεση καθώς και η σύγκριση μεταξύ τους.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων και περιλήψεων στο Pubmed χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις-κλειδιά: ‘’οστεογένεση’’, ‘’οστική ανασύνθεση’’, ‘’βλαστικά κύτταρα’’. Μελετήθηκαν συνολικά 10 άρθρα από το 2009 έως το 2013.
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν σε πειραματόζωα, τα βλαστικά κύτταρα που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του οστικού ελλείμματος είναι: α) τα τροποποιημένα
πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα (h-iPSCs), τα οποία δεν συσχετίζονται με ανοσολογικές αντιδράσεις,
ή με τον σχηματισμό τερατώματος των μαλακών μορίων και δεν αναφέρονται ηθικά ζητήματα στη
χρήση τους, β) τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα (ΜSCs), τα οποία επίσης δεν δημιουργούν ηθικούς προβληματισμούς στη χρήση τους, δεν προκαλούν ανοσολογικές αντιδράσεις, μπορούν να
ληφθούν από πολλές πηγές, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην οστική γονιδιακή θεραπεία και
γ) τα εμβρυικά κύτταρα (ΕSCs), τα οποία διαθέτουν την ικανότητα κάλυψης εκτενούς οστικού ελλείμματος. Ωστόσο προβληματισμός υπάρχει σχετικά με τα ηθικά ζητήματα της λήψης των ESCs καθώς
και με την πιθανότητα δημιουργίας τερατώματος των γειτονικών μαλακών μορίων.
Συμπέρασμα: Τα πολυδύναμα τροποποιημένα, τα εμβρυικά και τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κάλυψη του οστικού ελλείμματος που προκύπτει από το τραύμα,
κακοήθεια και άλλη νοσολογία, αντικαθιστώντας τη σύγχρονη μέθοδο μεταμόσχευσης οστίτη ιστού,
είτε αυτογενώς είτε αλλογενώς. Ωστόσο, απαραίτητη κρίνεται η διενέργεια προοπτικών κλινικών μελετών για την εξασφάλιση της επιτυχίας της πολλά υποσχόμενης αυτής μεθόδου στην αντιμετώπιση
του οστικού ελλείμματος λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους βιοηθικούς προβληματισμούς.
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Ο215 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΜΗΡΟΥ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπήκας Κ.1, Τικούδη Ε.1, Λαλιώτης Ν.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Επίκουρος
Καθηγητής Ορθοπαιδικής - Ορθοπαιδικής Παίδων Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
1

Πρόκειται για την εικόνα κοριτσιού που γεννήθηκε με υποπλασία δεξιού μηρού, σε τρίδυμο κύηση.
Κατά τη γέννηση διαπιστώθηκε μακροσκοπικά βράχυνση του μηρού, με φυσιολογική διαμόρφωση
των ισχίων και φυσιολογική εικόνα της σπονδυλικής στήλης. Η ασθενής επέτυχε καθιστή ισορροπία
κανονικά στην ηλικία των 6 μηνών. Με την έναρξη της ορθοστάτησης και με χρήση ειδικού υποδήματος με ανύψωση, ξεκίνησε φυσιοθεραπεία για να μάθει τη βάδιση. Σε ηλικία 4 ετών πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιμήκυνση του μηριαίου οστού, με διατατική ιστογένεση Ilizarov. Σήμερα καταφέρνει
να έχει κανονική βάδιση και φυσιολογική ποιότητας ζωής, φορώντας υπόδημα με ανύψωση 4 εκατοστών. Θα ακολουθήσει δεύτερη επιμήκυνση, με την ίδια μέθοδο, σε 2 χρόνια.
Στη συγγενή υποπλασία μηρού (Proximal Femoral Focal Deﬁciency,PFFD) το μηριαίο οστό είναι
βραχύ και βρίσκεται σε κάμψη, απαγωγή και έξω στροφή. Στο ισχίο και το γόνατο, έχουν επίσης παρατηρηθεί σύσπαση και κάμψη. Το εγγύς μηριαίο έχει σχήμα βολβού και λεπταίνει απότομα προς το
γόνατο. Λόγω απουσίας των χιαστών συνδέσμων, το γόνατο είναι ασταθές. Περιστατικά συνοδούς
υποπλασίας του γόνατος έχουν επίσης αναφερθεί.
Το σύνδρομο εμφανίζεται στον πληθυσμό με συχνότητα 1: 50.000 έως 1: 200.000. Διαφορετικά συστήματα χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση του. Μεταξύ αυτών, η ταξινόμηση κατά Amstutz και
Pappas σύμφωνα με την ακτινολογική εικόνα και η κατά Aitken, η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη,
που χωρίζει το σύνδρομο σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με την ακτινογραφική εικόνα του άκρου.
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Ο216 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΑΡΘΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΜΕ ΠΑΛΑΜΙΑΙΑ ΠΛΑΚΑ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Περλεπέ Γ.1, Χατζή Ε.1, Νταϊλιάνα Ζ.2, Μαλίζος Κ.3, Βαρυτιμίδης Σ.4
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Αν. Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής, Ιατρικό
Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: H χρήση της ανατομικής παλαμιαίας πλάκας της περιφερικής κερκίδας έχει επικρατήσει
όσον αφορά στη χρήση της σε σχέση με την αντίστοιχη ραχιαία. Η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και τα
αποτελέσματα από τη χρήση της πραγματεύονται στην παρούσα αναδρομική μελέτη.
Ασθενείς & Μέθοδος: Ογδόντα ασθενείς ( 45 άνδρες- 35γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 47 έτη αντιμετωπίστηκαν χειρουργικά με τοποθέτηση ανατομικής παλαμιαίας πλάκας στην περιφερική κερκίδα.
Σε 4 ασθενείς τοποθετήθηκε αυτόλογο μόσχευμα και σε 7 αλλομόσχευμα λόγω της μεταφυσιακής
συντριβής. Τα κατάγματα σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΑΟ ήταν 23-Β3 και 23-C. Σε 39 ασθενείς
η σταθεροποίηση ολοκληρώθηκε σε συνδυασμό με kirshner ενώ σε 11 τοποθετήθηκε επιπλέον εξωτερική οστεοσύνθεση.
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική παρακολούθηση κυμάνθηκε από 8 μήνες-12 χρόνια. Οι ασθενείς
αξιολογήθηκαν για το ακτινολογικό και το λειτουργικό αποτέλεσμα στους ½, 1.5,3,6 και12 μήνες με
το PRWHE και DASH scores.
Σε όλους τους ασθενείς αποκαταστάθηκε η ανατομία της περιφερικής κερκίδας εκτός από δύο ασθενείς που διαπιστώθηκε απώλεια ανάταξης και χρειάστηκε επανεπέμβαση. Όλοι οι ασθενείς παρουσίασαν διαρκή βελτίωση του PRWHE και του DASH score. Δέκα ασθενείς υποβλήθηκαν σε αφαίρεση
των υλικών της οστεοσύνθεσης και σε έναν ασθενή που δεν είχε διανοιχτεί ο εγκάρσιος σύνδεσμος
εμφανίστηκε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα και υποτροπή η οποία αντιμετωπίστηκε με τενοντομεταφορά Camitz. Δύο ασθενείς εμφάνισαν σύνδρομο αλγοδυστροφίας, ένας υπέστη ρήξη του μακρού
εκτείνοντα τον αντίχειρα και ένας εμφάνισε λοίμωξη.
Συμπεράσματα: Η αποκατάσταση της περιφερικής κερκίδας με τη χρήση παλαμιαίας πλάκας προσφέρει μια αξιόπιστη λύση χωρίς μείζονες επιπλοκές. Η σταθερή ανάταξη που εξασφαλίζει και η
πρώιμη κινητοποίηση την καθιστούν μέθοδο επιλογής στα κατάγματα της περιφερικής κερκίδας.
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Ο217 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΚΑΡΠΙΑΙΟΥ ΣΩΛΗΝΑ.
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αγορούλα Γ.1, Μπαγγέας Α.1, Στεφανή Α.1, Μαλίζος Κ.3, Βαρυτιμίδης Σ.4, Δοξαριώτης Ν.5
Φοιτήτρια/Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Καθηγητής Ορθοπαιδικής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
παραχώρηση ιστορικού ασθενών, 3Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής Τμήματος Ιατρικής Σχολής
Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παραχώρηση ιστορικού ασθενών, 4Ειδικευόμενος
Ορθοπαιδικής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιμέλεια
εργασίας

1

Σκοπός: Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα είναι το πιο συχνό σύνδρομο παγίδευσης περιφερικού
νεύρου συνήθως σε γυναίκες ηλικίας 40 με 50 ετών. Εκδηλώνεται κυρίως, με νυχτερινό πόνο, αιμωδίες και υπαισθησία στην κατανομή του μέσου νεύρου. Σε αποτυχία της συντηρητικής αγωγής
ακολουθείται χειρουργική διάνοιξη εγκαρσίου συνδέσμου. Σκοπός της εργασίας είναι η σύγκριση της
ανοιχτής κλασικής μεθόδου και της διάνοιξης με 2 μικρές τομές.
Ασθενείς & Μέθοδος: Σε 162 ασθενείς (133 γυναίκες, 29 άντρες) που χειρουργήθηκαν από το
2008-2012, εκ των οποίων οι 61 χειρουργήθηκαν με 2 τομές ενώ οι 101 με ανοιχτή προσπέλαση,
χορηγήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις για με τον πόνο και την διενέργεια συγκεκριμένων και
καθημερινών δραστηριοτήτων, την αξιολόγηση του χρόνου επιστροφής στις καθημερινές τους δραστηριότητες και την οριστική ανακούφιση των συμπτωμάτων. Έγινε αποτίμηση λειτουργικότητας του
άκρου με το DASH σκορ.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Και οι δύο μέθοδοι ανακούφισαν τον πόνο, τις αιμωδίες και τα
νυχτερινά ενοχλήματα, ενώ η κλειστή μέθοδος με βάση το σκορ ‘DASH’ παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα. Ο πόνος και το αίσθημα της αιμωδίας κατά τις νυχτερινές ώρες είχαν την καλύτερη βελτίωση, ενώ υπολείπονταν η αποκατάσταση της μυϊκής αδυναμίας Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε ανοιχτή κλασική χειρουργική επέμβαση καθυστέρησαν περισσότερο χρόνο να επιστρέψουν στη
δουλειά τους. Η διατήρηση της ακεραιότητας των επιτολής ιστών μεταξύ θέναρος και οπισθέναρος
με 2 μικρές τομές επιτρέπει την ταχύτερη ανάρρωση και μεγαλύτερη ικανοποίηση στους ασθενείς.
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Ο218 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΠΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Aργυρού Χ.1, Μέντζης Α.2, Συμεού Μ.1, Τιλκερίδης Κ.3, Βερβερίδης Α.3, Μαντατζής Μ.4, Καζάκος Κ.3,
Δρόσος Γ.3
6ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, 25ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, 3Ορθοπαιδική Κλινική
ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 4Ακτινολογικό Εργαστήριο ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
1

Σκοπός: Η παρουσίαση 4 σπανίων περιστατικών Ορθοπαιδικού ενδιαφέροντος που αντιμετωπίστηκαν στην Ορθοπαιδική Κλινική του ΔΠΘ στο ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης.
Υλικά και Μέθοδος:
1) Ασθενής άνδρας 67 ετών με τρώση της περονιαίας αρτηρίας σε ενδομυελική ήλωση κατάγματος
κνήμης η οποία αντιμετωπίστηκε με απολίνωση της αρτηρίας.
2) Ασθενής άνδρας 50 ετών με αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα του γόνατος και κύστη της ιγνύος με επέκταση στην έσω επιφάνεια μέχρι σχεδόν τη μεσότητα της γαστροκνημίας. Ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με αρθροσκοπικό καθαρισμό της άρθρωσης και ανοικτή αφαίρεση της κύστης.
3) Ασθενής γυναίκα 75 ετών με ψηλαφητό επώδυνο συμπαγές μόρφωμα στην περιοχή του αχίλλειου
τένοντα στο αριστερό σκέλος. Μετά από αφαίρεση του μορφώματος διαμέτρου 1 εκατοστού, η ιστολογική εξέταση έδειξε αρτηριοφλεβικό αιμάγγειωμα.
4) Σε ασθενή γυναίκα 36 ετών με διόγκωση στην αριστερά πηχεοκαρπική άρθωση διεγνώσθη μετά
από απλή ακτινογραφία και μαγνητική τομογραφία γιγαντοκυτταρικός όγκος της κερκίδας. Αρχικά
αντιμετωπίσθηκε χειρουργικά χρησιμοποιώντας οστικό υποκατάστατο και γεφυροποίηση της βλάβης
με εξωτερική οστεοσύνθεση. Δεκατρείς μήνες μετά την χειρουργική επέμβαση εμφανίστηκε υποτροπή η οποία αντιμετωπίστηκε με αφαίρεση του περιφερικού άκρου της κερκίδος και μετάθεσηαρθρόδεση του καρπού με την ωλένη.
Συμπεράσματα: Η τρώση περονιαίας αρτηρίας είναι σπάνια επιπλοκή σε χειρουργείο μετά από
τρυπανισμό. Δεν υπάρχουν αναφορές στη βιβλιογραφία για κύστη Baker αυτού του μεγέθους και
επέκτασης ούτε αιμαγγειώματος στον αχίλλειο τένοντα. Ο γιγαντοκυτταρικός όγκος στο άνω άκρο
είναι συνηθισμένος και με επαναλαμβανόμενη υποτροπή μέχρι 30%. Ο ιδιαίτερος τρόπος της τελικής
αντιμετώπισης απέτρεψε μία νέα υποτροπή.
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Ο219 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΗΞΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΜΥΟΣ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ
ΕΠΩΔΥΝΟΥ ΙΣΧΙΟΥ
Ζιμπής Α.1, Μπάτσιου Α.2, Σαμαρά Α.2, Σούρλα Μ.3, Αρβανίτης Δ.4)
Επίκουρος Καθηγητής του εργαστηρίου Ανατομίας Παν/μίου Θεσσαλίας, 2Τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσσαλίας, 3Τεταρτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Θεσσαλίας,
4
Τακτικός καθηγητής Ανατομίας Παν/μίου Θεσσαλίας (Μέλος επιστημονικής επιτροπής)

1

Σκοπός: Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού αυτόματης ρήξης τετράγωνου μηριαίου μυός
Περίληψη: Άνδρας 63 ετών προσήλθε με αδυναμία βάδισης λόγω άλγους στην περιοχή του δεξιού
ισχίου. Η συμπτωματολογία παρουσίασε οξύτατη εισβολή. Ο ασθενής προσήλθε για εξέταση 12
ώρες μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Από το ιστορικό δεν αναφέρεται τραυματισμός του μυοσκελετικού συστήματος. Κατά την κλινική εξέταση παρατηρήθηκε οίδημα στην περιοχή του ισχίου,
αδυναμία έξω - έσω στροφής, καθώς επίσης και κάμψης -έκτασης του ισχίου λόγω επιδείνωσης του
άλγους. Η διαφοροδιάγνωση του οξέος επώδυνου ισχίου σε ενήλικα, εκτός από τραυματισμό, περιλαμβάνει τη θρόμβωση, την οστεονέκρωση, τη σηπτική αρθρίτιδα και τα νεοπλάσματα. Ο ασθενής
υποβλήθηκε σε απλές ακτινογραφίες ισχίου οι οποίες ήταν αρνητικές και μαγνητική (MRI) και αξονική τομογραφία (CTscan) με σκοπό να διαφοροδιαγνωσθούν οι προαναφερθείσες καταστάσεις. Το
αποτέλεσμα της εξέτασης υπέδειξε ρήξη του τετράγωνου μηριαίου μυός. Ακολουθήθηκε συντηρητική
θεραπεία με ανάπαυση με στόχο την αυτοΐαση του ασθενούς. Έξι εβδομάδες αργότερα ο ασθενής
παρουσίασε σημαντική βελτίωση και κινείται αυτόνομα.
Συμπεράσματα: Η αυτόματη ρήξη του τετράγωνου μηριαίου μυός αποτελεί μια ιδιαίτερα σπάνια
αιτία επώδυνου ισχίος. Η ρήξη αυτού του μυός θα πρέπει λοιπόν να συμπεριλαμβάνεται στη διαφοροδιάγνωση του επώδυνου ισχίου σε ενήλικες ειδικά στις περιπτώσεις που παρατηρείται οξεία
προσβολή χωρίς τραυματισμό.
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Ο220 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
ΤΟΥΣ
Χρήστου Μ.1, Κοσμίδης Δ.1, Αγρότης Γ.1, Γεωργάκης Β.1, Νταϊλιάνα Ζ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 2Αν. Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής, Ιατρικό
Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της πορείας δυο περιστατικών παράλυσης
βραχιονίου πλέγματος (ΒΠ) (μαιευτικής παράλυσης) ανωτέρου τύπου, των αιτίων της παράλυσης
και της θεραπευτικής προσέγγισης.
Υλικό και μέθοδοι: Τα περιστατικά αφορούν δύο περιπτώσεις με εργώδη τοκετό καθώς τα νεογνά
είχαν μεγάλο σωματικό βάρος (>4 kg). Τα δύο νεογνά ήταν κορίτσια με βάρος γέννησης 4,65 και 4,4
kg και μαιευτική παράλυση ανωτέρου τύπου (αυχενικές ρίζες Α5-Α6+/-Α7). Καθώς η αυτόματη αποκατάσταση της λειτουργίας του δικεφάλου δεν έγινε μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα των 3 μηνών,
τα βρέφη υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις αποκατάστασης του ΒΠ με μικροχειρουργική
τεχνική και νευρικά μοσχεύματα, σε ηλικία 4 και 7 μηνών αντίστοιχα. Έγιναν επιπλέον επεμβάσειςς
δευτερογενούς αποκατάστασης (τενοντομεταφορές για αποκατάσταση απαγωγής ώμου και ενίσχυσης του υπτιασμού και της έκτασης καρπού) σε ηλικία 2 και 6 ετών αντίστοιχα.
Αποτελέσματα: Ο χρόνος παρακολούθησης είναι 3.5 και 7 χρόνια αντίστοιχα με πολύ ικανοποιητικά
αποτελέσματα της λειτουργίας του άνω άκρου (απαγωγή ώμου, κάμψη αγκώνα, υπτιασμός αντιβραχίου και έκταση καρπού).
Συμπεράσματα:Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα συγκεκριμμένα περιστατικά είναι: Α. οι
κυήσεις με προβλεπόμενο μεγάλο σωματικό βάρος του νεογνού (>4 kg) να υποβάλλονται σε καισαρική τομή, Β. οι χειρουργικές επεμβάσεις νευρικής αποκατάστασης να πραγματοποιούνται έγκαιρα
στη βρεφική ηλικία (μεταξύ 4ου και 9ου της ζωής εφόσον δεν επέλθει αυτόματη αποκατάσταση λειτουργίας δικεφάλου μέσα στο 1ο τρίμηνο). Γ. οι δευτερογενείς επεμβάσεις αποκατάστασης (τενοντομεταφορές) βετλιστοποιούν το λειτουργικό αποτέλεσμα και πρέπει να γίνονται σε ηλικίες > 2 ετών.
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Ο221 ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΛΛ, ΝΕΟΤΕΡΗ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΛ
Μπακάσης Α.1, Μαυρογιάννης Μ.1, Βεζυράκη Π.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγήτρια Πειραματικής Φυσιολογίας,
Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Ιωαννίνων
1

H Oξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία αποτελεί νεοπλασματική νόσο, απότοκο σωματικής μετάλλαξης
ενός πρόδρομο κύτταρου της λεμφικής σειράς κατά τη διάρκεια διαφοροποίησής του, ενώ αποτελεί
την κατεξοχήν κακοήθεια των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων. Από την παρούσα έρευνα η οποία
στηρίχθηκε στα υπάρχοντα πρωτογενή βιοστατιστικά δεδομένα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
Ελλάδος και του Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι, ο συντελεστής νοσηρότητας για την παιδική
ηλικία 0-9 ετών είναι ιδιαίτερα υψηλός ενώ κατά την περίοδο 1980-1996,πολλαπλασιάστηκε κατά
1,6 φορές, αναλυτικά από 86,9 σε 137,9 ανά πληθυσμού 100.000. Στην τελευταία αναθεώρηση της
ταξινόμησης των αιματολογικών νεοπλασμάτων του WHO το 2008, η μορφολογική εκτίμηση παραμένει πρώτη διαγνωστική προσέγγιση. Το μορφολογικό ορόσημο των οξείων λευχαιμιών είναι το
βλαστικό κύτταρο του οποίου η ποικιλομορφία αντανακλά ως ένα βαθμό και τη μεγάλη ετερογένεια
αυτών των νοσημάτων, ενώ στηρίζεται στην ακριβή αναγνώριση των βλαστών (ποιοτικό στοιχείο)
και στην κυτταρομέτρησή τους (ποσοτικό στοιχείο). Στη διάγνωση απαραίτητος είναι ο συνδυασμός
κυτταρομορφολογίας και ανοσοφαινοτύπου. Η ανοσοφαινοτυπική τυποποίηση γίνεται με κυτταρομετρία ροής (ΚΡ), ενώ κυτταρογενετικά ο καθορισμός των γενετικών ανωμαλιών βοηθά στη διάγνωση
και τη κατανόηση της παθογένειας της νόσου, καθορίζει την πρόγνωση και κατευθύνει τη θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Οι γενετικές ανωμαλίες μπορεί να αφορούν βλάβες ορατές στον
καρυότυπο (αναδιατάξεις και αριθμητικές ανωμαλίες) που ενεργοποιούν οδούς οι οποίες προάγουν
τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των κυττάρων. Η ταξινόμηση γίνεται βάση του πρωτοκόλλου
FAB( L1,L2,L3) ή με τη χρήση ανοσολογικών δεικτών. Η νεότερη θεραπευτική στρατηγική της ΟΛΛ
περιλαμβάνει: γενικά υποστηρικτικά θεραπευτικά μέτρα, κυτταροτοξική χημειοθεραπεία, μεγαθεραπεία, μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και προφύλαξη του ΚΝΣ).
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Ο222 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ, ΘΡΟΜΒΩΣΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ
Αναστασόπουλος Ν.Α.1, Λαγός Κ.2, Κυριαζοπούλου Λ.3, Χατζημιχαήλ. Ε3, Μπριασούλης Ε.4
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Ειδικευόμενος
Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 3Αιματολόγος, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού θρομβοπενίας επαγόμενης από ηπαρίνη (ΘΕΗ).
Υλικά και μέθοδος: Άρρεν ασθενής, 70 ετών
Αποτελέσματα: Άρρεν ασθενής 70 ετών με ατομικό ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, επιπολής φλεβικών θρομβώσεων κάτω άκρων και οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων εισήχθη στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας με κοιλιακό άλγος που αρχικά αποδόθηκε σε χολοκυστίτιδα. Λόγω επιδείνωσης ηπατικών ενζύμων υπεβλήθη σε CT αγγειογραφία κοιλίας που ανέδειξε θρόμβωση κοιλιακής αρτηρίας
με συνοδά εκτεταμένα έμφρακτα ήπατος, σπληνός και νεφρών. Ξεκίνησε άμεσα αγωγή με κλασσική ηπαρίνη, αλλά παρατηρήθηκε σταδιακή πτώση των αιμοπεταλίων και την τέταρτη μέρα με PLT
20x109/L διακομίσθηκε στο ΠΓΝ Ιωαννίνων με κλινική υποψία για ΘΕΗ. Κατά την εισαγωγή του στην
Αιματολογική Κλινική εκτιμήθηκε HIT 4T’s score 7/8 και ξεκίνησε άμεσα αγωγή με λεπιρουδίνη ενώ
εστάλη έλεγχος για αντισώματα κατά του συμπλέγματος ηπαρίνης και PF4. Την 2η ημέρα νοσηλείας
παρουσίασε νέα εν τω βάθει θρόμβωση αριστερού κάτω άκρου που περαιτέρω επιβεβαίωσε την
κλινική υποψία. Έγινε επίσης διερεύνηση για κληρονομική θρομβοφιλία (μεταλλάξεις για MTHFR,
FIIG20210A, FVLeiden), για ύπαρξη μυελοϋπερπλαστικού νοσήματος (μετάλλαξη JAK2V617F), και
για νυκτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία. Ο ασθενής παρουσιάσε σταδιακή άνοδο των αιμοπεταλίων από την 2η ημέρα, βελτίωση της ηπατικής βιολογίας από την 14η ημέρα και εξήλθε την 24η
ημέρα νοσηλείας υπό αγωγή με fondaparinux. Τα αντισώματα έναντι PF4 ήταν θετικά.
Συμπεράσματα: Η ΘΕΗ τύπου ΙΙ αποτελεί μία νοσολογική οντότητα που συναντάται στο 2-5% των
ασθενών που λαμβάνουν ηπαρίνη και οφείλεται σε αντισώματα κατά του συμπλέγματος ηπαρίνης
και PF4. Υπάρχει ανάγκη ευαισθητοποιήσης όλων των ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να αναγνωρίσουν την συγκεκριμένη φαρμακευτική επιπλοκή και να προχωρούν σε άμεση διάγνωση και αντιμετώπισή της.
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Ο223 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ
ΑΣΘΕΝΗ
Τσαγιάννη Α.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η αναιμία στους ογκολογικούς ασθενείς είναι αρκετά συχνή. Η European Cancer Anaemia Survey
(ECAS), έδειξε ότι 83% των ασθενών που έλαβαν χημειοθεραπεία ανέπτυξαν αναιμία (Hb < 12.0
g/dL). Η αναιμία αυτή μπορεί να οφείλεται στον όγκο (π.χ. αιματολογική κακοήθεια), στη χημειοθεραπεία ή να είναι αναιμία χρονίας νόσου, που είναι μια φλεγμονώδης διαδικασία. Η ανάπτυξη
και ο βαθμός της αναιμίας εξαρτώνται από τον τύπο του χημειοθεραπευτικού, τον τύπο του καρκίνου, τη σύγχρονη χημειο- και ακτινοθεραπεία και την τιμή της αιμοσφαιρίνης πριν τη θεραπεία.
Για την αντιμετώπιση της αναιμίας χρησιμοποιούνται οι μεταγγίσεις ερυθρών (σε οξεία απώλεια αίματος, σε αναιμία που δεν ανταποκρίνεται στη χορήγηση σιδήρου), η ερυθροποιητίνη, α-εποετίνη
και α-δαρβεποετίνη (στην αναιμία με παράλληλη χορήγηση χημειοθεραπείας και σε ασθενείς με
Ηb<10 g/dl) καθώς και συμπληρώματα σιδήρου (ferritin < 30 ng/ml, transferrin < 15 %) παρεντερικά.
Θρομβοπενία ορίζεται ο αριθμός των αιμοπεταλίων <150.000 mm3. Είναι αποτέλεσμα είτε του όγκου
(π.χ. λευχαιμίες, απλαστική αναιμία) είτε της θεραπείας. Για τη θεραπεία της θρομβοπενίας χρησιμοποιούνται μεταγγίσεις αιμοπεταλίων (ενδείξεις: αιμοπετάλια<10000/μl ή αιμοπετάλια<20000/μl σε
ασθενείς με ιστορικό αιμορραγίας, πυρετό ή σήψη) ή/και αντιινωδολυτικοί παράγοντες/παράγωγα
λυσίνης (τρανεξαμικό οξύ, ε-αμονικαπροϊκό οξύ), τα οποία μερικές έρευνες έδειξαν ότι μειώνουν την
αιμορραγία και την ανάγκη για μεταγγίσεις αιμοπεταλίων αλλά σε άλλες ήταν ασαφές αν αυξάνουν
την ανάγκη για μεταγγίσεις άλλου τύπου.
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Ο224 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ
Κελεσίδου Β.1, Κουβάτα Ε.1, Κορώνης Ι.1, Γιανακούλας Ν. 2
Φοιτητης 4ου έτους Τμήματος Ιατρικής, 2Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας-Αιματολογίας
Τομέας Παθολογία-Αιματολογία, Τμήμα Ιατρικής, Σχολές Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

1

Εισαγωγή: Η ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα (ΙΘΠ) χαρακτηρίζεται από αμιγή θρομβοπενία και
ποικίλου βαθμού αιμορραγικές εκδηλώσεις.
Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η καταγραφή θεραπείας ασθενών με ΙΘΠ που αντιμετωπίστηκαν
στην Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας τα τελευταία 5 έτη.
Υλικό-μέθοδοι: Μελετήθηκαν αναδρομικά 42 ασθενείς (19 άνδρες και 22 γυναίκες), διάμεσης ηλικίας 39 ετών (εύρος 14-87), με διάμεση παρακολούθηση 559 μέρες. Οι ασθενείς παρουσίαζαν αιμορραγικές εκδηλώσεις δέρματος και βλεννογόνων. Ακολούθησε ενδελεχής διαγνωστικός έλεγχος.
Μυελόγραμμα έγινε σε 16 ασθενείς. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε με SPSS.
Αποτελέσματα: Ο μέσος αριθμός αιμοπεταλίων ήταν 10x109/μl (εύρος 2-40x109μl ). Θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα βρέθηκαν σε 13 ασθενείς, θετικά αντιθυρεοειδικά αντισώματα σε 5 ασθενείς.
Τα ευρήματα του μυελογράμματος ήταν συμβατά με ΙΘΠ. Οκτώ ασθενείς αντιμετωπίστηκαν με ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη, 5 με κορτικοειδή και 29 με συνδυασμό. Πλήρη ανταπόκριση πέτυχαν 29
ασθενείς (69%), μερική ανταπόκριση 8 (19%) ενώ 5 ασθενείς (12%) ήταν ανθεκτικοί. Τριάντα ένας
ασθενείς (83%) υποτροπίασαν σε διάμεσο χρόνο 6.26 μήνες από την αρχική ανταπόκριση και αντιμετωπίστηκαν με διάφορες θεραπείες. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ είδους
αρχικής θεραπείας και ανταπόκρισης ή χρόνου μέχρι την υποτροπή. Βρέθηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεταξύ θεραπείας πρώτης υποτροπής με rituximab και ανταπόκρισης (p=0,037) αλλά όχι
στη θεραπεία επόμενης υποτροπής.
Συμπεράσματα: Η ΙΘΠ αποτελεί συχνό κλινικό πρόβλημα με καλή πρόγνωση. Η αρχική θεραπεία
με κορτικοειδή ή/και ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη οδήγησε σε σημαντικό ποσοστό ανταπόκρισης. Οι
περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν πολλαπλές υποτροπές. Η χορήγηση rituximab ως θεραπεία 2ης
γραμμής συσχετίζεται με ευνοϊκή ανταπόκριση ενώ η θεραπεία με ανάλογα θρομβοποιητίνης απαιτεί
συνεχή χορήγηση.
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Ο225 Η ΧΜΛ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ TKIS. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Μποτού Α., Μπαγγέας Α.
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκοπός: Η Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία (ΧΜΛ) είναι ένα μυελοϋπερπλαστικό νεόπλασμα με συχνότητα 1,5/105/έτος.Είναι σχεδόν αποκλειστικά νόσος των ενηλίκων και αντίμετωπίζεται πλέον με
στοχευμένα φάρμακα, τους αναστολείς τυροσινικής κινάσης (tyrosine kinase inhibitors, TKIs) που
οδήγησαν σε δραματική αύξηση του ποσοστού επιβίωσης και βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ασθενών μετά την εισαγωγή τους. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνουμε την ανταπόκριση των ασθενών στα φάρμακα 1ης γενιάς (imatinib-GLIVEC ® ) και 2ης (nilotinib-Tasigna ®, dasatinibSprycel).
Υλικά και Μέθοδος: Παρακολουθήσαμε 21 ασθενείς διαγνωσμένους με ΧΜΛ που εισήχθησαν στο
νοσοκομείο από το 2007 μέχρι το 2013. Από τους φακέλους τους καταγράψαμε την πορεία της νόσου όσον αφορά την μοριακή ανταπόκριση στα φάρμακα και την επίδραση των φαρμάκων στις 3
αιματολογικές σειρές (Hct, WBC, PLTs). Η ανταπόκριση στη θεραπεία μετρήθηκε με τη μέθοδο της
RT-PCR με την οποία υπολογίζεται το ποσοστό (%) των παθολογικών μεταγράφων bcr-abl προς τα
φυσιολογικά μετάγραφα abl. Από τους 21 ασθενείς είχαμε επαρκή στοιχεία για μοριακούς ελέγχους
των 12. Σε κάποιους ασθενείς λάβαμε υπ’όψιν πέρα από το μοριακό έλεγχο και τα αιματολογικά
ευρήματα.
Αποτελέσματα: Από τους 12 ασθενείς οι 8 δεν άλλαξαν φάρμακο και ένα ποσοστό 87,5% ανταποκρίθηκε στη θεραπεία. Οι άλλοι 4 κατά τη διάρκεια της θεραπείας, είτε παρουσίασαν παρενέργειες
στο αρχικό φάρμακο και άλλαξαν αγωγή είτε δεν ανταποκρίθηκαν στο αρχικό φάρμακο γεγονός
που φάνηκε από τον μοριακό ή αιματολογικό έλεγχο. Η ανταπόκριση σε αυτούς τους ασθενείς ήταν
75%.
Συμπεράσματα: Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών ανταποκρίνεται
τελικά στη θεραπεία δείχνοντας έτσι την σημασία των φαρμάκων αυτών στην καταπολέμηση της
άλλοτε ανίατης νόσου.
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Ο226 ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ
Μελά Δ.1, Βουτσαδάκη Κ.1, Αναστασιάδης Χ.2, Ποντίκογλου Χ.3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Κρήτης, 3Λέκτορας Κλινικής Αιματολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
1

Ο όρος ουδετεροπενία αναφέρεται σε πτώση του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων (ANC) κάτω
από 1,5×109 κύτταρα/λίτρο. Ανάμεσα στις διάφορες αιτίες που προκαλούν ουδετεροπενία εκείνο που
κατέχει σημαντική θέση είναι τα φάρμακα. Είναι γνωστό ότι πολλά φάρμακα προκαλούν ουδετεροπενία είτε μέσω της υποχρεωτικής τοξικής δράσης τους, είτε λόγω ιδιοσυγκρασιακής ευαισθησίας.
Η φαρμακοεπαγόμενη ουδετεροπενία διακρίνεται σε ήπιας, μέτριας και σοβαρής μορφής. Η βαριά
μορφή (ιδιοσυγκρασιακή φαρμακοεπαγόμενη ακοκκιοκυτταραιμία, ή οξεία ουδετεροπενία) χαρακτηρίζεται από πτώση του απόλυτου αριθμού των ουδετεροφίλων (ANC) κάτω από 0,5×109 κύτταρα
ανά λίτρο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η επίπτωση της ουδετεροπενίας στο δυτικό ημισφαίριο δεν έχει
μεταβληθεί τα τελευταία 30 χρόνια, παρά τη χρήση νέων φαρμάκων και την απόσυρση παλαιών.
Οι μηχανισμοί που επάγουν την φαρμακοεπαγόμενη ουδετεροπενία είναι δύο ειδών: οι τοξικοί και οι
ανοσολογικοί μηχανισμοί. Όσον αφορά στους τοξικούς μηχανισμούς, εδώ εμπλέκονται οι αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου, οι τοξικοί μεταβολίτες των φαρμάκων, οι μηχανισμοί της απόπτωσης και η
άμεση κατασταλτική επίδραση στα μυελικά πρόδρομα κύτταρα. Όσον αφορά στους ανοσολογικούς
μηχανισμούς, εδώ ανήκουν ο μηχανισμός της απτίνης, ο σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων, ο μηχανισμός του συμπληρώματος, ο μηχανισμός των αυτοαντισωμάτων και η Τ-κυτταροεξαρτώμενη
απάντηση. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στην παθογένεια παίζουν οι επιγενετικές τροποποιήσεις και η
αλληλεπίδραση του φαρμάκου με τη νόσο, καθώς και με άλλα φάρμακα.
Κλινικά, οι ουδετεροπενικοί ασθενείς είναι επιρρεπείς σε βακτηριακές και μυκητησιακές λοιμώξεις
και έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης σηψαιμίας και σηπτικού σοκ. Η θεραπευτική αντιμετώπιση
περιλαμβάνει άμεση διακοπή του φαρμάκου που ευθύνεται για την ουδετεροπενία, χορήγηση αντιβιοτικών και αιμοποιητικών αυξητικών παραγόντων (G-CSF), τα οποία βελτιώνουν την πρόγνωση
του ασθενούς.
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Ο227 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΑΘΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κωνσταντίνου Φ.1, Λουκά Χ.1, Γεωργίου Ι.1, Χαλιάσος Ν.2, Σιαμοπούλου-Μαυρίδου Α.3, Μάκης Α.4
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2. Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παιδιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
(ΠΓΝΙ), 3Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Παιδιατρική Κλινική,
ΠΓΝΙ, 4 Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής/Παιδιατρικής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Παιδιατρική Κλινική, ΠΓΝΙ

1

Σκοπός: Η Πρωτοπαθής Αυτοάνοση Ουδετεροπενία (ΠΑΟ) οφείλεται στη δράση αυτοαντισωμάτων
έναντι υποδοχέων στη μεμβράνη των ουδετεροφίλων. Εκδηλώνεται στη βρεφική ηλικία (5-15 μήνες)
και υποστρέφει αυτόματα, μετά από κατά μέσο όρο 20 μήνες. Πρόκειται για καλοήθη πάθηση που
σπάνια συνοδεύεται από σοβαρές λοιμώξεις. Σκοπός της μελέτης είναι η παρουσίαση των κλινικών
και εργαστηριακών δεδομένων παιδιών με ΠΑΟ από ένα κέντρο αναφοράς.
Υλικό-Μέθοδοι: Μελετήθηκαν οι φάκελοι 64 παιδιών που διαγνώστηκαν με ΠΑΟ στην Παιδιατρική
κλινική του ΠΓΝΙ, από το 2005-2013. Τα κριτήρια διάγνωσης ήταν: μεμονωμένη ουδετεροπενία με
διάρκεια πάνω από 3 μήνες, αποκλεισμός άλλων νοσημάτων και ανίχνευση ειδικών αυτοαντισωμάτων με μεθόδους GAT και GIFT.
Αποτελέσματα: Διαγνώστηκαν 64 παιδιά (39 αγόρια), ηλικίας 5-96 μηνών (μέσος όρος 20). Κατά τη
διάγνωση ο απόλυτος αριθμός ουδετεροφίλων ήταν 40-810/mm3 (μ.ο. 287). Η GAT ήταν θετική σε
27/64 (42%) ασθενείς, η GIFT σε 43/64 (67%), μία τουλάχιστον μέθοδος σε 47/64 (73%), ενώ και οι
δύο μέθοδοι σε 23/64 (36%). Αρνητικές ήταν σε 13/64 (20%). Ουδετερόφιλα <500/mm3 είχαν 52/64
(81%) ασθενείς και από αυτούς οι 21 (40%) εμφάνισαν λοίμωξη που χρειάστηκε νοσηλεία (20/21),
με καλή έκβαση. Λόγω συχνών ή σοβαρών λοιμώξεων 8 παιδιά χρειάστηκαν χημειοπροφύλαξη με
τριμεθοπρίμη-σουλφαμεθοξαζόλη και 2 με G-CSF. Υποχώρηση της ουδετεροπενίας παρατηρήθηκε
σε 39/64 (61%) ασθενείς μετά από παρακολούθηση 6-75 μηνών (μ.ο. 21).
Συμπεράσματα: Με την μέθοδο GIFT είχαμε περισσότερα θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την
μέθοδο GAT. Στην ΠΑΟ, παρόλο που είναι καλοήθης πάθηση, εμφανίζονται λοιμώξεις, ιδιαίτερα σε
σοβαρή ουδετεροπενία, γι’ αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται επαγρύπνιση και, επί πυρετού,
άμεση παιδιατρική εξέταση.
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Ο228 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Βερβερίδου Ο., Γκινή Κ.-Π., Λιάκου Π., Πεχλιβάνη Χ., Πιέτα Α.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Η σωστή διερεύνηση και διαχείριση παιδιατρικού ασθενούς που προσέρχεται με θρομβοκυττάρωση.
Υλικά-Μέθοδος: Αρχικά πάρθηκε πλήρες ιστορικό από τον ασθενή, στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε αντικειμενική εξέταση και ακολούθησε εργαστηριακός έλεγχος. Σε αυτόν περιελήφθησαν Γενική
αίματος, Βιοχημικός έλεγχος, Αιματολογικός Έλεγχος και Γενική Ούρων. Επίσης, διενεργήθη απεικονιστικός έλεγχος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν Ακτινογραφία θώρακος και Υπερηχογράφημα
κοιλίας. Στην πορεία ζητήθηκαν κάποιες ειδικές εξετάσεις, όπως Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας,
ειδικά παθογόνα για ζωο-ανθρωπονόσους και πλακάκι περιφερικού αίματος.
Αποτελέσματα: Από το ιστορικό αξιοσημείωτα στοιχεία ήταν η ηλικία του ασθενούς (13 ετών) και
η κεφαλαλγία διάρκειας 15 ημερών προ 6μήνου. Η αντικειμενική εξέταση ήταν φυσιολογική. Στη
Γενική αίματος ανευρέθησαν πολύ αυξημένα αιμοπετάλια, της τάξεως του 1.980.000/μl, ενώ στον
Βιοχημικό κι Αιματολογικό έλεγχο βρέθηκαν αυξημένο κάλιο και αυξημένα aPTT, INR αντίστοιχα. Στη
Γενική ούρων και την Ακτινογραφία θώρακος δεν υπήρχαν παθολογικά ευρήματα, ενώ ο σπλήνας
στο υπερηχογράφημα κοιλίας βρέθηκε οριακά αυξημένος. Ο Μοριακός έλεγχος θρομβοφιλίας ήταν
αρνητικός, όπως επίσης και τα ειδικά παθογόνα για ζωοανθρωπονόσους. Τέλος, στο πλακάκι περιφερικού αίματος παρατηρήθηκαν ανισοκυττάρωση, μικροκυττάρωση και ποικιλοκυττάρωση.
Συμπεράσματα: Η θρομβοκυττάρωση μπορεί να οφείλεται σε ψευδή, πιο συχνά δευτεροπαθή ή σε
πρωτοπαθή αίτια. Με βάση την ανωτέρω διερεύνηση αποκλείστηκαν τα ψευδή και τα δευτεροπαθή
αίτια. Συνεπώς πρόκειται για πρωτοπαθή θρομβοκυττάρωση, η οποία αντιμετωπίστηκε με χορήγηση
ασπιρίνης, προς αποφυγήν θρομβώσεων ή/και αιμορραγιών.
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Ο229 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΑΛΓΚΑΝΣΙΚΛΟΒΙΡΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ
ΑΠΟ ΙΟ EPSTEIN-BARR: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δεβράνης Π.¹, Αρτζουχαλτζή Α.-Μ.¹, Αποστόλου Δ.¹, Χιονά Κ.2, Παπαδοπούλου-Αλατάκη Ε.3,
Εμποριάδου Μ.4
¹Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Ειδικευόμενη Παιδίατρος Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 3Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ανοσολογίας Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ., 4Καθηγήτρια
Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Πνευμονιολογίας Δ’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.
Εισαγωγή - Σκοπός: Ο Epstein-Barr είναι DNA ιός, ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών και προκαλεί τη Λοιμώδη Μονοπυρήνωση. Πολύ συχνή επιπλοκή είναι η ηπατίτιδα που συνήθως είναι αυτοπεριοριζόμενη και δεν χρήζει θεραπείας. Παρουσιάζεται η περίπτωση ενός αγοριού με σοβαρή
ηπατίτιδα απο τον ιό Epstein-Barr που αντιμετωπίσθηκε με χορήγηση αντιικού φαρμάκου.
Περιγραφή περιστατικού: Αγόρι ηλικίας 3 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας λόγω πυρετού
από 8ημέρου, καταβολής, φαρυγγοδυνίας και τραχηλικής λεμφαδενίτιδας. Ατομικό και κληρονομικό
ιστορικό: ελεύθερα. Από την κλινική εξέταση παρουσίαζε επηρεασμένη γενική κατάσταση, απόφραξη ανώτερου αναπνευστικού, ηπατοσπληνομεγαλία, φαρυγγοαμυγδαλίτιδα με επίχρισμα. Βάρος
σώματος = 15.3Kg (50η ΕΘ), Ύψος = 103cm (90η ΕΘ). Από τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την εισαγωγή εμφάνιζε λευκοκυττάρωση με λεμφοκυττάρωση (60% διεγερμένα λεμφοκύτταρα), αύξηση
της CRP (7,95mg/dl), ήπια τρανσαμινασαιμία (SGOT: 68U/L, SGPT: 172U/L), καλλιέργεια φαρυγγικού επιχρίσματος: φυσιολογική χλωρίδα. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος έδειξε αύξηση των ορίων
του ήπατος (11,6cm) και του σπληνός (12,8cm). Ο ανοσολογικός έλεγχος έδειξε αύξηση των CD8+
Τ-λεμφοκυττάρων (66,8%) με συνοδό πτώση του λόγου CD4+/CD8+ = 0,31 (ανοσοφαινότυπος περιφερικού αίματος) και θετικά IgM και IgG αντισώματα για τον Epstein-Barr, ευρήματα που επιβεβαίωσαν τη διάγνωση της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης. Την 3η ημέρα νοσηλείας ο ασθενής απυρέτησε
αλλά εμφάνισε ραγδαία αύξηση των τρανσαμινασών (SGOT: 1738U/L, SGPT: 1938U/L). Χορηγήθηκε θεραπεία με βαλγκανσικλοβίρη per os με σταδιακή πτώση των τιμών των τρανσαμινασών. Η
πορεία του είχε προοδευτική βελτίωση κατά την τρίμηνη παρακολούθηση που ακολούθησε.
Συμπεράσματα: Η ηπατίτιδα της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης στα παιδιά είναι ενίοτε σοβαρή. Η
βαλγκανσικλοβίρη μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή για την πρόληψη ηπατικής ανεπάρκειας και την ύφεση της ιογενούς λοίμωξης.
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Ο230 ΑΓΟΡΙ 4 ΕΤΩΝ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟ ΚΑΙ ΑΛΓΟΣ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ
Γιουτλάκη Ε.1, Ζάχου Ζ.1, Περδικογιάννη Χ.2, Γερμανάκης Ι.3, Ματζουράνη Ε.4
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 6ο έτος, 2Λέκτορας Παιδιατρικής Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 3Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής/Παιδοκαρδιολογίας Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, 4Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Διευθύντρια Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης
1

Παρουσίαση περιστατικού. Παρουσιάζεται η περίπτωση αγοριού 4 ετών με ελεύθερο ατομικό ιστορικό που παραπέμφθηκε στην Παιδιατρική Κλινική λόγω εμπυρέτου έως 39οC από 12ημέρου, αρθραλγιών και καταβολής προοδευτικά επιδεινούμενης. Τρείς ημέρες προ της εισαγωγής του παρουσίασε κοιλιακό άλγος επιδεινούμενο με την κατάκλιση, ενώ την ημέρα της εισαγωγής του προστέθηκε
στην κλινική εικόνα και άλγος στο θώρακα. Στην εισαγωγή του το παιδί ήταν σε επηρεασμένη γενική
κατάσταση, με δύσπνοια και στην αντικειμενική εξέταση παρουσίαζε περικαρδιακό ήχο τριβής. Η
ακτινογραφία θώρακα έδειξε αυξημένο καρδιοθωρακικό δείκτη, το υπερηχογράφημα καρδιάς ανέδειξε συλλογή περικαρδιακού υγρού, ενώ δεν υπήρχαν παθολογικά ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα.
Με τη διάγνωση της περικαρδίτιδας ετέθη αγωγή με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και αντιμικροβιακή αγωγή τις πρώτες μέρες. Ανταποκρίθηκε στην αγωγή το 3ο 24ωρο νοσηλείας, εξήλθε απύρετο,
σε καλή γενική κατάσταση και βρίσκεται υπό παρακολούθηση.
Συζήτηση. Το περιστατικό αυτό παρουσιάζεται για ευαισθητοποίηση προς τη διάγνωση της περικαρδίτιδας στα παιδιά που αν και μη συχνή, πρέπει να τίθεται στη διαφορική διάγνωση σε περίπτωση θωρακικού άλγους σε συνδυασμό με πυρετό. Η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία μπορεί να
βοηθήσει να μειωθεί ο κίνδυνος από μακροχρόνιες επιπλοκές. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σε
κατά τα άλλα υγιή παιδιά, είναι ιογενούς αιτιολογίας και ανταποκρίνεται στην αγωγή με μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα.
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Ο231 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στυλιαρά Ι.1, Στυλιαρά Ε.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εντοπίζονται τα αίτια της αναπνευστικής δυσχέρειας των
νεογνών και οι πιθανές επιπλοκές. Θα επικεντρωθούμε στα εξωπνευμονικά αίτια και συγκεκριμένα
στο IRDS, ARDS. Αρχικά ορίζονται τα δύο σύνδρομα και για το κάθε ένα αναφέρονται λεπτομερώς
οι προδιαθεσιακοί παράγοντες, η παθογένεια, τα αίτια, η κλινική εικόνα, η πρόληψη και η θεραπεία.
Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις επιπλοκές τόσο τις οξείες, με εκτενέστερη αναφορά στα σύνδρομα διαφυγής, όσο και στις χρόνιες και συγκεκριμένα στη χρόνια πνευμονική νόσο. Στα σύνδρομα
διαφυγής αέρα γίνεται αναφορά στον πνευμοθώρακα, στο πνευμοπερικάρδιο και στο ενδιάμεσο
εμφύσημα. Συγκεκριμένα αναφέρονται η κλινική εικόνα και η ακτινογραφική εικόνα, οι παράγοντες
κινδύνου, η πρόληψη και η θεραπεία. Τέλος γίνεται αναφορά στη χρόνια πνευμονική νόσο ως χρόνια
επιπλοκή της αναπνευστικής δυσχέρειας. Συγκεκριμένα παρατίθενται τα αίτια, η κλινική εικόνα, τα
ακτινολογικά ευρήματα και η αντιμετώπιση.
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Ο232 ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΛ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Τσιφτσής Α.1, Ψαρράς Α. 1, Κολλιός Κ. 2, Σταμπουλή Σ. 3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ. 2Επίκουρος ΚαθηγητήςΓ’ ΠαιδιατρικήςΚλινικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 3Λέκτορας Α’ Παιδιατρικής Κλινικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να συγκεντρωθούν και να παρουσιαστούν τα νεότερα δεδομένα
που αφορούν τις διαφορές στην αντιμετώπιση της νεφρίτιδας τουΣυστηματικού Ερυθρηματώδους
Λύκου (ΣΕΛ) σε παιδιά και ενήλικες.
Μέθοδος: Αναζητήθηκαν και συμπεριλήφθηκανάρθρα και ανασκοπήσεις δημοσιευμένες στο PubMed
στην αγγλική γλώσσα που αφορούν την περίοδο 2009 -2014 με λέξεις αναζήτησης “SystemicLupus
Erythematosusnephritis”, “Paediatric”.
Αποτελέσματα: Οι παιδιατρικοί ασθενείς με ΝΛ παρουσιάζουνπεριπλοκότερη κλινική εικόνα καιυψηλότερη δραστηριότητα νόσου στην πρώτη εκδήλωση και στην πορεία, συνεπώς απαιτούν θεραπεία με κορτικοστεροειδή σε υψηλή δόση στο 77% σε σύγκριση με μόνο 16% των ενηλίκων.
Επίσης, ο κίνδυνος νεφρικής συμμετοχής μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας έναρξης
της νόσου. Η αντιμετώπιση τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες
διαφορές. Τα κορτικοστεροειδή παραμένουν ακόμη τα φάρμακα πρώτης εκλογής, ενώ η αντιμετώπιση διαφοροποιείται ανάλογα με το στάδιο της ΝΛ. Σε ΝΛ σταδίου ΙΙΙ-IVμπορούν να εφαρμοσθούνπιο επιθετικά σχήματα, όπως ενδοφλέβιες ώσεις με cyclophosphamide(CYC) ή από του στόματος
mycophenolatemofetil(MMF) με εξίσουκαλά αποτελέσματα. Τέλος, νεότερα δεδομένα με τη χρήση
rituximabπου στοχεύει στα Β λεμφοκύτταρα δίνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα για την επίτευξη ύφεσηςΩστόσο, η επίτευξη μακροχρόνιας ύφεσης είναι αρκετά δύσκολη και τα παιδιά εμφανίζουν περισσότερα προβλήματα από τη μακροχρόνια θεραπευτική αγωγή, κυρίως κορτικοστεροειδή.
Συμπεράσματα: Η νεφρίτιδα του ΣΕΛ στα παιδιά παρουσιάζει ιδιαιτερότες όσον αφορά την επιδημιολογία, τις κλινικές εκδηλώσεις και τη δραστηριότητα της νόσου. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα
στα παιδιά δε διαφέρουν από αυτά των ενηλίκων λόγω κυρίως έλλειψηςμελετών σε αυτή την ομάδα
ασθενών.
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Ο233 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ RITUXIMAB ΚΑΙ ΤΟΥ MYCOPHENOLATE MOFETIL ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
Καλογερόπουλος Δ.1, Πανίδης Π.1, Μάκης Α.2, Χαλιάσος Ν.3
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επ. Καθηγητής Παιδιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδιατρικής της Ιατρικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ενός παιδιού με αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία. Στόχος είναι η ανάδειξη της πολυπλοκότητας του συγκεκριμένου περιστατικού, η ανάλυση της
πορείας της νόσου με τις εκάστοτε θεραπευτικές παρεμβάσεις και τέλος η ανάλυση των επιλογών
της εξατομικευμένης θεραπείας και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
Υλικά και μέθοδος: Για την διεκπεραίωση / ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε η σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Επίσης έγινε αναζήτηση σχετικών άρθρων στην
βάση δεδομένων PubMed. Από όλα αυτά έγινε διαχωρισμός και διαλογή των σημαντικότερων και καταλληλότερων για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Σημαντική πηγή πληροφοριών ήταν
τα μαθήματα και οι διαλέξεις της Παιδιατρικής. Τέλος καθοριστική ήταν και η συμβολή του επιβλέποντος καθηγητή, τόσο με την καθοδήγησή του όσο και με την παροχή πληροφοριών / δεδομένων
από το προσωπικό του αρχείο. Παράλληλα έγινε διεξοδική μελέτη / ανάλυση των πληροφοριών από
το ιστορικό του ασθενούς που προσήλθε και διαγνώστηκε με το συγκεκριμένο σύνδρομο. Τα κλινικά
ευρήματα συγκρίθηκαν και ταυτοποιήθηκαν με αυτά που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.
Αποτελέσματα - συμπεράσματα: Αυτή την στιγμή υπάρχουν περιορισμένες αναφορές σχετικά με
την αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία στην παιδική ηλικία. Τα αναφερόμενα θεραπευτικά εργαλεία βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Παρά την αποτελεσματικότητά τους πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί όσον αφορά την χρήση τους. Βασικό συμπέρασμα είναι η αναγκαιότητα της εξατομικευμένης
θεραπείας, καθώς και της αξιολόγησης των οφελών της κάθε θεραπείας.
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Ο234 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ (ΗΚΓ) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Καμπέρη Μ.1, Πέτρου Δ.1, Σμύρη Σ.1, Τσιγγέλη Π.1, Ψωμιάδου Β.1, Βλάχος Α.2
Φοιτήτριες Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Παιδιατρικής/ΠαιδοΚαρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η εργασία μας πραγματεύεται τις μορφές του φυσιολογικού ΗΚΓ στα παιδιά και ορισμένες
παθολογικές μορφές.
Υλικά/Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών άρθρων δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συγγραμάτων
Αποτελέσματα: Το ΗΚΓ στα παιδιά παρουσιάζει βασικές διαφορές συγκριτικά με τους ενήλικες ως
προς αρκετές παραμέτρους (απαγωγές, άξονα, ρυθμό). Οι παθολογικές καρδιολογικές καταστάσεις
(διαταραχές αιμάτωσης, διαταραχές αγωγιμότητας, ηλεκτολυτικές διαταράχες, μυοκαρδιοπάθειες
κ.α.) που συναντώνται στα παιδιά, εντοπίζονται και στους ενήλικες, με μικρές διαφορές. Για τον λόγο
αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή τόσο ως προς την ερμηνεία των ηλεκτροκαρδιογραφικών εικόνων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των νοσημάτων αυτών στα παιδια.
Συμπεράσματα: Το ΗΚΓ στα παιδιά παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και διαφορές συγκριτικά με αυτό
των ενηλίκων. Η διάγνωση και η ερμηνεία του απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και προσοχή.

240

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ο235 ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΣΗ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ
Κ.Ν.Σ.
Στεφανίδου Χ.1, Στάικογλου Ν.2, Καλέφ-Εζρά Τ.3
Φοιτήτρια Τμήματος Φυσικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 3Kαθηγητής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η θεραπεία των καρκινικών όγκων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ.) περιλαμβάνει συχνά ακτινοθεραπεία, δηλαδή την ακτινοβόληση του όγκου με ιοντίζουσες ακτινοβολίες με στόχο την
καταστροφή των καρκινικών κυττάρων.
Τα τελευταία χρόνια, εκτός από την συμβατική και ευρέως εφαρμοζόμενη ακτινοβολία γ, Χ και ηλεκτρονίων, ορισμένα ιατρικά κέντρα εφαρμόζουν ακτινοθεραπεία με ταχέα πρωτόνια. Τα πρωτόνια
λόγω της μεγάλης μάζας τους δεν αποκλίνουν σημαντικά από την αρχική καθορισμένη κατεύθυνση
της δέσμης, για αυτό και αυτό το είδος ακτινοθεραπείας ενδείκνυται για την ακτινοβόληση όγκων
όπως αυτοί του Κ.Ν.Σ., όπου απαιτείται ακρίβεια στην στόχευση εξαιτίας της θέσης τους και της γειτνίασης τους με ευαίσθητα όργανα.
Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα της θεραπείας πρωτονίων είναι ότι η ένταση που εξέρχεται από τον στόχο είναι σχεδόν μηδενική και έτσι επηρεάζονται λιγότερο οι παρακείμενοι στον όγκο ιστοί σε αντίθεση
με τις συμβατικές ακτινοβολίες όπου η εξερχόμενη ένταση είναι σημαντική.
Ακόμη πιστεύεται ότι η θεραπεία με πρωτόνια ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο επανεμφάνισης καρκίνου
και τον κίνδυνο πρόκλησης δευτερογενών καρκίνων. Για τον λόγο αυτό η θεραπεία αυτή χρησιμοποιείται συχνά και σε παιδιατρικούς ασθενείς με καρκίνο στην βάση του κρανίου και στον εγκέφαλο.
Παρόλα αυτά τα κλινικά δεδομένα που υπάρχουν μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετά ώστε να αποδείξουν την σαφή υπεροχή της ακτινοθεραπείας με πρωτόνια έναντι των συμβατικών ακτινοθεραπειών.
Ωστόσο η συνεχής εξέλιξη των μεθόδων ακτινοθεραπείας και η συλλογή των απαραίτητων κλινικών
δεδομένων θα οδηγήσουν μακροχρόνια στην εξαγωγή σαφών συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της κάθε θεραπείας στην αντιμετώπιση των όγκων του ΚΝΣ.
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Ο236 ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ: ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Κλώντζα A.-A.1, Ακουμιανάκης Δ. Ι.2, Κλώντζας Ε. Μ.2
Φοιτήτρια 2ου έτους, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Φοιτητής 6ου έτους, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

Σκοπός: Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, νέες τεχνολογίες έχουν δώσει στους επιστήμονες
τη δυνατότητα κατασκευής απλών και σύνθετων δομών, αποτελούμενες από το συνδυασμό σύνθετων
χημικών ενώσεων και κυττάρων. Βλαστικά κύτταρα διαφόρων ειδών έχουν έτσι χρησιμοποιηθεί, ώστε
με το κατάλληλο ικρίωμα να παραχθούν δομές που ομοιάζουν σε ιστούς του ανθρωπίνου σώματος.
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και η παρουσίαση της
προόδου που έχει επιτευχθει στο συγκεκριμένο αντικείμενο με απώτερο στόχο την κατασκευή
τεχνητών οργάνων.
Υλικά και μέθοδοι: Διενεργήθηκε ενδελεχής έρευνα στις βάσεις δεδομένων MEDLINE, SCOPUS.
Αποτελέσματα: Κατά τα τελευταία δεκαπέντε έτη ο τομέας της κατασκευής ιστών έχει εξελιχθεί
ραγδαία. Τεχνικές όπως το electrospray, 3D printing, καθώς και θερμικές, φωτοθερμικές και οπτικές
μέθοδοι έχουν βοηθήσει στο «τύπωμα» ζώντων κυττάρων. Παράλληλα η εξέλιξη των βιοϋλικών έχει
οδηγήσει στη δημιουργία ικριωμάτων (π.χ. από κολλαγόνο, υδροξυαπατίτη αλλά και συνθετικά όπως
PLGA) τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε κύτταρα, όπως τα μεσεγχυματικά stem cells, να ζήσουν
πάνω τους και να πολλαπλασιαστούν, ενώ αποτελλούν κατάλληλο περιβάλλον για τη διασπορά
τροφικών παραγόντων (π.χ. FGF, BMPs, VEGF κα.) που θα οδηγήσουν στη διαφοροποίηση των
άωρων κυττάρων σε ώριμα κύτταρα και θα προωθήσουν την αγγειογένεση. Μέχρι σήμερα έχουν
γίνει αξιόλογες προσπάθειες για κατασκευή τραχείας, ήπατος, οστού, καρδιακών βαλβίδων και
άλλων οργάνων. Ο συνδυασμός λοιπόν της σύχρονης τεχνολογίας με τη χημεία, τη βιολογία και την
ιατρική οδηγεί προς την κατασκευή τεχνητών οργάνων ή τμημάτων οργάνων.
Συμπεράσματα: Παρότι ακόμα βρισκόμαστε σε πρώιμα στάδια στον αγώνα για την κατασκευή
τεχνητών οργάνων, το μέλλον φαίνεται ελπιδοφόρο και είναι πιθανή η κατασκευή εξατομικευμένων
μοσχευμάτων οργάνων σε μερικά χρόνια από σήμερα.
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Ο237 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η έννοια «Αεροπορική και Διαστημική Ιατρική», περιλαμβάνει την εφαρμογή της επαγγελματικής γνώσης, εκπαίδευσης και έρευνας για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας, της ικανότητος, της ασφάλειας και της επίδοσης όλων αυτών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που
αφορούν την πτήση.
Σκοπός: Ο σκοπός της Εταιρείας στην Ελλάδα, είναι να προαγάγει την Αεροπορική και Διαστημική
Ιατρική γενικώς και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση της επιστημονικής ικανότητας
των μελών της.
Υλικό-Μέθοδος: Ιδρύεται επιστημονική Εταιρεία 03.12.93 με την Επωνυμία η Ελληνική Εταιρεία
Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής (ΕΕΑΔΙ) με έδρα την Αθήνα. Η Εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική και υπόκεινται στο Ελληνικό Σύνταγμα και στην Ελληνική Νομοθεσία. Τα μέλη της Εταιρείας
διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, επίτιμα, αντεπιστέλλοντα, συνεργαζόμενα και χορηγά. Η εταιρεία
διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). Η Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας είναι
το ανώτατο όργανο από το οποίο πηγάζουν όλες οι εξουσίες. Η εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά
και υλικά έπαθλα για πρωτότυπες εργασίες ή έρευνες, ενδιαφέροντος Αεροπορική, και Διαστημικής
Ιατρικής. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να χρηματοδοτεί υποτροφίες για σπουδές Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής, εάν οι οικονομικές της δυνατότητες το επιτρέπουν. Η Εταιρεία είναι δυνατόν να
προβεί στην έκδοση περιοδικού ή ενημερωτικού δελτίου. Είναι δυνατόν να επιτραπεί από το ΔΣ σε
επιστήμονα μη μέλος, να ανακοινώσει εργασία του ή να κάνει διάλεξη σε συνεδριάσεις της Εταιρείας
σε θέματα Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής.
Αποτελέσματα: Η Εταιρεία, με όλα τα παραπάνω, έχει στόχο να δημιουργήσει την αναγκαία οργάνωση για να επιτύχει τον σκοπό της. Προαγάγει την εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής εκδίδοντας επιστημονικά έντυπα, οργανώνοντας επιστημονικές
εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, ενθαρρύνοντας την έρευνα στον τομέα της, προάγοντας
τη συνεργασία με άλλους επιστημονικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ ή άλλες
χώρες με σκοπό την ανταλλαγή επιστημονικών απόψεων. Δημιουργεί μια σταθερή οικονομική δομή
για να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές απαιτήσεις. Εκπονεί οδηγίες και συστάσεις σε θέματα που
αφορούν την εφαρμογή της Διαστημικής και Αεροπορικής Ιατρικής.
Συμπεράσματα: Η Ελληνική Εταιρεία Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής προαγάγει την Αεροπορική και Διαστημική Ιατρική. Οργανώνει επί μέρους τμήματα ειδικότερου επιστημονικού ενδιαφέροντος ή και κατάλληλες ομάδες εργασίας, επιτροπή ασφαλείας πτήσεων, ανθρωπίνων παραγόντων, διεθνών σχέσεων. Δημιουργεί προϋποθέσεις για την αύξηση του αριθμού των μελών της
και κατάλληλα κίνητρα με στόχο την επιτυχία των σκοπών της. Έτσι, φροντίζει για τη δημιουργία
και αναγνώριση αυτοτελούς ειδικότητας Αεροπορικής και Διαστημικής Ιατρικής, βελτιώνοντας την
επιστημονική ικανότητα των μελών της με σκοπό την προαγωγή της Αεροπορικής και Διαστημικής
Ιατρικής στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην προαγωγή και διατήρηση της υγείας, της ασφάλειας
και της επίδοσης όλων αυτών που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που αφορούν την πτήση.
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Ο238 Η ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Ιωαννίδης Ι.1, Κουλιεράκης Ε.2
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό
Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 2Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α.
1

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να σταχυολογηθούν οι εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην
θεραπεία του καρκίνου και να εξηγηθούν ορισμένες από τις καινοτομίες της.
Αντικείμενο της νανοτεχνολογίας αποτελεί η εξέταση των ιδιοτήτων της ύλης σε μία κλίμακα από
1 έως 100 νανόμετρα, καθώς και η κατασκευή υλικών και σωματιδίων σε αυτή την κλίμακα. Λόγω
του μικρού τους μεγέθους, τα νανοϋλικά παρουσιάζουν διαφορετικές ιδιότητες, προσφέροντας
έτσι αρκετές εφαρμογές. Δεδομένων λοιπόν των τεραστίων δυνατοτήτων, δε θα μπορούσε να
λείπει η νανοτεχνολογία από την ιατρική, πολλώ δε μάλλον από τη θεραπεία του καρκίνου. Αρχικά, η νανοτεχνολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί στη διάγνωση του καρκίνου. Εν αντιθέσει με
τις μέχρι τώρα μεθόδους που χρησιμοποιούνται (ακτίνες Χ, τομογραφία κλπ), τα νανοσωματίδια
που χρησιμοποιούνται δεν προκαλούν βλάβη στο γενετικό υλικό των ιστών και είναι αρκετά εύκολο
να ανιχνεύσουν πιθανό όγκο. Εκτός αυτού, η νανοτεχνολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί και στη
θεραπεία του καρκίνου. Λόγω του μεγέθους των νανοσωματίδιων, καθίσταται εφικτή η απευθείας
μεταφορά φαρμάκων στα καρκινικά κύτταρα (λιποσωμιακή μεταφορά φαρμάκων). Εκτός των άλλων, επιπλέον εφαρμογή της νανοτεχνολογίας αποτελεί η απεικόνιση του καρκίνου και η βελτιστοποίηση αυτής (contrast agents, και Φωτοακουστική Τομογραφία). Τέλος, η νανοτεχνολογία δύναται να χρησιμοποιηθεί για καλύτερη θεραπεία. Κύρια μέθοδος εδώ είναι η Φωτοθερμική θεραπεία
(Photothermal Therapy, PTT) η οποία χρησιμοποιεί θερμότητα για τον έλεγχο του καρκινικού όγκου.
Συμπερασματικά, η νανοτεχνολογία αποτελεί μία από τις πιο υποσχόμενες τεχνολογίες η οποία δύναται να αποτελέσει σημαντικό όπλο για την καταπολέμηση του καρκίνου.
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Ο239 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ(ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) ΣΤΗΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Γκαντσινικούδης Ν.1, Αναστασόπουλος Γ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Αν. Καθηγητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1

Σκοπός: Η παράθεση των γενικών αρχών του αυτοματισμού, της χειρουργικής και στη συνέχεια
αναφορά στις βασικές αρχές της τηλεϊατρικής, με απότοκο την παρουσίαση του χειρουργικού ρομποτικού συστήματος Da Vinci.
Περίληψη: Καταρχάς, η τηλεϊατρική ορίζεται ως η εξ’ αποστάσεως άσκηση της ιατρικής («τηλε» +
«ιατρική»). Η τηλεϊατρική μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος διαφορετικών ειδικοτήτων, αλλά είναι
γεγονός ότι ο τομέας της χειρουργικής αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό πεδίο, στο οποίο έχουμε ποικίλες εφαρμογές της τηλεϊατρικής. Μια από αυτές είναι η χρήση των ρομποτικών συστημάτων και
ιδιαίτερα του Da Vinci (του καλύτερου σύμφωνα με τους ειδικούς ρομποτικού συστήματος) για την
χειρουργική θεραπεία πολλών ασθενειών που εμπίπτουν στον κλάδο της Γενικής Χειρουργικής (π.χ.
θεραπεία γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης και επιμήκης γαστρεκτομή) όσο και σε αυτόν της Καρδιοθωρακοχειρουργικής, με πλέον χαρακτηριστικό το παράδειγμα της αποκατάστασης μιτροειδούς
βαλβίδος. Το ρομποτικό αυτό σύστημα αποτελείται από τέσσερα μέρη:
 Την χειρουργική κονσόλα, η οποία βρίσκεται μακριά («τηλε») από τον ασθενή, και την οποία
χειρουργός χειρίζεται για την επέμβαση
 Τον χειρουργικό πύργο, στον οποίον βρίσκονται ενσωματωμένα τα χειρουργικά εργαλεία και
τα ενδοσκόπια.
 Τα χειρουργικά εργαλεία Endowrist, που επιτυγχάνουν αξιοθαύμαστη ακρίβεια κατά τη χειρουργική επέμβαση.
 Το σύστημα 3D Ιατρικής Απεικόνισης, με εικόνες υψηλής ανάλυσης για τον χειρουργό.
Συμπερασματικά, το σύστημα Da Vinci βασίζεται στις γενικές αρχές που διέπουν τη χειρουργική του
σήμερα, αλλά και στις βασικές αρχές του αυτοματισμού, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία. Στην Ελλάδα
υπάρχει εγκατεστημένο στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, Υγεία, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Metropolitan
Αθηνών, αλλά και σε πλήθος Νοσοκομείων ανά τον κόσμο.
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Ο240 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μπισμπινά Β.1, Νίγδελης Μ.1, Σιούντας Α.2
Φοιτητής/ήτρια Β’ Εξάμηνου, Ιατρικό Τμήμα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Αναπλ.
Καθηγητής, Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ

1

Η ανάπτυξη και σύντηξη των γνώσεων της βιολογίας, ιατρικής και μηχανικής έχει οδηγήσει στον εξειδικευμένο κλάδο της ορθοπαιδικής εμβιομηχανικής. Σε αυτόν συνοψίζονται τομείς όπως η εμφυτευτική, η προσθετική καθώς και η βιοτεχνολογία και η μηχανική. Πρόκειται για έναν κλάδο που στοχεύει την μεγιστοποίηση της ιατρικής αντιμετώπισης, περίθαλψης και αποκατάστασης προσφέροντας
ανακούφιση σε τεράστιο αριθμό ορθοπαιδικών, και όχι μόνο, ασθενών. O κλάδος κατά τα τελευταία
χρόνια εξελίσσεται ταχύτατα και έχει κατά πολύ επιτύχει τους στόχους του. Παρόλο αυτά εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και περιορισμοί. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η λεπτομερής παρουσίαση του μέλλοντος της εμβιομηχανικής, περιγράφοντας τις ιδέες και προσπάθειες της
σύγχρονης ιατρικής κοινότητας να βελτιώσουν και να διευρύνουν τους διάφορους τομείς της. Μετά
από σύντομη αναφορά στην παρούσα κατάσταση της εμβιομηχανικής, θα περιγραφούν τα προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί κατά την κλινική εφαρμογή της και τέλος, η εργασία θα επικεντρωθεί
στην περιγραφή των προσπαθειών που στοχεύουν στην βελτίωση του κλάδου της εμβιομηχανικής
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός στον οποίον πραγματοποιείται η επίτευξη των στόχων της.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P01

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΑΤΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Κωτσιοπούλου Ι.1, Δεγερμετζόγλου Ν. 2, Λαζαρίδης Ι.3
Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος αγγειοχειρουργικής, A’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου, 3Επίκουρος καθηγητής αγγειοχειρουργικής, A’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
1

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρία μας στην αντιμετώπιση των τραυματικών κακώσεων των αγγείων σαν συνέπεια ιατρικών πράξεων στο Γ.Ν.Θ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2004-Φεβρουάριος 2013.
Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2004-Φεβρουάριος 2013, η Κλινική και το Τμήμα
μας εκλήθη συνολικά 1689 φορές για εκτίμηση και αντιμετώπιση αγγειακών τραυμάτων στο πλαίσιο
ιατρικών πράξεων. Αυτές αφορούσαν κακώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια ιατρικών πράξεων από
Καρδιολόγους(1073), Νεφρολόγους(217), Γυναικολόγους(54), Ουρολόγους (49), Νευροχειρουργούς(21), Γενικούς Χειρουργούς(126), Ορθοπαιδικούς(129) και άλλες ιατρικές ειδικότητες(20). Από
αυτές 853 αφορούσαν φλεβικά στελέχη, ενώ οι υπόλοιπες 836 αφορούσαν αρτηριακά.
Αποτελέσματα: Από τις φλεβικές κακώσεις οι 711 αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, ενώ οι υπόλοιπες
142 απαίτησαν χειρουργική αντιμετώπιση(96 μικρές επεμβάσεις, 39 μεσαίες, 7 μεγάλες). Από τις
αρτηριακές κακώσεις οι 159 αντιμετωπίστηκαν συντηρητικά, ενώ για τις υπόλοιπες 677 απαιτήθηκε
χειρουργική παρέμβαση(113 μικρές επεμβάσεις, 449 μεσαίες επεμβάσεις, 115 μεγάλες επεμβάσεις).
Η μέση παράταση της νοσηλείας ήταν 1,68 ημέρες (±0,56) για τις φλεβικές κακώσεις και 3,14(±1,12)
για τις αρτηριακές.
Συμπέρασμα: Οι ιατρογενείς κακώσεις των αγγείων είναι μια συχνή επιπλοκή των ιατρικών χειρισμών σε ένα μεγάλο τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου συνυπάρχουν πολλές ειδικότητες που ασχολούνται με ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους ή διενεργούνται βαριές χειρουργικές επεμβάσεις. Το επείγον
των παρεμβάσεων, η απειρία του ιατρικού προσωπικού, οι διάφορες ανατομικές παραλλαγές των
αγγείων των περιοχών που διενεργούνται οι παρεμβάσεις, η κακή ποιότητα των χρησιμοποιούμενων
υλικών είναι μερικές από τις αιτίες των κακώσεων αυτών. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους
συμβάλουν στην ταχεία και άνευ περαιτέρω επιπλοκών ανάρρωση του ασθενούς, ενώ η ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων αποτελεί το κυριότερο μέτρο πρόληψής τους.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΡΗΞΕΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΣΤΟ ΓΝΘ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Κωτσιοπούλου Ι.1, Δεγερμετζόγλου Ν. 2, Λαζαρίδης Ι.3
Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος αγγειοχειρουργικής, Ά Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου, 3Επίκουρος καθηγητής αγγειοχειρουργικής, A’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου

1

Σκοπός: Η παρουσίαση της εμπειρίας μας στην αντιμετώπιση των τραυματικών ρήξεων θωρακικής
αορτής στο Γ.Ν.Θ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» την χρονική περίοδο Ιανουάριος 2011-Φεβρουάριος 2013.
Μέθοδος: Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 2011-Φεβρουάριος 2013, η Κλινική και το Τμήμα
μας εκλήθη να αντιμετωπίσει συνολικά 11 περιπτώσεις τραυματικής ρήξης θωρακικής αορτής. Η
μέση ηλικία των ασθενών ήταν 35,6 έτη(±11,9), ενώ όλες οι περιπτώσεις αφορούσαν άτομα που
είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Οι 4 ασθενείς ήταν διακομιδές από περιφερειακά νοσοκομεία,
ενώ όλοι είχαν συνοδές κακώσεις. Όλοι οι ασθενείς μετεγχειρητικά νοσηλεύτηκαν στην ΜΕΘ για 4,2
ημέρες(± 3,9).
Αποτελέσματα: Από τους 11 ασθενείς επιβίωσαν οι 10(91%) την 30η μετεγχειρητική ημέρα και οι 9
την 60η μετεγχειρητική ημέρα. Σε όλους τους ασθενείς έγινε ενδαγγειακή αντιμετώπιση(TEVAR) ευθύ
θωρακικό ενδαγγειακό μόσχευμα. Παράλληλα σε 2 ασθενείς έγινε στον ίδιο χρόνο και αντιμετώπιση
συνοδών αγγειακών κακώσεων. Μετεγχειρητικές επιπλοκές παρουσίασαν οι 4, από τους οποίους 2
επιβίωσαν και 2 κατέληξαν, την 3η και 46 μετεγχειρητική ημέρα αντίστοιχα. Από τους επιβιώσαντες,
η μετεγχειρητική παρακολούθηση με CΤΑ θωρακικής αορτής δεν κατέδειξε στοιχεία ενδοδιαφυγής ή
μετανάστευσης του μοσχεύματος.
Συμπέρασμα: Η τραυματική ρήξη της θωρακικής αορτής είναι μια επείγουσα κατάσταση όπου απαιτείται άμεση παρέμβαση. Η ενδαγγειακή αποκατάσταση(TEVAR) αποτελεί μια ασφαλή, ελάχιστα
επιβαρυντική για τη γενική κατάσταση του ασθενούς μέθοδο αντιμετώπισής της, με το μειονέκτημα
της εφαρμογής της σε εξειδικευμένα κέντρα, της εξάρτησης των υλικών και του μεγάλου κόστους.
Παραταύτα, η σωστή εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί βασικό παράγοντα για την ευνοϊκή πρόγνωση
των ασθενών αυτών και την ταχεία ανάρρωσή τους.
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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ

Κωτσιοπούλου Ι. 1, Δεγερμετζόγλου Ν.2, Λαζαρίδης Ι.3
Φοιτήτρια Ιατρικής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος αγγειοχειρουργικής, A’ Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ., Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου, 3Επίκουρος καθηγητής αγγειοχειρουργικής, Ά Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Αγγειοχειρουργικό Τμήμα, Γ.Ν.Θ Παπαγεωργίου
1

Σκοπός: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του σύγχρονου πολεμικού αγγειακού τραύματος, τόσο στο πεδίο μάχης, όσο και στα μετόπισθεν.
Μέθοδος: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των χαμηλής εντάσεως συρράξεων ανά την
υφήλιο. Οι συρράξεις αυτές έχουν τη μορφή ασύμμετρων απειλών και εμπλοκής σχετικά μικρού
αριθμού τακτικών στρατευμάτων, πλήρως εξοπλισμένων, με άρτια διοικητική μέριμνα και μέσα υποστήριξης, έναντι ατελώς εξοπλισμένων και φανατισμένων ατάκτων μονάδων. Η αλλαγή του τακτικού διαμετρήματος των ατομικών όπλων, η χρήση μέσων ατομικής προστασίας και μη συμβατικών
όπλων στο πεδίο της μάχης διαφοροποίησαν την ποιότητα του πολεμικού αγγειακού τραύματος και
την αντιμετώπισή του.
Αποτελέσματα: Η άμεση διαλογή και έναρξη της αντιμετώπισης του αγγειακού τραυματία στο πεδίο
της μάχης είναι κριτικής σημασίας για την επιβίωσή του. Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει μόνο
την προσπάθεια ανάσχεσης της αιμορραγίας συντηρητικά, ενώ η ενδαγγειακή αναπλήρωση των
υγρών γίνεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η παράλληλη ανάπτυξη εξειδικευμένων αγγειακών κέντρων κοντά στο πεδίου της μάχης σε ασφαλή απόσταση(40-50 χλμ), μειώνει το χρόνο διακομιδής.
Παράλληλα, εκτελούνται τεχνικές αποκατάστασης, ενώ λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που
επιδρούν επιβαρυντικά.
Συμπέρασμα: Η ανάπτυξη εξειδικευμένης μορφής PHTLS και ATLS (C-PHTLS, C-ATLS), αποτελεί
το επιστέγασμα των εξελίξεων στη σύγχρονη θεώρηση του πολεμικού τραύματος και μάλιστα του
αγγειακού. Η εφαρμογή, διαρκής αξιολόγηση και αναθεώρησή τους στο πεδίο της μάχης αποτελούν
προϊόν της συνεχούς προσπάθειας των εμπλεκόμενων υγειονομικών φορέων για τη διάσωση και
αποκατάσταση, όσο δυνατόν περισσότερων τραυματιών μάχης. Tα συμπεράσματα αυτά υπό προϋποθέσεις και κατάλληλες συνθήκες μπορούν να εφαρμοστούν και σε συνθήκες ειρήνης.
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Β-ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σταματάκος Π.Β.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος, πανεπιστήμιο Πατρών
Σκοπός: Η πάθηση της μεσογειακής αναιμίας, αποτελεί μία αρκετά συχνή νόσο στη χώρα μας, με
επιπολασμό της τάξης των 8%. Συνεπώς, θεωρείται ότι μία ανασκόπηση αυτής της τόσο σημαντικής
για την περιοχής μας ασθένειας, αποτελεί και χρήσιμη και ενδιαφέρουσα. Στόχος της εργασίας, είναι
να αναλυθεί η παθοφυσιολογία της νόσου, τόσο από την οπτική της παθολογικής ανατομίας όσο και
από αυτήν της παθολογίας.
Περίληψη: Αρχικά θα υπάρξει μια ιστορική ανασκόπηση της ασθένειας, αλλά και η παρουσίαση
ορισμένων στατιστικών δεδομένων (επιδημιολογικής φύσης) της νόσου αυτής. Στη συνέχεια, θα
αναφερθεί η παθογένεια της β-θαλασσαιμίας, ξεκινώντας από την αιτιολογία και καταλήγοντας στη
συμπτωματολογία της. Σε μια προσπάθεια να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του μοριακού επιπέδου
και του φαινοτύπου της νόσου, θα υπάρξει μια συσχέτιση ανάμεσα στις κύριες εκδηλώσεις της πάθησης με το αντίστοιχο μοριακό υπόβαθρο αυτών. Εν κατακλείδι, επιχειρείται μια επισκόπηση της
θεραπευτικής μεθόδου της πάθησης που ακολουθείται στη σύγχρονη ιατρική πράξη, αλλά και πιθανούς μελλοντικούς στόχους ίασης αυτής.
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ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ (PNH)

Τσαγιάννη Α.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
H PNH είναι μια επίκτητη κλωνική διαταραχή του αρχέγονου αιμοποητικού κυττάρου με συχνότητα
περίπου 1:100.000 περιπτώσεις/έτος. Προκύπτει από τον κλωνικό πολ/μό αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που φέρουν μεταλλάξεις στο γονίδιο PIG-A στο χρωμόσωμα Χ, με αποτέλεσμα τη
μειωμένη σύνθεση της GPI (glycosylphosphatidylinositol) που συνδέει στην κυτταρική επιφάνεια
πολλές πρωτείνες όπως οι DAF και ΜΙRL, οι οποίες φυσιολογικά σταματούν τον καταρράκτη του
συμπληρώματος. Επομένως, στην απουσία τους επιτείνεται η αιμολυτική δράση του συμπληρώματος. Τα κλινικά ευρήματα περιλαμβάνουν χρόνια ενδαγγειακή αιμόλυση με συμπτώματα αναιμίας,
διαλείποντα θρομβωτικά επεισόδια, μυελική απλασία, αιμολυτικές κρίσεις, συμπτώματα λόγω αγγειοσυστολής (πονοκέφαλοι, δυσφαγία, κοιλιακό άλγος, υπέρταση), λοιμώξεις και αιμορραγίες. Η
διάγνωση γίνεται με το ιστορικό, την κλινική εξέταση, τα εργαστηριακά ευρήματα (κυτταροπενίες,
παράμετροι αιμόλυσης), την κυτταρομετρία ροής όπου παρατηρείται σημαντική μείωση των GPIσχετιζόμενων αντιγόνων σε τουλάχιστον 2 κυτταρικούς πληθυσμούς και τη μυελική βιοψία. Η ΡΝΗ
είναι μια χρόνια διαταραχή που απαιτεί υποστηρικτά μέσα θεραπείας όπως μεταγγίσεις, φυλλικό οξύ,
βιταμίνη Β12, αντιπηκτικά σε επαναλαμβανόμενα θρομβωτικά επεισόδια. Χρησσιμοποιείται, επίσης,
το eculizumab, ένα μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του C5, που μειώνει την κάθαρσή του και τον σχηματισμό του ΜΑC. Σε ασθενείς με μυελική απλασία χορηγούνται ανοσοκατασταλτικά, ενώ σε σοβαρή
απλασία σε νεαρούς ασθενείς μοναδικός τρόπος ίασης είναι η αλλογενής μεταμόσχευση αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων. Ο μέσος όρος επιβίωσης είναι 10-15 χρόνια.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΟΣ

Ντάνασης-Σταθόπουλος Ι.
4οετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Τα λεμφώματα αποτελούν κακοήθη νεοπλάσματα, των οποίων η επίπτωση και η θνητότητα ποικίλλει ανάλογα με τον υπό μελέτη υπότυπο. Είναι γεγονός ότι τόσο τα Hodgkin όσο και τα μη-Hodgkin
λεμφώματα δεν αποτελούν συχνές καρκινικές οντότητες, συγκριτικά με άλλους τύπους καρκίνου
όπως του παχέος εντέρου, πνεύμονα, του μαστού και του προστάτη, τόσο σε παγκόσμιο όσο και
σε ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο. Όλα τα λεμφώματα σχετίζονται με ποικίλους γενετικούς, περιβαλλοντικούς και διατροφικούς προδιαθεσικούς παράγοντες, με το αλκοόλ να παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Έχει δειχθεί ότι η μικρή προς μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται ασφαλής και υπάρχουν πολλές
ενδείξεις για θετική επίδραση αυτής στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης όσο και στη θνητότητα
από λεμφώματα. Ωστόσο μια γενικευμένη οδηγία για κατανάλωση αλκοόλ με σκοπό την επίτευξη
της προστατευτικής του δράσης δεν θα ήταν ορθή ούτε εφαρμόσιμη. Και αυτό επειδή αφενός είναι
ανάγκη ο προστατευτικός αυτός ρόλος να εδραιωθεί σε σημαντικό βαθμό με περαιτέρω μελέτες και
αφετέρου να ληφθεί υπόψη ότι εμπλέκονται ποικίλοι κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που σχετίζονται με διάφορες μορφές κοινωνικής νοσηρότητας προερχόμενες από την υπερβολική κατανάλωση
αλκοόλ. Άλλωστε η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται με αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που δεν είναι
δυνατό να παραβλέπονται. Γι’ αυτό, λοιπόν, οι ωφέλιμες και οι βλαπτικές επιπτώσεις του αλκοόλ θα
πρέπει να συνυπολογίζονται σε προσωπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τα ατομικά χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ζωής και την έκθεση σε παράγοντες κινδύνου.

253

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P07

ΣΥΝΔΡΟΜΟ POEMS: ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ
ΝΟΣΗΜΑ

Καζάνας Σ., Παυλή Π., Στάμου Α.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός της εργασίας είναι να γίνει μία σύντομη παρουσίαση του Συνδρόμου POEMS καθώς και μία
σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων δεδομένων σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία του.
Το Σύνδρομο POEMS (γνωστό και ως σύνδρομο Crow-Fukase, ασθένεια Takatsuki ή σύνδρομο PEP)
είναι ένα σπάνιο σύνδρομο που οφείλεται σε διαταραχές στον πολλαπλασιασμό των πλασματοκυττάρων και εκδηλώνεται ως Πολυνευροπάθεια (Polyneuropathy), Οργανομεγαλία (Organomegaly),
Ενδοκρινοπάθεια (Endocrinopathy), παρουσία Μ-πρωτείνης (M-protein) και Δερματικές αλλοιώσεις
(Skin defects). Εμφανίζεται συνήθως στην 6η δεκαετία της ζωής και η αναλογία προσβεβλημένων
αντρών προς γυναικών είναι 2:1. Η παθογένειά του δεν είναι πλήρως κατανοητή, ωστόσο στην ανασκόπηση αυτή γίνεται μία προσπάθεια προσέγγισης της παθοφυσιολογικής βάσης των επιμέρους
εκδηλώσεων του συνδρόμου. Εξ αιτίας της σπανιότητας και της πολυπλοκότητάς του, πρέπει να
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη διάγνωση. Έχει προταθεί πρωτόκολλο (A. Dispenzieri, 2003) που
βασίζεται σε συγκεκριμένο συνδυασμό πολυσυστηματικών συμπτωμάτων και εργαστηριακών ευρημάτων. Το σύνδρομο POEMS έχει καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με το μυέλωμα και την αμυλοείδωση. Παρόλα αυτά, απουσία θεραπευτικής αγωγής ο ασθενής οδηγείται σε σταδιακή επιδείνωση
και κατάληξη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πενταετής επιβίωση είναι μόλις 60%. Επιτυχημένη θεραπευτική προσέγγιση του συνδρόμου έχει γίνει την τελευταία δεκαετία και περιλαμβάνει τη χρήση
τόσο φαρμακευτικής αγωγής όσο και πιο επεμβατικών μεθόδων, όπως μεταμόσχευση αυτόλογων
βλαστικών κυττάρων και ακτινοθεραπεία.
Συμπερασματικά, παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει γίνει την τελευταία δεκαετία στη διάγνωση
και διαχείριση του Συνδρόμου POEMS, πολλά σημεία της παθοφυσιολογίας της νόσου παραμένουν
άγνωστα. Έτσι, με σκοπό τη βελτίωση των διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων είναι αναγκαία
η περεταίρω διερεύνησή του μέσω κλινικών και εργαστηριακών ερευνών.
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ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ
ΤΗΣ 6-ΦΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ (G-6-PD), ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ, ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αστέρης Π.1, Γκίζας Γ.1, Γλώσσας-Αθανασούλας Ι.1, Λουκόπουλος Θ.1, Βεζυράκη Π.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Ιωαννίνων, 2Αν. Καθηγήτρια Φυσιολογίας Ιατρικού Τμήματος Ιωαννίνων

1

Σκοπός της επιδημιολογικής μελέτης είναι η εκτίμηση της έλλειψης του ενζύμου αφυδρογονάση της
6-φωσφορικής γλυκόζης (G-6-P-D) στον Ελληνικό και Παγκόσμιο πληθυσμό. Το ένζυμο είναι απαραίτητο για την ακεραιότητα και επιβίωση των ερυθροκυττάρων αφού συμμετέχει στον κύκλο των
φωσφορικών πεντοζών, παρέχοντας στα ερυθροκύτταρα προστασία από την επίδραση οξειδωτικών
παραγόντων. Η έλλειψη του ενζύμου κατατάσσεται στις συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες και παρουσιάζει παγκοσμίως την μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (~400 εκατομμύρια άνθρωποι). Παρατηρείται
συνήθως σε περιοχές της Αφρικής, της Ασίας, και της Μεσογείου, οι οποίες επλήγησαν παλαιότερα
από ελονοσία. Η συχνότητα της νόσου είναι υψηλότερη στην Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στους νομούς
Καρδίτσας, Λάρισας και Ημαθίας όπου υπολογίζεται έως 3% (0.7-3%). Η ασθένεια κληρονομείται
με φυλοσύνδετο υπολειπόμενο χαρακτήρα, καθώς η μετάλλαξη εντοπίζεται στο χρωμόσωμα Χ, συγκεκριμένα στην θέση Χq28, στο άκρο του χρωμοσώματος. Έχουν περιγραφεί περισσότερες από
400 μεταλλάξεις του γονιδίου, οι περισσότερες από τις οποίες επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του
ενζύμου. Τα άτομα που παρουσιάζουν ανεπάρκεια του ενζύμου παράγουν G-6-P-D περίπου 20% σε
σχέση με την φυσιολογική ποσότητα και δεν εμφανίζουν επιπτώσεις στην υγεία τους. Προκειμένου
να υπάρξουν συμπτώματα αναιμίας, θα πρέπει η ενζυμική δραστηριότητα να πέσει κάτω από το 3%.
Συνήθως στους ασθενείς παρατηρείται οξεία αιμολυτική αναιμία, βαρύς νεογνικός ίκτερος και χρόνια
αιμολυτική αναιμία. Επίσης κατά τη διάρκεια των αιμολυτικών κρίσεων παρατηρείται δικτυοερυθροκυττάρωση και αύξηση της έμμεσης χολερυθρίνης. Η διάγνωση βασίζεται στον έλεγχο της μετατροπής του NADP+ σε NADPH, κυρίως μέσω τεστ φθορισμού. Η κύρια θεραπεία για την ανεπάρκεια του
ενζύμου G-6-P-D είναι η αποφυγή οξειδωτικών παραγόντων, τροφών και φαρμάκων που προάγουν
τις αιμολυτικές κρίσεις.
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ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σαραντή Μ., Μπινιάρης-Γεωργαλλής Σ.Ι.
Ιατρική ΕΚΠΑ, Φοιτητές
Σκοπός: Η αναγνώριση αναδυόμενων παθογόνων μικροοργανισμών που μπορούν να μεταδοθούν
μέσω μετάγγισης
Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση στο MEDLINE με τη χρήση αλγορίθμου
Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίες προέκυψε πως υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τη μετάδοση μέσω μετάγγισης prions και arboviruses αλλά και παρασίτων. Τα
παθογόνα ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο κινδύνου και το επιστημονικό αλλά
και κοινωνικό ενδιαφέρον γύρω από αυτά. Η κλιματική αλλαγή και η μετακίνηση πληθυσμών φαίνεται
να οδηγούν στην ανάδυση των παθογόνων. Στην Ελλάδα προβληματισμό προκαλεί η εμφάνιση της
ελονοσίας αλλά και του ιού του Δυτικού Νείλου, με αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα δημόσιας υγείας
για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του αίματος.
Συμπεράσματα: Αν και τα αναδυόμενα παθογόνα αποτελούν πρόβλημα για την ασφάλεια των μεταγγίσεων, αντιπροσωπεύουν ελάχιστο μέρος των ανεπιθύμητων δράσεων μετά από μετάγγιση.
Συνίσταται επαγρύπνηση καθώς και προσπάθεια για τον περιορισμό συχνότερων ανεπιθύμητων
δράσεων των μεταγγίσεων, όπως λάθος ταίριασμα ομάδας αίματος, που οφείλονται σε ανθρώπινα
λάθη.
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ΥΠΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΠΑΘΕΙΑ: ΜΙΑ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΝΕΥΡΟΪΝΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΤΥΠΟΥ ΙΙ

Κατραχούρας Ι.1, Γαλόπουλος Δ.1, Μαντατζής Μ.2, Τσιβγούλης Γ.3, Πρασόπουλος Π.2
Τμήμα Ιατρικής Δ.Π.Θ., 2Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ιατρικής απεικόνισης, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ΔΠΘ, 3Νευρολογική κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ΔΠΘ

1

Σκοπός: Η Νευροϊνωμάτωση τύπου ΙΙ (NF2) είναι μια γενετικά κληρονομούμενη νόσος της οποίας
συνήθεις εκδηλώσεις αποτελούν: κώφωση, εμβοές και προβλήματα ισορροπίας σχετιζόμενα με το
αιθουσαίο νεύρο ή σπανιότερα πάρεση κρανιακών νεύρων. Στο νοσοκομείο μας καταγράφηκε περιστατικό NF-II με άτυπη έναρξη με υποξεία μυελοπάθεια, γεγονός που αξίζει να καταγραφεί.
Υλικά και Μέθοδος: Ένας 64-χρονος άντρας εισήχθη στο νοσοκομείο με συμπτώματα υποξείας μυελοπάθειας (σπαστική παραπάρεση, στο αισθητικό Θ2 επίπεδο, επιτακτική ούρηση). Διενεργήθηκε ο
εξής ακτινολογικός έλεγχος: μαγνητικές τομογραφίες ΑΜΣΣ πριν και μετά από ενδοφλέβια χορήγηση
παραμαγνητικής ουσίας σε οβελιαίο και εγκάρσιο επίπεδο, ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία ΑΜΣΣ
και μαγνητική τομογραφία έσω ακουστικού πόρου (IAC MRI)
Αποτελέσματα: Σε οβελιαίες τομές T2-προσανατολισμού αναγνωρίστηκε χωροκατακτητική βλάβη
στο A5 και A6 επίπεδο με υψηλό σήμα. Μετά τη χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας απεικονίστηκαν
πολλαπλές εξω-αξονικές μάζες, μερικές εκ των οποίων επεκτείνονταν στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο.
Τα ευρήματα αποδόθηκαν σε πολλαπλά μηνιγγιώματα που συμπίεζαν το νωτιαίο μυελό. Τα πολλαπλά μηνιγγιώματα έθεσαν την υπόνοια νευροϊνωμάτωσης τύπου II (NF2) και για αυτό διενεργήθηκε
εξέταση IAC MRI όπου αποκαλύφθηκαν ακουστικά νευρινώματα άμφω που θέτουν την διάγνωση
της νόσου.
Συμπεράσματα: Η υποξεία μυελοπάθεια είναι μια ασυνήθιστη αρχική εκδήλωση της NF2 και θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη διαφορική διάγνωση, ειδικά όταν ανευρίσκεται συμπιεστική μυελοπάθεια από πολλαπλά νωτιαία μηνιγγιώματα.
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΜΒΡΥΟΥ

Κυριακούλης Κ.1, Φιλιππάτου Α.2, Σωτηριανάκου Μ.-Ε.3, Καραμαρούδης Σ.3
5ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 23ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 32ετής φοιτήτρια/
φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1

Περίληψη: Σκοπός της εργασίας μας είναι να αναδείξει την χρησιμότητα και τη σπουδαία συμβολή
της μαγνητικής τομογραφίας (Μ.Τ.) στον προγεννητικό έλεγχο. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος
παραμένει η κύρια και πρώτη τεχνική απεικονιστικής διερεύνησης του εμβρύου ενώ η Μ.Τ. αποτελεί
συμπληρωματική μέθοδο. Συνεπώς αρχικά θα αναφερθούμε στο ρόλο και τη θέση της Μ.Τ. στον
προγεννητικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα η Μ.Τ. χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση και τον χαρακτηρισμό ανωμαλιών και ασαφών ευρημάτων κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Η κύρια, αλλά όχι
αποκλειστική, εφαρμογή της Μ.Τ. εμβρύου αφορά τη μελέτη του εμβρυικού ΚΝΣ. Θα αναφερθούμε
επίσης στις ενδείξεις της Μ.Τ. εμβρύου (π.χ. κοιλιομεγαλία), στα πλεονεκτήματα της μεθόδου, στους
περιορισμούς (π.χ. εμβρυική κίνηση) και στο πώς αυτοί αντιμετωπίζονται. Εν συνεχεία θα μιλήσουμε
για το κατά πόσο αυτή η εξέταση θεωρείται ασφαλής αλλά και για τις μελλοντικές εφαρμογές της.
Τέλος θα παραθέσουμε εικόνες-παραδείγματα της απεικόνισης αυτής σε έμβρυα.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦ ΑΠΑΞ ΙΕΡΟΚΟΚΚΥΓΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΥΟ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΦΕΝΤΑΝΥΛΗΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗ
ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΠΑΔΙΑ

Ιωαννίδης Ρ.1, Βογιατζάκη Θ.2, Ιατρού Χ.3
6
Φοιτητής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Αναισθησιολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3Καθηγητής Αναισθησιολογίας, Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης
1 ης

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας τυχαιοποιημένης κλινικής μελέτης είναι η σύγκριση δύο δόσεων
φεντανύλης σε συνδυασμό με ροπιβακαΐνη μετά από εφ’άπαξ ιεροκοκκυγική χορήγηση για
μετεγχειρητική αναλγησία σε παιδιά που υποβάλλονται σε χειρουργική αποκατάσταση υποσπαδία.
Υλικό και Μέθοδος: Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν 31 άρρενες παιδιατρικοί ασθενείς ASA I και
II, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε χειρουργική αποκατάσταση υποσπαδία υπό γενική αναισθησία. Μετά
την εισαγωγή στην αναισθησία έγινε ιεροκοκκυγική έγχυση τοπικού αναισθητικού και οπιοειδούς για
μετεγχειρητική αναλγησία. Οι ασθενείς χωρίστηκαν διπλά τυφλά σε 2 ομάδες εκ των οποίων η μία
περιελάμβανε 15 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε 0,2% ροπιβακαΐνη 1 ml∙kg-1 και 0,5 μg∙kg-1
φεντανύλη (ομάδα Ρ/Φ-0,5), ενώ η άλλη 16 ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε 0,2% ροπιβακαΐνη
1 ml∙kg-1 και 1 μg∙kg-1 φεντανύλη (ομάδα P/Φ-1). Η εκτίμηση της μετεγχειρητικής αναλγησίας έγινε
30 λεπτά και 2, 4, 6 και 10 ώρες μετά την αφύπνιση.
Αποτελέσματα: Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 31 ασθενών έγινε κατανοητό ότι η
διάρκεια της αποτελεσματικής μετεγχειρητικής αναλγησίας μετά από εφ’άπαξ ιεροκοκκυγική έγχυση
συνδυασμού οπιοειδούς και τοπικού αναισθητικού ήταν μεγαλύτερη στη δεύτερη ομάδα σε σύγκριση
με την πρώτη.
Συμπεράσματα: Η δόση ροπιβακαΐνης 0,2% 2 ml∙kg-1 και 1 μg∙kg-1 φεντανύλης σε εφ’άπαξ
ιεροκοκκυγική έγχυση προσφέρει πιο αποτελεσματική μετεγχειρητική αναλγησία σε σύγκριση με τη
δόση 0,2% ροπιβακαΐνης 1 ml∙kg-1 και 0,5 μg∙kg-1 φεντανύλης.
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ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Θωμαϊδης Β.1, Κατσικογιάννη Φ.2, Ντερντενγιάν Ν.2, Αντωνιάδου Χ.3
Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ανατομίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 3Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη της εφαρμοσμένης ανατομικής των χειλέων στην
αποκατάσταση χειρουργικών ελλειμμάτων.
Υλικά/Μέθοδος: Η στοματική κοιλότητα αποτελεί το πρώτο τμήμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Αυτή
περιβάλλεται από τα χείλη τα οποία συντελούν στην ομιλία, στη μάσηση και στην κατάποση. Ιστολογικά, το άνω και κάτω χείλος αποτελούνται επιφανειακά προς τα μέσα από τους εξής χιτώνες: την
επιδερμίδα, τον υποδόριο ιστό, τις κυκλοτερείς μυϊκές ίνες, τον υποβλεννογόνιο και το βλεννογόνο.
Τα χείλη καλύπτονται από μη κερατινοποιημένο πλακώδες επιθήλιο μέσα στο οποίο βρίσκονται πολυάριθμα τριχοειδή τα οποία δίνουν στα χείλη το χαρακτηριστικό ερυθρό χρώμα. Η αιμάτωση των
χειλέων πραγματοποιείται από το σύστημα των έξω καρωτίδων. Η προσωπική αρτηρία πορεύεται
από τον αυχένα ως τη μεσότητα της κάτω γνάθου. Αυτή δίνει την υπογενείδιο αρτηρία που διέρχεται
κάτω από το σώμα της κάτω γνάθου με κατεύθυνση προς τα εμπρός και έσω. Η προσωπική αρτηρία
διαχωρίζεται στην άνω και κάτω χειλική αρτηρία οι οποίες αναστομώνονται μεταξύ τους. Ο κύριος
όγκος των χειλέων αποτελείται από τον κυκλοτερή μυ του στόματος που λειτουργεί σαν σφικτήρας
και δεν έχει οστικές καταφύσεις, επίσης υπάρχει και μια δεύτερη ομάδα διαστολέων μυών που είναι
ακτινοειδώς διατεταγμένοι γύρω από το στόμα. Η επιλογή της κατάλληλης τεχνικής για την αποκατάσταση των ελλειμμάτων των χειλέων πραγματοποιείται ανάλογα με την έκταση της βλάβης και καθορίζεται από συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Σημαντική παράμετρος σε κάθε αποκατάσταση αποτελεί
η κατάσταση της οδοντοστοιχίας του ασθενούς.
Αποτελέσματα/Συμπεράσματα: Στόχος της αντιμετώπισης των ελλειμμάτων είναι η λειτουργική και
η αισθητική αποκατάσταση της στοματικής κοιλότητας, περιλαμβάνοντας την κινητικότητα της κάτω
γνάθου, την επαρκή διάνοιξη του στόματος και τη διατήρηση των αναλογιών.
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ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ

Νάτσης Κ., Δρόσος Χ., Γκιουλιάβα Α, Τζήκα Μ., Γερόπουλος Γ., Αποστολίδης Σ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.
Σκοπός: Η σπονδυλική αρτηρία αποτελεί τον πρώτο και μεγαλύτερο κλάδο της υποκλείδιας αρτηρίας, παρέχοντας το 1/3 της ολικής εγκεφαλικής αιμάτωσης. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση μιας ιδιαίτερα σημαντικής από κλινικής άποψης ανατομικής παραλλαγής την υποπλασία
της σπονδυλικής αρτηρίας.
Μέθοδος: Οι πληροφορίες συλλέχθηκαν από πληθώρα ανατομικών και άλλων ιατρικών βιβλίων, καθώς και από διάφορα ιατρικά επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, ορισμένες περιπτώσεις υποπλασίας
της σπονδυλικής αρτηρίας έχουν παρατηρηθεί και κατά τη διάρκεια των ανατομών που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο μας.
Αποτελέσματα: Επειδή δεν υπάρχει σαφής ορισμός για την υποπλασία της σπονδυλικής αρτηρίας, παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση στις μετρήσεις για τη συχνότητά της. Γενικά, φαίνεται να
συμβαίνει στο 10% με 15% των ανθρώπων, με ακραίες περιγραφές να κάνουν λόγο για 2% ή και
για 23%. Πάντως, είναι γνωστό πως η σπονδυλική αρτηρία είναι υποπλαστική συχνότερα στη δεξιά
(63%) απ’ ότι στην αριστερή πλευρά (36%), ενώ αμφοτερόπλευρα είναι αρκετά σπάνια (<1%). Εμφανίζεται με την ίδια συχνότητα σε άνδρες και γυναίκες και μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξωκράνια ή
ενδοκράνια ανάλογα με το αν η υποπλασία παρατηρείται πριν ή μετά τη διέλευση του αγγείου απ’ το
ινιακό τρήμα. Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει περιγραφεί και απλασία της σπονδυλικής αρτηρίας (3%-4%) ετερόπλευρη, ακόμη και αμφοτερόπλευρη.
Συμπεράσματα: Η σπουδαιότητα της σπονδυλικής αρτηρίας συζητείται σήμερα περισσότερο από
οποιασδήποτε άλλης αρτηρίας. Η υποπλαστική σπονδυλική αρτηρία αυξάνει συνεργικά τον κίνδυνο
ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και συνδέεται άμεσα με αθηρωματοσκληρωτικές και προθρομβωτικές διαδικασίες. Συνεπώς, η καλή γνώση της ανατομίας, αλλά και των διαφόρων παραλλαγών
της σπονδυλικής αρτηρίας είναι μείζονος σημασίας, ιδίως για τον ιατρό που ασχολείται με την περιοχή.
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ΥΠΟΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΟΣΘΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. ΕΥΡΗΜΑ
ΣΕ ΠΤΩΜΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ., Γερόπουλος Γ., Σοφίδης Γ., Παυλίδου Δ.Χ., Πιάγκου Μ., Αποστολίδης Σ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση ανατομικής παραλλαγής που αφορά
τον αρτηριακό κύκλο του Willis και συγκεκριμένα την υποπλασία της αριστερής πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας.
Υλικά και Μέθοδος: Κατά την διάρκεια ανατομικής παρασκευής των προσθίων εγκεφαλικών αρτηριών σε πτώμα ανδρός 82 ετών ανευρέθηκε υποπλασία της αριστερής πρόσθιας εγκεφαλικής
αρτηρίας.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκαν απουσία πρόσθιας αναστομωτικής αρτηρίας και άνισο μήκος και
πλάτος των προσθίων εγκεφαλικών αρτηριών. Ειδικότερα η αριστερή πρόσθια εγκεφαλική προέρχεται από την δεξιά πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία. Μετρήσεις που έγιναν έδειξαν πως το μήκος και
πλάτος των προσθίων εγκεφαλικών αρτηριών δεξιά και αριστερά ήταν 18mm,2mm και 13mm,2mm
αντίστοιχα.
Συμπεράσματα: Εκτιμάται πως 10% του συνόλου των παραλλαγών του προσθίου τμήματος του
κύκλου του Willis, που έχουν παρατηρηθεί, περιλαμβάνει την υποπλασία της πρόσθιας εγκεφαλικής
αρτηρίας. Η παρουσία της παραπάνω υποπλασίας καθιστά παθολογική την ροή αίματος εντός του
κύκλου του Willis πράγμα το οποίο μπορεί να οδηγήσει ισχαιμικές περιοχές, που έχει ως συνέπεια
ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών διαταραχών κυρίως του προσθίου λοβού. Τέλος, μελέτες έχουν δείξει
συσχέτιση μεταξύ εγκεφαλικών ανευρυσμάτων και υποπλασίας του εγγύς τμήματος ενός εκ των δύο
προσθίων εγκεφαλικών αρτηριών.
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΜΥΪΚΗ ΔΕΣΜΙΔΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΙΣΘΙΟΥΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥΣ ΜΥΣ. ΕΥΡΗΜΑ
ΣΕ ΠΤΩΜΑ

Νάτσης Κ., Γερόπουλος Γ., Τότλης Τ., Διδάγγελος Μ., Λαζαρίδης Ν.., Αποστολίδης Σ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση μίας ανατομικής παραλλαγής που
αφορά την ύπαρξη επικουρικών μυϊκών δεσμίδων στην περιοχή του μηρού.
Υλικά-Μέθοδος: Κατά την διάρκεια ανατομών που διενεργήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής του ΑΠΘ παρατηρήθηκε η ύπαρξη επικουρικών μυϊκών δεσμίδων στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού σε δύο πτώματα ηλικίας 65 και 72 ετών.
Αποτελέσματα: Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν μια επικουρική μυϊκή δεσμίδα που εκτεινόταν από τον
ημιτενοντώδη προς τον μέγα προσαγωγό μυ καθώς και μία που πορευόταν από τον ημϊυμενώδη
προς τον μέγα προσαγωγό μυ. Οι μυϊκές αυτές δεσμίδες παρουσίαζαν σαφή εντόπιση στους μεσομυϊκόυς χώρους δημιουργώντας κυριολεκτικά ‘’γέφυρες’’ μεταξύ των μυών.
Συμπέρασμα: Ο ρόλος της ύπαρξης των επικουρικών μυϊκών ινών δεν έχει πλήρως διασαφηνιστεί.
Παρόλα αυτά πιθανολογείται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμβιομηχανική της περιοχής επηρεάζοντας τις δυνάμεις που αναπτύσσονται στο μύ, κατά τον μηχανισμό έκκεντρης σύσπασής του και
ενοχοποιείται για την δημιουργία μυϊκών θλάσεων.
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EΚΤΟΠΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ. \
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ

Νάτσης Κ., Παπαροϊδάμης Γ., Θαλασσινός Ν., Δεληγιάννη Α.H., Διδάγγελος Μ., Σοφίδης Γ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ.
Σκοπός: Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία εκφύεται φυσιολογικά από ένα μονήρες στόμιο μέσα από
τον αριστερό αορτικό κόλπο και πορεύεται μεταξύ του πνευμονικού στελέχους και του αριστερού ωτίου, πριν εισέλθει στη στεφανιαία αύλακα. Ενώ βρίσκεται ακόμη πίσω από το πνευμονικό στέλεχος,
διαιρείται στους δύο τελικούς της κλάδους. Οι παραλλαγές στα επίπεδα των αορτικών στομίων που
έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία είναι οι εξής: i) το επίπεδο του στομίου να βρίσκεται κάτω από
την αορτοκολπική συμβολή, ii) το επίπεδο του στομίου να βρίσκεται στην αορτοκολπική συμβολή και
iii) το επίπεδο του στομίου να βρίσκεται πάνω από την αορτοκολπική συμβολή. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η περιγραφή μίας ανατομικής παραλλαγής στη θέση και το επίπεδο του στεφανιαίου αορτικού στομίου του αριστερού αορτικού κόλπου και η κλινική της σημασία.
Υλικά και Μέθοδος: Κατά την ανατομική παρασκευή της καρδιάς σε ένα πτώμα ανδρός ηλικίας 82
ετών, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, παρατηρήθηκε μία ανατομική παραλλαγή στο στεφανιαίο αορτικό στόμιο του αριστερού αορτικού κόλπου.
Αποτελέσματα: Το συγκεκριμένο στόμιο βρισκόταν σε έκτοπη θέση πάνω από την αορτοκολπική
συμβολή. Με αυτόν τον τρόπο, η αριστερή στεφανιαία αρτηρία εκφυόταν εκτός του στεφανιαίου αορτικού κόλπου, και ως αποτέλεσμα αυτού ήταν να η λοξή πορεία της εντός του αορτικού τοιχώματος.
Επιπρόσθετα, το δεξιό αορτικό στόμιο παρουσίαζε εκτεταμένη αθηρωμάτωση.
Συμπεράσματα: Η περιγραφείσα ανατομική παραλλαγή εμφανίζεται στη βιβλιογραφία σε ποσοστό
6% και κατέχει σημαντική κλινική σημασία, διότι τέτοιες έκτοπες θέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε
λοξή πορεία της αρτηρίας εντός του αορτικού τοιχώματος, διασχίζοντας συνήθως την περιοχή πρόσφυσης της ζώνης επαφής μεταξύ παρακείμενων γλωχίνων. Όταν οι ανατομικές δομές έχουν την
προαναφερθείσα διάταξη, υπάρχει η πιθανότητα στένωσης του αυλού του στεφανιαίου αγγείου, και
μπορούν να προκληθούν διαταραχές στην αιμάτωση του μυοκαρδίου.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ

Νάτσης Κ.1, Χαχάλη Σ.2, Παναγιωτόπουλος Ν.Α.2, Αποστολίδης Σ.1, Πιάγκου Μ.2, Σκανδαλάκης Π.2
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α.Π.Θ., 2Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο», Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ε.Κ.Π.Α.

1

Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση όλων των αναφερόμενων περιπτώσεων στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις ανατομικές παραλλαγές των περιφερικών και τελικών κλάδων του προσωπικού νεύρου.
Υλικό και Μέθοδος: ανασκοπήθηκαν οι υπάρχουσες ανατομικές, κλινικές, και ερευνητικές εργασίες
και αναφορές περιπτώσεων ανατομικών παραλλαγών στους περιφερικούς κλάδους του προσωπικού νεύρου. Επιχειρείται η συστηματική ταξινόμηση αυτών των παραλλαγών και η επισήμανση της
κλινικής σημασίας τους. Τονίζεται η φυσιολογική ανατομία και εμβρυολογία του προσωπικού νεύρου,
προκειμένου να κατανοηθούν, όλες οι αποκλίσεις, παραλλαγές και ανωμαλίες του.
Αποτελέσματα: Οι ανατομικές παραλλαγές κατηγοριοποιήθηκαν σε σχέση με τη διαίρεση του στελέχους του προσωπικού νεύρου, τις αναστομώσεις του, τις διασυνδέσεις των αναστομώσεων μεταξύ
τους και τους πολλαπλούς επικουρικούς κλάδους. Στην 1η ομάδα, τα δύο στελέχη του προσωπικού
νεύρου (κροταφοπροσωπικό και τραχηλοπροσωπικό) μπορεί να προέρχονται είτε από το κύριο είτε
από δευτερεύον στέλεχος, και ο ζυγωματικός κλάδος μπορεί να παρουσιάζει ποικιλομορφία στην
καταγωγή του. Στη 2η ομάδα παραλλαγές εμφανίζονται μεταξύ των αναστομώσεων των περιφερικών
και τελικών κλάδων του προσωπκού νεύρου (κροταφικός, ζυγωματικός, βυκανητικός, επιχείλιος της
κάτω γνάθου και τραχηλικός). Στην 3η ομάδα αναδεικνύεται η πιθανότητα σχηματισμού θηλειών
(loops) μεταξύ των κλάδων αυτών. Στην 4η ομάδα, ο ζυγωματικός, ο βυκανητικός και ο επιχείλιος
κλάδος της κάτω γνάθου εμφανίζουν έναν, δύο ή και τρεις κλάδους. Τα ευρήματα αυτά αναδεικνύουν
την πληθώρα των ανατομικών παραλλαγών στους περιφερικούς κλάδους και τη δυσκολία στην ενιαία περιγραφή τους.
Συμπεράσματα: η γνώση της ύπαρξης και η αναγνώριση αυτών των παραλλαγών είναι σημαντική
για τον επεμβαίνοντα χειρουργό προκειμένου να αποφευχθεί ο τραυματισμός ενός ή και περισσότερων περιφερικών κλάδων.
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ΤΑ ΑΝΤΙ- ΚΙΤΡΟΥΛΛΙΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ (ΑΝΤΙ-CCP) ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γονέος Ι.1,2, Παυλοπούλου Δ.1,3, Νίτσα Ζ.1,4
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Ειδικός Παθολόγος, 3Ειδικευόμενη Παθολογίας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, 4Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

1

Το πιο ειδικό και ευαίσθητο διαγνωστικό τεστ για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα (ΡΑ) είναι η ανίχνευση
των αντι- κιτρουλλινικών αντισωμάτων (anti-citrullinated protein antibodies, ACPA). Τα αντισώματα
αυτά αναγνωρίζουν κυρίως τις κιτρουλλινοποιημένες πρωτεΐνες φιλαγγρίνη, κερατίνη, φιβρίνη, βιμεντίνη και το κολλαγόνο και ανιχνεύονται στο εργαστήριο μέσω μιγμάτων κυκλικών κιτρουλινοποιημένων πεπτιδίων (cyclic citrullinated peptides, CCP). Τα αντι-CCP αντισώματα εμφανίζονται αρκετά
έτη πριν από την έναρξη της κλινικής συμπτωματολογίας στη ΡΑ και έχουν μεγαλύτερη διαγνωστική
αξία από τον Ρευματοειδή Παράγοντα (ΡΠ), τον αντιπεριπυρηνικό παράγοντα (APF) και τα αντικερατινικά αντισώματα (ΑΚΑ). Επίσης συσχετίζονται θετικά με την βαρύτητα της νόσου και το Larsen
score. Ακόμα, τα αντι-CCP αντισώματα συσχετίζονται ισχυρά με το κάπνισμα και τον κοινό (ρευματοειδή) επίτοπο της ΡΑ. Συμπερασματικά, τα αντι-κιτρουλλινικά αντισώματα εμφανίζουν μεγαλύτερη
ευαισθησία, ειδικότητα, καθώς και καλύτερη θετική και αρνητική προγνωστική αξία συγκριτικά με το
ΡΠ, όσον αφορά στη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας.
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ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαΐση Ν.1, 2, Γονέος Ι.1, 3, Κόφφας Σ.1, 4, Παυλοπούλου Δ.1, 5
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Ιατρός, 3Ειδικός Παθολόγος, 4Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών,
5
Ειδικευόμενη Παθολογίας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

1

Η απομόνωση των φυσικών αυτοαντισωμάτων έγινε το 1982 από τον Στρατή Αβραμέα. Τα αυτοαντισώματα (ΑΑ) σύμφωνα με τον ορισμό τους στρέφονται εναντίων των ιδίων στοιχείων (αντιγόνων) του
οργανισμού. Διακρίνονται σε: οργανοειδικά (ειδικά των οργάνων) τα οποία αντιδρούν με αντιγόνα που
βρίσκονται σε ένα μόνο όργανο, όπως ο θυροειδής, και μη οργανοειδικά (συστηματικά) που στρέφονται κατά αντιγόνων όλων των ιστών και των κυτταρικών τους στοιχείων. Με βάση το συγκεκριμένο
αυτοαντιγονικό στόχο με τον οποίο αντιδρούν υποταξινομούνται κυρίως σε αυτοαντισώματα: κατά
πρωτεϊνών του ορού, κατά κυτταρικών στοιχείων (μεμβράνης, πυρήνα, κυτταροπλάσματος) κ.α. Τα
ΑΑ είναι συνήθως ορολογικοί δείκτες σε ένα ευρύ φάσμα αυτοάνοσων νοσημάτων. Εντούτοις μπορεί
σε μικρά ποσοστά να διαπιστωθούν σε υγιή ασυμπτωματικά άτομα και σε υγιείς συγγενείς ασθενών.
Αντιπυρηνικά αντισώματα βρίσκονται στο 5-10% υγιών ατόμων, αντισώματα καρδιολιπίνης σε υγιή
παιδιά και ενήλικες και αντιθυρεοειδικά στο 12-20% ευθυροειδικών ατόμων. Τα ΑΑ διαχωρίζονται σε
φυσικά και παθογενετικά χωρίς αυτός ο διαχωρισμός να είναι απόλυτος και σαφής. Η προγνωστική
σημασία των ΑΑ σε υγιή άτομα χρήζει κλινικής αξιολόγησης. Ακόμη, η ανίχνευση των ΑΑ μπορεί να
αποκαλύψει αυτοάνοσο νοόσημα σε προκλινικό στάδιο βοηθώντας στην πρώιμη διαγνωστική και
θεραπευτική παρέμβαση, ενώ η παρουσία τους ενισχύει τη διάγνωση σε εγκατεστημένο νόσημα και
η απουσία τους δυνητικά το αποκλείει. Για την ανίχνευσή τους χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές,
όπως ο έμμεσος ανοσοφθορισμός (IFA), η ανοσοενζυμική δοκιμασία (ELISA), η ραδιοανοσολογική
τεχνική (RIA), ανοσοκατακρήμνιση κλπ. Ο ρόλος των φυσικών αυτοαντισωμάτων παραμένει ακόμη
αδιευκρίνηστος. Τα ΑΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν θεραπευτικά, όπως στο σύνδρομο Guillain
Barré, στη δερματομυοσίτιδα κλπ.
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Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ «ΜΟΥΑΜΟΥΑ» ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ

Μήτρου Μ.1, Μουτάφη Μ.1, Γκαντή Β.2
1

Τριτοετείς Φοιτήτριες Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 2Πεμπτοετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σκοπός της Μελέτης: Η παρουσίαση της νόσου Μουαμουα και ιδιαίτερα της κλινικής εικόνας, της
ιστοπαθολογίας και του συσχετισμού της με τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ).
Υλικό-Μέθοδοι: Η πλέον σύγχρονη και τεκμηριωμένη βιβλιογραφία
Αποτελέσματα: Η ασθένεια Μουαμουα είναι μια σπάνια, αποφρακτική αγγειακή νόσος του εγκεφάλου που χαρακτηρίζεται από στένωση των τελικών κλάδων των έσω καρωτίδων ή/ και των εγγύς
κλάδων της πρόσθιας και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας καθώς και από τη δημιουργία παράπλευρης κυκλοφορίας σχηματίζοντας τα εύθραυστα «αγγεία Μουαμουα» που είναι χαρακτηριστικά για τη
νόσο. Η κλινική εικόνα της νόσου περιλαμβάνει ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ενδοκρανιακές αιμορραγίες, επιληπτικές κρίσεις, καταστάσεις που ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την
ηλικία. Όσον αφορά την παθοφυσιολογία της νόσου δεν έχει γίνει ακόμα ξεκάθαρη αλλά ενδέχεται να
εμπλέκονται ανοσολογικοί μηχανισμοί. Η νόσος Μουαμουα μπορεί να περιγράφει την αγγειοπάθεια
που συνδέεται και με άλλες υποκείμενες νόσους, όπως αυτοάνοσες ασθένειες και σύνδρομο Down.
Μπορεί να εμφανίζεται αρκετές φορές δευτερογενώς σε ασθενείς με ΣΕΛ, όμως ο ακριβής μηχανισμός γι’ αυτό είναι ακόμα ασαφής με ελάχιστα βιβλιογραφικά δεδομένα.
Συμπεράσματα: Ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να συμπεριλάβει στη διαφορική διάγνωση την ασθένεια Μουαμουα όταν καλείται να αντιμετωπίσει περιστατικά ασθενών με ΣΕΛ που εμφανίζουν ταυτόχρονα αγγειακή εγκεφαλική νόσο. Στην περίπτωση πάντως που συνυπάρχουν οι δύο αυτές νόσοι, ο
έλεγχος των σημείων του ΣΕΛ μπορεί να επηρεάσει την κλινική εξέλιξη της Μουαμουα. Είναι υψίστης
σημασίας η όσο το δυνατόν έγκαιρη διάγνωση της κατάστασης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί χειρουργικά.
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ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΤΟΠΙΑΣ

Παντελιά Κ., Πατρινού Α., Παπαθανασίου Ε.-Τζ., Λιακέα Αλ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συσχέτισης του τόπου κατοικίας παιδιών (βιομηχανική και αγροτική περιοχή) με την εμφάνιση ατοπίας. Η συχνότητα των ατοπικών ασθενειών έχει
αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και υπολογίζεται ότι επηρεάζουν περίπου το 20% του πληθυσμού
στις αναπτυγμένες χώρες, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό αίτιο νοσηρότητας.
Μέθοδος: Έγινε συστηματική αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας από τις βάσεις Pubmed και
Google Scholar χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά. Συμπεριελήφθησαν συνολικά 30 μελέτες πρόσφατα δημοσιευμένες που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής στην συγκεκριμένη έρευνα.
Αποτελέσματα: Σε αρκετές μελέτες αναφέρεται ότι η διαμονή σε αγροτικές περιοχές σχετίζεται με
χαμηλότερο επιπολασμό ατοπικών εκδηλώσεων στα παιδιά. Πιθανά αίτια για αυτό αποτελούν η αυξημένη έκθεση των παιδιών σε μικροβιακούς παράγοντες, η κατανάλωση μη παστεριωμένου γάλακτος και διάφοροι άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής των αγροτών. Ωστόσο δεν
είναι απίθανο ένα μέρος της προστατευτικής επίδρασης της αγροτικής ζωής να είναι πλασματικό και
να οφείλεται είτε στο πιθανό «φαινόμενο του υγιούς αγρότη», είτε στο διαφορετικό γνωσιακό επίπεδο
των συγκρινόμενων κάθε φορά πληθυσμών. Από την άλλη, στα παιδιά που κατοικούν σε βιομηχανικές περιοχές, εκτός από την έλλειψη των πιθανών αυτών προστατευτικών παραγόντων, έρχεται να
προστεθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση που φαίνεται ότι μέσω της καταστροφής του επιθηλίου των αεραγωγών ή/ και μέσω της αύξησης της βιοδιαθεσιμότητας των υπαρχόντων αλλεργιογόνων μπορεί
να ευνοήσει την εμφάνιση ατοπικών αντιδράσεων.
Συμπεράσματα: Φαίνεται ότι η διαμονή σε αγροτική περιοχή προστατεύει από την ανάπτυξη ατοπίας.
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ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαγούλιου Θ., Μπουγαδάκη Α.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης
Σκοπός: Ο σπλήνας είναι ένα δευτερογενές λεμφικό όργανο, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό
ρόλο στην ανοσολογική απόκριση εναντίον αντιγόνων που κυκλοφορούν στο αίμα. Ειδικεύεται στη
διήθηση του αίματος και τον εγκλωβισμό αντιγόνων που κυκλοφορούν σε αυτό. Για αυτό το λόγο,
μπορεί να αντιμετωπίζει συστηματικές λοιμώξεις. Έρευνες από το 1900 έχουν δείξει ότι η σπληνεκτομή καθιστά τον οργανισμό περισσότερο ευάλωτο σε βακτηριακές μολύνσεις που προοδευτικά
μπορεί να οδηγήσουν σε σήψη και σε αυξημένη θνησιμότητα. Επομένως, στόχο της εργασίας μας
αποτελεί η ανάδειξη των επιπτώσεων της αφαίρεσης του σπλήνα στο ανοσολογικό σύστημα του
ανθρώπινου οργανισμού.
Υλικά και μέθοδος: Αναζητήσαμε το υλικό της εργασίας μας στη βάση δεδομένων της PubMed, κάνοντας ανασκόπηση άρθρων με τη φράση : ‘’immunological consequences of splenectomy’’ καθώς
και σε ιατρικά βιβλία και εγχειρίδια.
Αποτελέσματα: Πολυάριθμες μελέτες σε πειραματόζωα και σε ανθρώπους που έχουν υποστεί
σπληνεκτομή έχουν επισημάνει συγκεκριμένες διαταραχές στην ανοσία. Αρχικά, παρατηρείται μειωμένη ικανότητα εξουδετέρωσης μορίων που μεταφέρονται με το αίμα, καθώς και περιορισμένη φαγοκυτταρική ικανότητα εναντίον του πνευμονιόκοκκου. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται τροποποιημένα
επίπεδα ανοσοσφαιρινών και υπολειτουργία των Τ-κυττάρων. Μια ακόμη επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα είναι η ελαττωμένη ικανότητα οψωνινοποίησης βακτηρίων και η πτώση των επιπέδων
της προπερδίνης.
Συμπεράσματα: Δεδομένης της κρισιμότητας των επιπτώσεων της σπληνεκτομής, είναι επιτακτική
η ανάγκη πρόληψής τους. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου διεξαγωγής της επέμβασης, με την απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση των ασθενών, όπως και με
την ανάλογη μέριμνα για τον εμβολιασμό τους.
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ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΥΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑΣ ΜΕ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΗ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ

Καραχάλιου Γ.-Σ.1, Τεκτονίδου Μ.2
5ετής φοιτήτρια Ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, 2Επίκουρη Καθηγήτρια Ρευματολογίας, Α‘ Πανεπιστημιακή
Παθολογική Κλινική ΓΝΑ «Λαικό», Μέλος Επιστημονικής επιτροπής συνεδρίου

1

Το κλινικό αυτό περιστατικό αποτελεί μέρος του αρχείου της Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του ΓΝΑ “Λαικό” και αφορά σε περιστατικό μικροσκοπικής πολυαγγειιτιδας. Στην εργασία μας θα
αναφερθούν η αιτία εισόδου του ασθενούς, η πορεία νοσηλείας καθώς και η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς. Ασθενής 15 ετών προσέρχεται sτο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου μας με εμπύρετο από 14ημέρου ως 380 C, οσφυαλγία και 2 ψηλαφητές σκληρές „μάζες“ γλουτιαίας χώρας άμφω. Προ εβδομάδας νοσηλεύτηκε σε όρθοπεδική κλινική όπου αντιμετωπίσθηκε ως
πιθανή λοίμωξη μαλακών μορίων και ελήφθησαν βιοψίες. Τα ζωτικά σημεία στο ΤΕΠ του ΓΝΑ „Λαικό“
του ασθενούς ήταν ΑΠ:120/80 mmHg, Σφ: 80/min, θ:37,6.και από την α/α θώρακος διαπιστώθηκε
θολερότητα στα μέσα και κάτω πνευμονικά περιφερικά πεδία.Ο ασθενής εισήχθη ως „εμπύρετο,
οίδημα υποδορίου ιστού“. Συνοπτικά κατά την 1η μέρα νοσηλείας προέκυψαν τα κάτωθι:από το αναπνευστικο σύστημα: επιδεινούμενη δύσπνοια-αναπνευστική δυσχέρια με διάχυτη διάμεση πνευμονική νόσο, τύπου θολής υάλου στην αξονική τομογραφία και αιμόπτυση θέτοντας υποψία κυψελιδικής
αιμορραγίας. Από το ουροποιητικό βρέθηκαν αιματουρία, πρωτεινουρία, πυουρία και σπειραματικής
προέλευσης ερυθρά καθώς και ταχεία αύξηση κρεατινίνης ορού.Από τα παραπάνω τέθηκε η υποψία συστηματικού αυτοάνοσου νοσήματος με κύρια εκδήλωση ταχέως εξελισσόμενη σπειραματική
νόσο και κυψελιδική αιμορραγία και ο ασθενής ετέθη σε μεθυλπρεδνιζολόνη 1gr.Κατά τη νοσηλεία
έγινε ανοσολογικός έλεγχος και βιοψία νεφρού και τελικά τέθηκε η διάγνωση μικροσκοπικής πολυαγγειίτιδας.Πραγματοποιήθηκαν 3 ώσεις μεθυλπρεδνιζολόνης, κυκλοφωσφαμίδη 15mg/kg/15 ημέρες
(EUVAS πρωτόκολλο)και 5 συνεδρίες πλασμαφαιρέσεων και η ανταπόκριση του ασθενούς ήταν
άριστη.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ LÖFGREN: ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΟΥΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δασκαλοπούλου Σ.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.
Σκοπός: Ο κλινικός φαινότυπος του συνδρόμου Löfgren στον πληθυσμό σε σχέση με τα αλληλόμορφα που συνθέτουν το σύνδρομο.
Υλικά και Μέθοδος: Αναζήτηση κλινικών στοιχείων και επιδημιολογικών παραμέτρων των πολυμορφισμών που σχετίζονται με το σύνδρομο Löfgren σε ανασκοπήσεις, εργαστηριακές και κλινικές
μελέτες στο PubMed.
Αποτελέσματα: Το σύνδρομο Löfgren αποτελεί μία οξεία μορφή εκδήλωσης της σαρκοείδωσης,
μίας πολυσυστηματικής κοκκιωματώδους νόσου αγνώστου αιτιολογίας. Τελευταίες επιστημονικές
μελέτες υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανοσιακής διαταραχής αντίδραση του οργανισμού, σε εξωγενή ή ενδογενή αντιγόνα. Διαφορετική επίπτωση της νόσου μεταξύ διαφορετικών γεωγραφικών
χώρων και φυλών αναδεικνύει τη συμμετοχή γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στην αιτιοπαθογένειά της. Η υψηλή συσχέτιση του συνδρόμου Löfgren με τα γονίδια HLA και ειδικά τους
υποτύπους HLA-DRB1, HLA-DQB1 και TNF308A καθορίζει τον διαφορετικό φαινότυπο μεταξύ των
γεωγραφικών πληθυσμών,την πρόγνωση,την διάρκεια και την επανεμφάνιση των συμπτωμάτων.
Συμπεράσματα: Η διαρκώς ανανεούμενη μελέτη των πολυμορφισμών αυτών καθώς και των nonHLA γονιδιακών συσχετισμών συνθέτει μία ολοένα ολοκληρούμενη εικόνα της πορείας της νόσου,
των παραγόντων κινδύνου, της ηλικιακής και φυλετικής κατανομής της.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ
ΛΥΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γραβαλίδου Ι.1, Λιάκου Μ.1, Κατσιάρη Χ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Λέκτορας Ρευματολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας

1

Σκοπός-Μέθοδος: Παρουσίαση κλινικού περιστατικού με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Περίληψη: Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι χρόνιο, υποτροπιάζον, πολυσυστηματικό αυτοάνοσο νόσημα. Μπορεί να αποβεί ακόμη και θανατηρόφορο. Όπως και με τις υπόλοιπες αυτοάνοσες παθήσεις, το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στα κύτταρα και τους ιστούς του
σώματος προκαλώντας φλεγμονή και ιστολογική βλάβη. Ο ΣΕΛ μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε
μέρος του σώματος, αλλά περισσότερο συχνά προκαλεί βλάβες στη καρδιά, στις αρθρώσεις, στο
δέρμα, στους πνεύμονες, στις φλέβες, στο ήπαρ, στα νεφρά και στο νευρικό σύστημα. Η πορεία της
πάθησης είναι απρόβλεπτη. Ο λύκος μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι περισσότερο
συχνός στις γυναίκες. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια θεραπεία που να επιφέρει πλήρη ίαση
της πάθησης, ωστόσο τα φάρμακα (συνήθως κορτικοστεροειδή) που χρησιμοποιούνται μπορούν
να ελέγχουν τα συμπτώματα, να καθυστερούν την εξέλιξη και να προλαμβάνουν τις εξάρσεις της
νόσου.Η νόσος προσβάλλει όλες τις ηλικίες αλλά είναι συχνότερη στις γυναίκες ηλικίας 20-45 ετών,
με αναλογία γυναίκες προς άντρες περίπου 9:1, ενώ η αναλογία στα παιδιά και στους ηλικιωμένους
είναι 3:1.
Περιστατικό: Η ασθενής διαγνώσθηκε με ΣΕΛ το 2004 με ερύθημα παρειών, φωτοευαισθησία, έλκη
βλεννογόνων, αρθραλγίες, ορογονίτιδα, αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία Coombs+, ANA+. Τον Σεπτέμβρη του 2012, ενώ βρισκόταν υπό αγωγή με μεθοτρεξάτη 10mg/εβδομαδιαίως, μεθυλπρεδνιζολόνη 2mg/ημερησίως και υδροξυχλωροκίνη, νοσηλεύτηκε στην Πανεπιστημιακή Ρευματολογική
Κλινική του Π.Π.Γ.Ν. Λάρισας (17-24/09/2012) λόγω μικροσκοπικής αιματουρίας- λευκωματουρίας
και οιδήματος κάτω άκρων. Κλινικά εμφάνιζε αρθρίτιδα (PIP 2,3,4 άμφω), μείωση αναπνευστικού
ψιθυρίσματος δεξιά μασχαλιαία και οιδήματα βλεφάρων και κάτω άκρων, τριχόπτωση, Raynaud και
ερύθημα προσώπου. Εργαστηριακά διαπιστώθηκε λευκωματουρία σε επίπεδα νεφρωσικού συνδρόμου, μικροσκοπική αιματουρία, χαμηλές τιμές συμπληρώματος, αναιμία (αμ. Coombs αρνητική)
και λεμφοπενία. Η ασθενής υπεβλήθη σε βιοψία νεφρού σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες
οδηγίες της EULAR, για την επιβεβαίωση της νεφρίτιδας του ΣΕΛ, την ιστοπαθολογική κατάταξη της
και τον προσδιορισμό της ενεργότητας/χρονιότητας της νόσου.
Συμπεράσματα - Αποτελέσματα: Η λίστα των παραγόντων αιτιολογικά σχετιζόμενων με το ΣΕΛ είναι μεγάλη. Απαραίτητη είναι η καθοδηγούμενη από τα συμπτώματα και κλινικά σημεία διαγνωστική
προσέγγιση των ασθενών, που παρουσιάζουν ΣΕΛ.
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Γονέος Ι.1, 2, Κουρνέτας Π.1, 3, Σιμιτσιδέλλης Χ.1, 4, Κόφφας Σ.1, 5
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Ειδικός Παθολόγος, 3Φυσικοθεραπευτής, 4Φοιτητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ
Αθήνας, 5Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
1

Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρείται η μορφοποίηση του κλινικού περιεχομένου του αυχενικού
συνδρόμου (ΑΣ) βασιζόμενοι στην προτεινόμενη ταξινόμηση του ρευματολόγου Δ. Γουλέ στο ομώνυμο βιβλίο του. Το ΑΣ είναι μια αμφιλεγόμενη νοσολογική οντότητα, της οποίας η έννοια και το
νοσολογικό περιεχόμενο δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί με σαφήνεια, αν και στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία φέρεται ως αμφισβητούμενη ή κλινική οντότητα.
Προτείνεται ο ορισμός του συνδρόμου και οριοθετείται το κλινικό φάσμα και οι εκδηλώσεις του. Παράλληλα, γίνεται κατάταξη και περιγραφή των μηχανικών - εκφυλιστικών νοσημάτων της Αυχενικής
Μοίρας της Σπονδυλικής Στήλης (AMΣΣ) που αποτελούν την ανατομική, παθογενετική και κλινικοπαθοφυσιολογική βάση του. Τονίζεται ιδιαίτερα η συσχέτισή του με τα νευρομυελο-ριζιτικά στοιχεία
και τα σπονδυλοβασικά αγγεία που ευθύνονται για την πολυπλοκότητα και τον κλινικό πολυμορφισμό του. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε ως αυχενικό σύνδρομο (ατελές ή πλήρες) το σύνολο των
κλινικο-παθολογοανατομικών εκδηλώσεων που είναι αποκλειστικά μηχανικής - εκφυλιστικής αρχής
και έχουν ως έδρα την AMΣΣ με βασική συμπτωματολογία: αυχεναλγία, κεφαλαλγία, ριζαλγία, ίλιγγος
και οι νοσολογικές οντότητες που το συναποτελούν αναφέρονται στον παρακείμενο πίνακα.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
1. Μυοσυνδεσμικά σύνδρομα της ΑΜΣΣ
2. Αυχενική δισκοπάθεια- δισκοκήλη
3. Αποφυσιακή οστεοαρθρίτιδα (Facet)
4. Αυχενική δισκαρθροπάθεια-σπονδύλωση
5. Συνδ/μο ινιο-ατλαντοαξονικού συμπλέγματος
6. Αυχενικός ίλιγγος
------------------- Επιπλεγμένο ΑΣ
7. Αυχενική σπονδυλωσική μυελοπάθεια
8. Ανεπάρκεια σπονδυλοβασικής αρτηρίας
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ
ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Μπαρέττας Ν.2, Κωνσταντινίδης Γ.1, Φούζα Α.1, Καλαμαρά Τ-Β.2, Καμπουρίδης Χ.2,
Μαυροβουνιώτης Η.2, Φυλάκτου Α.2, Παπανικολάου Β.1
Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ., 2Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ
1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση και αξιολόγηση των εξελίξεων στην ανοσοθεραπεία του ηπατοκυτταρικού καρκίνου με εμβόλια δενδριτικών κυττάρων(DCs).
Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με προχωρημένο στάδιο ηπατοκυτταρικού
καρκίνου. Τα DCs προήρθαν από τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος (PBMCs) των ασθενών
τα οποία επωάστηκαν με τους αυξητικούς παράγοντες (GM-CSF και IL-4). Στη συνέχεια τα DCs ενεργοποιήθηκαν in vitro αφού επωάστηκαν και επεξεργάστηκαν με θραύσματα καρκινικών κυττάρων ή
με ολόκληρα καρκινικά κύτταρα επεξεργασμένα με α-Gal ή με τις χαρακτηριστικές πρωτεΐνες AFP,
glypican-3, MAGE-1 του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Ακολούθησε επώαση των DCs με τα συνδιεγερτικά μόρια (TNF-α, IL-6, IL-1β, PGE2, IFN-γ, ΟΚ432, poly I:C) και τα ώριμα πλέον DCs χορηγήθηκαν
στους ασθενείς (υποδόρια ή ενδοφλέβια). Στη συνέχεια αξιολογήθηκαν απεικονιστικά η απάντηση
του όγκου στη θεραπεία, η ανοσιακή απόκριση του κάθε ασθενούς καθώς και τα επίπεδα καρκινικών
δεικτών (AFP, PIVKA-II).
Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ειδική (Th1 ή Th2 απόκριση) έναντι των καρκινικών κυττάρων με αυξημένα ποσοστά παραγωγής IFN-γ ενώ σε αρκετούς από αυτούς παρατηρήθηκε πτώση των καρκινικών δεικτών. Επιπλέον, ένα ποσοστό των ασθενών παρουσίασε σταθεροποίηση της νόσου ακόμα και μερική συρρίκνωση του όγκου.
Συμπεράσματα: Η ανοσοθεραπεία με DCs είναι μια καινοτόμος μη επεμβατική μέθοδος στην αντιμετώπιση του ηπατοκυτταρικού καρκίνου, η οποία είναι δυνατόν να δράσει συμπληρωματικά στη
συμβατική χημειοθεραπεία και ενδεχομένως να παρατείνει το μέσο χρόνο επιβίωσης.
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΚΟ
ΑΔΕΝΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

Καλαμαρά Τ-Β.¹, Κωνσταντινίδης Γ.², Καμπουρίδης Χ.¹, Μπαρέττας Ν.¹, Φούζα Α.¹,
Μαυροβουνιώτης Η.¹, Φυλάκτου Α.¹, Παπανικολάου Β.²
¹Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ., 2Xειρουργική
Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ.
Σκοπός: Η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων στην ανοσοθεραπεία για το αδενοκαρκίνωμα του
παγκρέατος με εμβόλια δενδριτικών κυττάρων (DCs).
Υλικά και Μέθοδοι: Στη μελέτη συμπεριλήφθησαν ασθενείς με παγκρεατικό αδενοκαρκίνωμα κλινικής φάσης Ι έως ΙΙΙ. Απομονώθηκαν μονοπύρηνα κύτταρα περιφερικού αίματος (PBMCs) των ασθενών και επωάστηκαν με κυτταροκίνες (GM-CSF, IL-4) για την επαγωγή των DCs. Ακολούθησε ex
vivo προσθήκη πεπτιδίων (mutant K-ras, CEA-MUC1, gastrin-mesothelin, telomerase), θραυσμάτων καρκινικών κυττάρων ή ολόκληρων καρκινικών κυττάρων γενετικά τροποποιημένων για παραγωγή GM-CSF, με σκοπό τη διέγερση αντιγονοειδικών Τ-κυτταροτοξικών (CTL) αποκρίσεων έναντι
του όγκου. Οι ανοσοδραστικοί κλώνοι διεγέρθηκαν με ανοσοενισχυτικό (IL-12 ή IL-2) και τα ώριμα
DCs επαναχορηγήθηκαν στον ασθενή ενδοφλεβίως ή ενδομυϊκώς. Αξιολογήθηκε η απόκριση του
όγκου στην ανοσοθεραπεία με απεικονιστικές μεθόδους, με μέτρηση των επιπέδων των καρκινικών
δεικτών (CA 19-9, CEA, CA 50, CA 494) και της ανοσιακής απόκρισης.
Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε αυξημένη συγκέντρωση κυτταροκινών (IFN-γ, IL-2, TNF-beta, IL-4,
IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-13), μέσω δράσης των βοηθητικών λεμφοκυττάρων Τ τύπου 1 και 2 (Th1,
Th2), και βελτιωμένη συνολική επιβίωση των ασθενών χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Συμπεράσματα: Η θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος αντιμετωπίζει νέες προοπτικές με τη
συμβολή ανοσοθεραπευτικών πρωτοκόλλων τα οποία περιλαμβάνουν αυτόλογα δενδριτικά κύτταρα.
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ΑΝΟΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΔΕΝΔΡΙΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Καμπουρίδης Χ.1, Κωνσταντινίδης Γ.2, Καλαμαρά Τ-Β.1, Φούζα Α.1, Μπαρέττας Ν.1,
Μαυροβουνιώτης Η.1, Φυλάκτου Α.1, Παπανικολάου Β.2
Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας και Ανοσολογικό Εργαστήριο, Ιπποκράτειο Γ.Ν.Θ., 2Xειρουργική
Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ.

1

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας
των εμβολίων με δενδριτικά κύτταρα (DCs) στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.
Υλικά και Μέθοδοι : Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ορμονοάντοχο προστατικό καρκίνο (ΗRPC)
ή με μεταστάσεις του καρκίνου του προστάτη. Τα ανώριμα DCs προήρθαν από μονοκύτταρα του
περιφερικού αίματος(PBMCs) ασθενών, τα οποία επωάσθηκαν με GM-CSF και IL-4,ενώ για την
ωρίμανσή τους καλλιεργήθηκαν και επωάσθηκαν με GM-CSF, IL-4, IL-1β, IL-6, TNF-a και PGΕ2. Τα
DCs ενεργοποιήθηκαν in vitro με τα αντιγόνα PSA, PSMA, PAP, Trp-p8, Prostein, hTERT, Survinin
τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη ή μολύνθηκαν με PSA-RNA ή με hTERT-RNA. Στη
συνέχεια τα ώριμα πλέον DCs χορηγηθήκαν στους ασθενείς υποδόρια ή ενδοφλέβια και μετρήθηκε
η ανοσιακή απόκριση του κάθε ασθενούς επίσης και η απάντηση του όγκου στη θεραπεία (επίπεδα
καρκινικών δεικτών και απεικονιστικές μέθοδοι).
Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν ειδική Τh1 η Th2 απόκριση έναντι των καρκινικών κυττάρων και σε αρκετούς από αυτούς επετεύχθη πτώση του PSA. Επιπλέον, ένα ποσοστό των
ασθενών παρουσίασε σταθεροποίηση της νόσου ενώ μερικοί παρουσίασαν στατιστικά σημαντική
αύξηση στον μέσο όρο χρόνου επιβίωσης.
Συμπεράσματα: Οι μέχρι τώρα μελέτες για την αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη μέσω
ανοσοθεραπείας με δενδριτικά κύτταρα είναι επιτυχημένες σε σημαντικό ποσοστό, ενώ παράλληλα
διαφαίνεται μελλοντικά μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα αυτό.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΥ rs12444486 ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ
IRF8 ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ
ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Κούκου Γ., Βασαρμίδης Μ.
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Μοριακής Ιατρικής και Γενετικής του
Ανθρώπου, Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η συσχέτιση ενός γενετικού πολυμορφισμού του γονιδίου IRF8 με το ΣΕΛ στον Κρητικό πληθυσμό.
Υλικά και Μέθοδοι: Απομονώθηκε γονιδιωματικό DNA από λευκοκύτταρα ολικού περιφερικού αίματος 232 Κρητικών ασθενών με ΣΕΛ και 218 υγιών ατόμων.
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ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ CD40 ΚΑΙ IL-7R ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Βασαρμίδης Μ., Κούκου Γ.
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, Εργαστήριο Μοριακής Ιατρικής και Γενετικής του
Ανθρώπου, Τομέας Παθολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Σκοπός: Στην παρούσα εργασία έγινε μελέτη της πιθανής συσχέτισης γενετικών πολυμορφισμών
των γονιδίων CD40 και IL-7R με αυξημένη προδιάθεση εμφάνισης ΡΑ στον Κρητικό πληθυσμό.
Υλικά και Μέθοδοι: Απομονώθηκε γονιδιωματικό DNA από λευκοκύτταρα ολικού περιφερικού αίματος Κρητικών ασθενών και υγιών ατόμων.

279

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P33

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ
ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Μαΐση Ν.1, 2, Γονέος Ι.1, 3, Ζολώτα Α.4, Μάντζαρης Μ.1, 5
Μέλος της Ομάδας Φοιτητών και Νέων Ιατρών Της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής (ΕΕΛΙΑ), 2Ιατρός, 3Ειδικός Παθολόγος, 4Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής, Γ.Ν.-Κ.Υ.-Κ.Θεραπευτήριο
Λέρου, 5Ειδικευόμενος Παιδοψυχιατρικής, Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία
1

Ο σημαντικός ρόλος των γενετικών παραγόντων στα αυτοάνοσα νοσημάτα (ΑΝ) διαπιστώνεται από
πολλές μελέτες σε μονοζυγωτικούς διδύμους, τη μεγαλύτερη επίπτωση τους σε μέλη της ίδιας οικογένειας καθώς και απο τη συσχέτισή τους με το HLA σύστημα. Ο απλότυπος Β8 και DR3 είναι
κοινός στα οργανοειδικά ΑΝ. Είναι πολύ γνωστές οι συσχετίσεις του HLA-Β27 με την αγκυλοποιητική
σπονδυλίτιδα, των DR4 και DR1 με τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, των DR2, DR3, DR4 με τον ΣΕΛ, τη
σκλήρυνση κατά πλάκας, τον ΣΔ τύπου Ι, τη νόσο Graves κ.α. Πρόκειται για πολυγονιδιακά νοσήματα που οι μεταλλάξεις γονιδίων (C1q, C2 ή C4), του CTLA4, του μεταγραφικού παράγοντα AIRE, των
μορίων Fas (CD95) και του προσδέτη τους σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη ΣΕΛ και αυτοανόσων
διαταραχών. Οι πολυμορφισμοί γονιδίων που σχετίζονται με την παθογένεια των ΑΝ αφορούν: τα
γονίδια της τυροσινικής φωσφατάσης, που εμφανίζονται με αυξημένη συχνότητα στη ρευματοειδή
αρθρίτιδα, τον υποδοχέα κυτταροκινών IL-2R και IL-7R, που παρουσιάζει αυξημένη συχνότητα σε
ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και τον μεταγραφικό παράγοντα STAT4, ο οποίος διαμεσολαβεί
σε φλεγμονώδεις αποκρίσεις, όπως την έκφραση της IFNγ και τη διαφοροποίηση των Th17 βοηθητικών λεμφοκυττάρων, που είναι αυξημένος στον ΣΕΛ, στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, στο σύνδρομο
Sjοgren, κ.α. Οι επιγενετικές τροποποιήσεις που επιδρούν στη λειτουργία του DNA και αφορούν τη
μεθυλίωση/υπομεθυλίωση του DNA έχουν επίσης συσχετισθεί με τα ΑΝ. Τέλος, η αναποτελεσματική
κάθαρση (ανοσοσυμπλεγμάτων) και η απόπτωση είναι δυνατό να οδηγήσουν τα αποπτωτικά κύτταρα σε δευτερογενή νέκρωση ενεργοποιώντας το μονοπάτι της ΙFΝ-1 και να επάγουν την ευπάθεια
σε αυτοανοσία και ΑΝ.
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ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΠΟΑΚΕΤΥΛΑΣΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

Τσαγιάννη Α., Τσέλιου Μ.\
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
O θυρεοειδικός καρκίνος είναι ο πιο συχνός καρκίνος παγκοσμίως με συχνότητα 1-5% όλων των
καρκίνων στις γυναίκες. Τα καρκινώματα που ξεκινούν από τα θυλακιώδη επιθηλιακά κύτταρα ταξινομούνται στα καλώς διαφοροποιημένα (θυλακιώδες 10-15%, θηλώδες 80%), στα μέτρια διαφοροποιημένα και στο αναπλαστικό (1-2%). Το μυελοειδές (5-10%) που προέρχεται από τα κύτταρα C
είναι μια τέταρτη κατηγορία. H ακετυλίωση του DNA από της ακετυλοτρανσφεράσες καθιστά λιγότερο
συμπαγή και περισσότερο μεταγραφικά ενεργή την χρωματίνη, ενώ οι αποακετυλάσες την καθιστούν
μεταγραφικά ανενεργή. Οι HDACΙs μπλοκάρουν τη δράση των αποακετυλασών, προκαλώντας έτσι
υπερακετυλίωση. Επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση, αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων in vivo και in vitro προκαλώντας απόπτωση ή/και μπλοκ στον κυτταρικό κύκλο.
Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι να καταγραφούν τα δεδομένα για το πώς
επιδρούν οι HDACΙs σε καρκινικές κυτταρικές σειρές θυρεοειδούς in vitro και in vivo μόνοι τους ή
σε συνδυασμό με χημειοθεραπευτικά, με απώτερο σκοπό να βγουν σαφή συμπεράσματα για το αν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον ως κυτταροστατικά στη θεραπεία του θυρεοειδικού καρκίνου.
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ΒΙΤΑΜΙΝΗ D ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μαυρομανώλη Α.1, Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Αξιολόγηση της συσχέτισης των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης D και του κινδύνου ανάπτυξης αυτοάνοσων νοσημάτων (AIDS).
Η βιταμίνη D, μια λιποδιαλυτή βιταμίνη η οποία συντίθεται από τη χοληστερόλη με την επίδραση του
ηλιακού φωτός κυρίως στο δέρμα, μετατρέπεται σταδιακά στο ήπαρ, στους νεφρούς και τα περιφερικά φλεγμονώδη κύτταρα από προβιταμίνη D3 στην ενεργό μορφή 1,25-(ΟΗ)2-D3 (καλσιτριόλη). Τα
μακροφάγα, τα δενδριτικά κύτταρα και τα Τ και Β λεμφοκύτταρα διαθέτουν τον ενζυμικό εξοπλισμό
που τους επιτρέπει να παράγουν βιταμίνη D. Ασκεί δράση προορμόνης στα κύτταρα του ανοσιακού
συστήματος, επιφέροντας αντιφλεγμονώδη και ανοσορυθμιστικά αποτελέσματα. Η καλσιτριόλη έχει
άμεση ρυθμιστική επίδραση στις λειτουργίες τόσο των Τ λεμφοκυττάρων, με επαγωγή της αναστολής του πολλαπλασιασμού των Th1 βοηθητικών κυττάρων και κινητοποίηση της διαφοροποίησης
των Τ λεμφοκυττάρων υπέρ του Th2 φαινοτύπου, όσο και των Β λεμφοκυττάρων, καθώς συμβάλλει
στην αναστολή του πολλαπλασιασμού τους και στην αύξηση της απόπτωσης. Η ανασταλτική δράση της ενεργής ορμόνης στην ωρίμανση των δενδριτικών κυττάρων έχει επίσης καταστεί εμφανής..
Η έλλειψη βιταμίνης D σε άτομα με γενετική προδιάθεση, λόγω πολυμορφισμών των ρυθμιστικών
γονιδίων ή των γονιδίων των υποδοχέων της βιταμίνης, μπορεί να οδηγήσει σε αυτοανοσία, μέσω
διακύβευσης της ρύθμισης των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος, λόγω μεταβολής της
διαδικασίας ωρίμανσης και των λειτουργιών τους. Ωστόσο, αν και τα επίπεδα της βιταμίνης D είναι
χαμηλά στις περισσότερες αυτοάνοσες ασθένειες και η χορήγηση εξωγενών συμπληρωμάτων βιταμίνης μειώνει τη σοβαρότητα των διαφόρων νοσημάτων, δεν έχει αποδειχθεί ακόμα μια ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων της ορμόνης και της συχνότητας αυτοάνοσων νοσημάτων, πεδίο
που χρήζει περαιτέρω έρευνας.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΑΝΔΡΟΓΟΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΥΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ

Delchev S.1, Georgieva K.2, Gerginska F.3, Γιαννουλάκος Α.4
Αν. Καθηγητής Ανατομίας, 2Αν. Καθηγήτρια Φυσιολογίας, 3Ιατρός, 4Φοιτητής Ιατρικής (Ιατρικό πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης)

1

Τα ανδρογόνα παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατήρηση των μυϊκών λειτουργιών δρώντας κυρίως
μέσω ανδρογονικών υποδοχέων. Η συμμετοχή των Α.Υ. στην προσαρμογή γλυκογόνου σε σκελετικούς μυς σε συνθήκες γύμνασης δεν είναι πλήρως εξακριβωμένη.
Ο σκοπός της μελέτης είναι να ερευνήσουμε τις επιδράσεις που έχουν οι αποκλειστές υποδοχέων
ανδρογόνων στην περιεκτικότητα γλυκογόνου και στην συνθάση γλυκογόνου στον γαστροκνήμιο μυ
αρουραίων εκπαιδευμένων στην αντοχή.
Μέθοδοι: Αρσενικοί Wistar αρουραίοι χωρισμένοι σε δυο ομάδες. Οι αρουραίοι της μιας ομάδας
γυμνάζονταν σε ειδικό διάδρομο για 7 εβδομάδες ενώ η άλλη ομάδα δεν γυμναζόταν. Στους μισούς
αρουραίους κάθε ομάδας χορηγούνταν φλουταμίδη και στους υπόλοιπους (control) λάδι για την ίδια
χρονική περίοδο. Στο τέλος μετρήθηκε η περιεκτικότητα γλυκογόνου και η συνθάση γλυκογόνου στον
γαστροκνήμιο όλων των αρουραίων.
Αποτέλεσμα: Η περιεκτικότητα γλυκογόνου στους μυς και η έκφραση της συνθετάσης γλυκογόνου βρέθηκαν υψηλότερες στους εκπαιδευμένους στην αντοχή αρουραίους από ότι στους άλλους
(P<0,001 / P<0,05). Δεν βρέθηκε καμία θεραπευτική επίδραση από τους αποκλειστές υποδοχέων
ανδρογόνων στην έκφραση της συνθάσης γλυκογόνου, αλλά παρατηρήθηκε τάση μειωμένης περιεκτηκότητας γλυκογόνου στους αρουραίους που χορηγήθηκε φλουταμίδη σε σύγκριση με τους
υπόλοιπους. Το γλυκογόνο ήταν λιγότερο στους εκπαιδευμένους αρουραίους που είχε χορηγηθεί
φλουταμίδη από ότι σε αυτούς που είχε χορηγηθεί λάδι, αλλά σε σημαντικό βαθμό περισσότερο από
αυτούς που δεν γυμνάζονταν.
Συμπέρασμα: Η γυμναστική αντοχής αυξάνει την περιεκτικότητα γλυκογόνου και την έκφραση της
συνθάσης γλυκογόνου στον γαστροκνήμιο μυ. Η επίδραση της γυμναστικής στην συνθάση είναι
ανεξάρτητη από τους ανδρογονικούς αποκλειστές αλλά οι Α.Υ. συμμετέχουν μερικώς σε άλλες προσαρμοστικές διαδικασίες αυξάνοντας το γλυκογόνο των μυών σε κατάσταση ηρεμίας.

283

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P37

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Γρίβας Α.
3ο ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Η επίδραση του γενετικού παράγοντα είναι πλέον εμφανής στο χώρο του αθλητισμού. Η κοινή διαπίστωση ότι δεν ανταποκρίνονται όλα τα άτομα εξίσου στα ίδια προγράμματα εκγύμνασης και η ανάγκη
εξαγωγής νέων υπεραθλητών έχει φέρει τη γενετική στο αθλητικό προσκήνιο. Μέσα από την ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφικής αναφοράς, η εργασία αυτή έχει ως στόχο να περιγράψει
τις πτυχές της αερόβιας άσκησης στις οποίες επιδρά ο γενετικός παράγοντας και να αναφέρει ειδικά
μοριακά/φυσιολογικά μονοπάτια που επηρεάζονται. Ακόμη, επιχειρείται μια προέκταση του θέματος
στο φαινόμενο gene-doping και διερευνάται κατά πόσο οι πληροφορίες που αποκομίζονται από το
χώρο του αθλητισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνολικότερη προαγωγή της υγείας.
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ΑΝΕΥΡΥΣΜΑ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ: ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΛΕΙΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ

Κελεσίδου Β.1, Μουρμούρα Ε.2, Γιαννούκας Α3., Τσέζου Α.4
Φοιτήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Λάρισα, 2Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Κυτταρογενετικής και Μοριακής Γενετικής,
Λάρισα, 3Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα, 4Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιατρικής, Εργαστήριο Βιολογίας, Λάρισα
1

Εισαγωγή: Το Ανεύρυσμα Κοιλιακής Αορτής (ΑΚΑ) είναι μία πολυπαραγοντική νόσος και αφορά στη
διάταση της αορτικής διαμέτρου κατά 50% της φυσιολογικής τιμής. Στην αιτιοπαθογένεια της νόσου
ενέχονται η χρόνια φλεγμονή και η αποδόμηση του αορτικού τοιχώματος λόγω ενεργοποίησης πρωτεολυτικών μηχανισμών. Μελέτες υποστηρίζουν ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο μεσαίος χιτώνας
της αορτής αποτελούμενος από λεία μυϊκά κύτταρα (SMCs). Τα SMCs υφίστανται απόπτωση που σε
συνδυασμό με τα ανωτέρω οδηγεί στη λέπτυνση της αορτής και τη δημιουργία του ΑΚΑ.
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η απομόνωση των SMCs και η ταυτοποίησή τους, μέσω ελέγχου
της έκφρασης της α-smooth muscle actin (α-SM), χαρακτηριστικής κυτταροσκελετικής πρωτεΐνης
των SMCs.
Υλικά και Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε συλλογή 4 δειγμάτων ανευρυσματικής αορτής και παρακείμενης μεσεντέριας αρτηρίας ασθενών με ΑΚΑ, που υπεβλήθησαν σε χειρουργική επέμβαση για ρήξη
ανευρύσματος στην Αγγειοχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας. Στα
δείγματα πραγματοποιήθηκε απομόνωση και καλλιέργεια SMCs από το μεσαίο χιτώνα της αορτής.
Αρχικά απομακρύνθηκε ο εσωτερικός και εξωτερικός χιτώνας και ο μεσαίος χιτώνας εμβολιάστηκε
με θρεπτικό υλικό DMEM/F12 εμπλουτισμένο με ορό και αντιβιοτικά. Στη συνέχεια για το χαρακτηρισμό των κυττάρων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του ανοσοφθορισμού, επωάζοντας τα κύτταρα με
αντισώματα έναντι της α-SM και της VE-Cadherin, χαρακτηριστικής πρωτεΐνης των ενδοθηλιακών
κυττάρων (ECs) του εσωτερικού χιτώνα για τον έλεγχο πιθανής πρόσμιξης της καλλιέργειας από
άλλους κυτταρικούς τύπους της αορτής.
Αποτελέσματα: Παρατηρήσαμε ότι όλα τα κύτταρα της καλλιέργειας ήταν SMCs καθώς βρέθηκαν
θετικά στην α-SM. Επίσης παρατηρήθηκε απουσία σήματος της VE-Cadherin γεγονός που υποδεικνύει την απουσία προσμίξεων της καλλιέργειας από άλλους κυτταρικούς τύπους.
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ΑΠΟΠΤΩΣΗ: ΕΝΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΟΣ...ΘΑΝΑΤΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Καρασμάνη Α.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σκοπός: Η αποσαφήνιση της έννοιας και της σημασίας της απόπτωσης σε συνδυασμό με την κατάδειξη της εμπλοκής της στην ανάπτυξη καρκίνου και αυτοάνοσων νοσημάτων.
Υλικό-Μέθοδος: Η λεπτομερής μελέτη της βιβλιογραφίας (pubmed, scopus) με λέξεις-κλειδιά, όπως
απόπτωση και μηχανισμοί, καρκινογένεση, αυτοανοσία.
Αποτελέσματα: Η απόπτωση συνιστά ένα είδος προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου μέσω
του οποίου τα κύτταρα αποσυναρμολογούνται και απενεργοποιούνται. Οι παρατηρούμενες μορφολογικές μεταβολές περιλαμβάνουν συμπύκνωση της χρωματίνης και πύκνωση του κυτταροπλάσματος που προκαλούν έντονη συρρίκνωση του κυττάρου. Ακολουθούν η δημιουργία φυσαλίδων στην
κυτταρική μεμβράνη και η πυρηνορρηξία. Τελικά, σχηματίζονται τα αποπτωτικά σώματα, τα οποία
φαγοκυτταρώνονται, οπότε δεν απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους στους παρακείμενους ιστούς
και δεν προκαλείται φλεγμονή. Η απόπτωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των
οργανισμών, τη μορφογένεση και τον αποκλεισμό των ανώμαλων, μη λειτουργικών και επικίνδυνων
για τον οργανισμό κυττάρων. Οι ασθένειες με τις οποίες συσχετίζεται ταξινομούνται σε δύο, κυρίως,
κατηγορίες: αυτές που οφείλονται σε μειωμένη απόπτωση(όπως, καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα)
και αυτές που προκαλούνται από αυξημένη απόπτωση (για παράδειγμα, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ισχαιμικά φαινόμενα, AIDS). Ειδικότερα, οι μισοί ανθρώπινοι όγκοι φέρουν μεταλλαγμένο το
γονίδιο του παράγοντα καταστολής όγκων p53, ο οποίος σε φυσιολογικά κύτταρα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, αλλά, παρουσία παραγόντων θανάτου, ενεργοποιείται μέσω μετα-μεταφραστικών
τροποποιήσεων και προάγει την απόπτωση. Εν κατακλείδι, θεμελιώδης ιδιότητα του οργανισμού
συνιστά η ικανότητα διάκρισης των αυτο-αντιγόνων από τα αντιγόνα. Στα αυτοάνοσα νοσήματα,
λοιπόν, λεμφοκύτταρα με αντισώματα ενάντια στα αυτο-αντιγόνα δεν αποπίπτουν, όπως γίνεται υπό
φυσιολογικές συνθήκες.
Συμπεράσματα: Η απόπτωση αποτελεί σπουδαίο κομμάτι της φυσιολογίας των οργανισμών και η
απορρύθμισή της συντελεί στην ανάπτυξη ποικίλων ασθενειών.
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O ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV) ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΑ. ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κοσμά Α.Μ.1, Μάντσιου Χ.1, Παυλίδου Δ.Χ.1, Κατωπόδη Θ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Λέκτορας Ιατρικής Βιολογίας και Ιατρικής Γενετικής. Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας και Γενετικής, Ιατρικό Τμήμα Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Η ανάδειξη της συσχέτισης των HPV ιών με τον καρκίνο στην περιοχή της κεφαλής και του
τραχήλου.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) είναι ένας DNA ιός που ευθύνεται για την ανάπτυξη δερματικών και βλεννογόνιων βλαβών στον ανθρώπινο οργανισμό. Μεταξύ των
περίπου 200 ιικών υποτύπων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφερόμενοι ως υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από την ικανότητα τους για ογκογένεση στην πρωκτογεννητική περιοχή
και ιδιαίτερα στον τράχηλο της μήτρας. Πρόσφατες έρευνες ωστόσο έχουν αναδείξει και την άμεση
συσχέτιση της λοίμωξης των ανώτερων αναπνευστικών οδών από τους HPV ιούς με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και ειδικότερα καρκίνο του στόματος, του στοματοφάρυγγα και των αμυγδαλών.
Έτσι, δίπλα στους παλαιότερα θεωρούμενους ως κύριους παράγοντες για την ανάπτυξη καρκίνου
στις παραπάνω περιοχές όπως το κάπνισμα και η μακροχρόνια κατανάλωση αλκοόλ αναγνωρίζεται
πως η μόλυνση με ογκογόνα στελέχη των HPV παίζει καθοριστικό ρόλο για την εκδήλωση της νόσου. Το γεγονός της αύξησης της συχνότητας του καρκινώματος του στοματοφάρυγγα με παράλληλη
μείωση των περιπτώσεων που αποδίδονταν στους γνωστούς μέχρι σήμερα παράγοντες (καπνός,
αλκοόλ) έχει συσχετισθεί με τις σεξουαλικές συνήθειες και προτιμήσεις των ατόμων -αφού οι HPV
θεωρούνται ότι αποτελούν τους συχνότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενους ιούς- που αποτελούν τον
κυρίαρχο τρόπο μετάδοσής τους και στις περιπτώσεις προσβολής των οργάνων της στοματικής
κοιλότητας και του στοματοφάρυγγα καθώς και το αίτιο της αυξημένης εμφάνισης αυτών των τύπων
καρκίνου σε άτομα νεαρής ηλικίας. Τα υψηλά αυτά ποσοστά αναδεικνύουν την ανάγκη για υπεύθυνη
ενημέρωση και σεξουαλική διαπαιδαγώγηση για την απαιτούμενη πρόληψη σε αυτή τη μορφή του
καρκίνου.
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NOTCH ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΙΠΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗΝ ΟΓΚΟΓΕΝΕΣΗ

Χατζηανεστιάδου Ε.1, Χαλιός Δ.1, Ιακωβίδου-Κρίτση Ζ.2
Φοιτητές Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Η παροχή εμπεριστατωμένων πληροφοριών σχετικά με το διττό ρόλο της Notch
σηματοδότησης στην παθογένεση, στη διάγνωση και στη θεραπεία διαφόρων τύπων καρκίνου.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η οδός μεταγωγής σήματος (signaling pathway) Notch ανακαλύφθηκε
ανεξάρτητα από τους Αρταβάνη-Τσάκωνα και Young το 1980. Κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην
ανάπτυξη των οργανισμών μέσω της ρύθμισης κυτταρικών λειτουργιών σε πληθώρα ιστών και οργάνων, όπως το δέρμα, το πάγκρεας και το αίμα, καθώς και σε συστήματα, όπως το νευρικό, το
αγγειακό και το μυϊκό. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της έκφρασης γονιδίων σχετικών με την
κυτταρική διαφοροποίηση. Εντούτοις, η συμμετοχή της στην επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και την
απόπτωση τη συσχετίζει με πολλούς τύπους καρκίνου. Η ενεργοποίηση της Notch σηματοδότησης
επιτυγχάνεται με την εξ επαφής αλληλεπίδραση του εξωκυττάριου τμήματος του συνδέτη, ο οποίος
είναι ενσωματωμένος στη μεμβράνη γειτονικού κυττάρου, με το εξωκυττάριο τμήμα του υποδοχέα
Notch, ο οποίος αποτελεί επίσης διαμεμβρανική πρωτεΐνη. Στη συνέχεια, το εξωκυττάριο τμήμα του
Ν-υποδοχέα υδρολύεται και φαγοκυτταρώνεται από το κύτταρο που εκφράζει το συνδέτη, ενώ το
ενδοκυττάριο τμήμα αυτού απελευθερώνεται με τη δράση της γ-σεκρετάσης στο κυτταροδιάλυμα,
εισέρχεται στον πυρήνα και ρυθμίζει τη μεταγραφή των αντίστοιχων γονιδίων. Στον άνθρωπο ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Ν-υποδοχείς (Notch 1, 2, 3, 4) και πέντε συνδέτες (JAG1, JAG2, Delta-like-1, 3,
4), των οποίων η έκφραση διαπιστώθηκε ότιμεταβάλλεται σε καρκινικούς ιστούς διαφόρων τύπων.
Οι μεταβολές συγκέντρωσης των παραπάνω πρωτεϊνών διερευνώνται ως διαγνωστικοί/προγνωστικοί δείκτες για διάφορους τύπους καρκίνου. Ελπιδοφόρα κρίνεται, επίσης, η θεραπευτική χρήση μορίων που αλληλεπιδρούν με αυτά της οδού, όπως των αναστολέων της γ-σεκρετάσης (GSIs) καθώς
και εξειδικευμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων.
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ΝΕΩΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ

Φιδάνη Σ.1, Μαριοράκης Χ.2
Παιδίατρος-Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Γενετικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Φοιτητής Ιατρικού τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1

Σκοπός: Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα νεώτερα δεδομένα σχετικά με την παθογένεση της
κοιλιοκάκης.
Βιβλιογραφική Σύνοψη: Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση νόσος. Προκαλεί αναστρέψιμη εντεροπάθεια σε ασθενείς που έχουν γενετική προδιάθεση και καταναλώνουν τροφές που περιέχουν
γλουτένη. Το 1% του παγκοσμίου πληθυσμού πλήττεται από τη συγκεκριμένη πολυγονιδιακή νόσο.
Τα γονίδια HLA-DQA1 και HLA-DQB1,τα οποία βρίσκονται στο βραχύ σκέλος του χρωμοσώματος 6
εμπλέκονται στην παθογένεια της κοιλιοκάκης. Ειδικότερα τα γονίδια αυτά κωδικοποιούν την πρωτεΐνη HLA-DQ2, η οποία όταν έρθει σε επαφή με τις ουσίες που περιέχει η γλουτένη, προκαλεί την παραγωγή αντισωμάτων. Στη συνέχεια μετά από μια σειρά διεργασιών προκαλείται βλάβη στα εντερικά
κύτταρα με αποτέλεσμα την καταστροφή του εντερικού βλεννογόνου. Προδιαθεσικοί παράγοντες
για την εμφάνιση της κοιλιοκάκης είναι αυτοάνοσες παθήσεις καθώς και το γενετικό υπόβαθρο του
ατόμου. Η διευκρίνιση των συγκεκριμένων γονιδίων που εμπλέκονται στην εμφάνιση της ασθένειας
καθώς και το ποσοστό συμμετοχής τους θα οδηγήσει στο απώτερο στόχο της γενετικής που είναι η
εύρεση ειδικών θεραπευτικών στόχων.
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«Η ΤΕΛΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ… ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ! - ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ
ΑΝΔΡΟΓΟΝΑ». ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ζουρνατζίδη Χ., Κούκος Ν.
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του συνδρόμου αντίστασης στα ανδρογόνα (αλλιώς «σύνδρομο θηλεοποιητικού όρχι») όσον αφορά στην παθογένεια, την κλινική εικόνα, το ψυχοκοινωνικό
αντίκτυπο και την αντιμετώπιση. Αρχικά, θα δοθεί ο ορισμός του συνδρόμου και των υποτύπων
αυτού(μερική/πλήρης αντίσταση). Η εργασία θα εστιάσει στην πλήρη αντίσταση στα ανδρογόνα
για την οποία θα αποσαφηνιστεί η μοριακή και γενετική βάση της παθογένειας, που συνίσταται σε
μετάλλαξη στους υποδοχείς ανδρογόνων. Ακολούθως, θα γίνει συσχέτιση μεταξύ του γονότυπου
και του αντίστοιχου φαινότυπου με παράλληλη περιγραφή της κλινικής εικόνας(μη αρρενοποίηση
των γεννητικών οργάνων, γυναικείο παρουσιαστικό, απούσα μήτρα, ελλιπής τρίχωση). Στη συνέχεια, θα γίνει αναφορά στον τρόπο και στο χρόνο της διάγνωσης, στη συννοσηρότητα του συνδρόμου(βουβωνοκήλη, σεμίνωμα), καθώς και στην αντιμετώπιση αυτής. Έπειτα, περιγράφεται η ψυχοσυναισθηματική ιδιοσυγκρασία και συμπεριφορά των ατόμων, ανάλογα με βιολογικούς, ορμονικούς,
οικογενειακούς και κοινωνικούς παράγοντες, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση αυτών
από την οικογένεια, την κοινωνία και την ιατρική κοινότητα. Τέλος, θα δοθούν παραδείγματα ατόμων
από το χώρο της δημοσιότητας που φέρουν το σύνδρομο.
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ΑΥΤΟΦΑΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ: ΦΙΛΟΙ Η ΕΧΘΡΟΙ; (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)

Δουλάμης Η.1,2, Τζανή Α.1,2 Παππά Ε.1,2, Τζανετάκου Ε.2, Κορού Λ.Μ.2, Περρέα Δ.Ν.2
Φοιτητής/ρια Ιατρικής, ΕΚΠΑ, 2Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης
«Ν.Σ. Χρηστέας», ΕΚΠΑ

1

Η αυτοφαγία συνιστά μια προγραμματισμένη διαδικασία κυτταρικής επιβίωσης, η οποία ενεργοποιείται σε καταστάσεις μεταβολικού, πρωτεοτοξικού ή άλλων μορφών στρες, κατά την οποία απομακρύνονται δυσλειτουργικά οργανίδια ή πρωτεΐνες. Η απομάκρυσνη γίνεται μέσω σχηματισμού κατάλληλων δομών, των αυτοφαγοσωμάτων, τα οποία αποδομούνται στα λυσοσώματα. Η τελική έκβαση
είναι η απελευθέρωση ελεύθερων αμινοξέων και μεταβολιτών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
για την επιβίωση του κυττάρου. Ο ρόλος της αυτοφαγίας στον καρκίνο, είναι διττός. Τα γονίδια που
ρυθμίζουν την αυτοφαγία συχνά υπόκεινται διαγραφή ή μετάλλαξη κάποιων αλληλίων τους, γεγονός
που συνεπάγεται γενετική αστάθεια και ογκογόνο περιβάλλον. Κατ’ επέκταση, είναι εμφανής η ογκοκατασταλτική της φύση. Από την άλλη πλευρά, είναι σημαντικό να επισημανθεί πως τα καρκινικά
κύτταρα, ενώ εμφανίζουν μειωμένα επίπεδα αυτοφαγίας, δεν εξαλείφουν πλήρως αυτόν το μηχανισμό. Επιπρόσθετα, η έκθεση των καρκινικών κυττάρων σε ένα περιβάλλον αυξημένου μεταβολικού
στρες, εγείρει την ανάγκη τους για επιβίωση μέσω της αυτοφαγίας. Κατ’ επέκταση, η αναστολή της
αυτοφαγίας συνιστά στόχο των αντικαρκινικών θεραπειών. Καταλήγουμε, λοιπόν, πως η σχέση αυτοφαγίας-καρκίνου δεν είναι μαύρο- άσπρο, αλλά αποτελεί μια πολυπρισματική αλληλεπίδραση.
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ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δήμου Δ.
Τριτοετής φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Το ανθρώπινο γονιδίωμα, αν και αποτελείται μόνο από τέσσερις βάσεις, δίνει γένεση στο
περίπλοκο σύστημα που λέγεται ανθρώπινος οργανισμός. Η πολυπλοκότητα του ανθρώπινου γονιδιώματος ρυθμίζεται μέσω επιγενετικών μηχανισμών που δρουν στο επίπεδο της χρωματίνης χωρίς
να επιφέρουν αλλαγές στην αλληλουχία του DNA και καθορίζουν την κυτταρική διαφοροποίηση και
ανάπτυξη. Κατά την τελευταία δεκαετία διαπιστώθηκε ότι οι επιγενετικές μεταβολές είναι καθοριστικός παράγοντας για την αιτιοπαθογένεια μιας πληθώρας νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένου και
του καρκίνου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις επιγενετικές μεταβολές που
παρατηρούνται στα καρκινικά κύτταρα παράλληλα με τις γενετικές μεταλλάξεις.
Υλικά και Μέθοδος: Η εργασία βασίζεται στη μελέτη της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τις επιγενετικές αλλαγές στον καρκίνο, με έμφαση στις μεταβολές στα πρότυπα μεθυλίωσης του DNA και την
τροποποίηση των ιστονών.
Αποτελέσματα: Οι ερευνητικές μέθοδοι που εφαρμόζονται έχουν αποκαλύψει μια πληθώρα επιγενετικών αλλαγών στα καρκινικά κύτταρα, με κυριότερη την υπερμεθυλίωση των καταλοίπων κυτοσίνης σε δινουκλεοτίδια CpG στις λεγόμενες νησίδες CpG (CpG islands) στους υποκινητές των
γονιδίων, ώστε να καταστέλλεται η δράση των ογκοκατασταλτικών γονιδίων, γεγονός που σχετίζεται
με την εμφάνιση καρκίνου. Παράλληλα, παρατηρείται υπομεθυλίωση στα δινουκλεοτίδια CpG στο
υπόλοιπο γονιδίωμα, που προκαλεί την ενεργοποίηση των μεταθετών στοιχείων και την αύξηση της
γενετικής αστάθειας.
Συμπεράσματα: Ο καρκίνος εκτός από γενετική είναι και επιγενετική νόσος. Απαιτείται περαιτέρω
μελέτη των επιγενετικών αλλαγών των καρκινικών κυττάρων και της αλληλεπίδρασής τους με τις γενετικές μεταλλάξεις, με στόχο τη διαλεύκανση των μηχανισμών της καρκινογένεσης και την ανάπτυξη
νέων θεραπευτικών μέσων και την ενσωμάτωσή τους στην κλινική πράξη.
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ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Κρίτση Ζ.1, Μήλιογλου Ι.2
1

Καθηγήτρια Έδρας Βιολογίας ΑΠΘ, 2Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ

Σκοπός: Η ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τη χρήση των βλαστοκυττάρων και των αρχέγονων σωματικών κυττάρων σε μεθόδους εναλλακτικής θεραπείας.
Μέθοδος: Οι βλάβες του ΚΝΣ καθώς και του ΠΝΣ που οφείλονται σε σχετικά συχνές ασθένειες όπως
η ασθένεια του Πάρκινσον, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος Αλτσχάιμερ καθώς και άλλες βλάβες
λόγω εγκεφαλικών επεισοδίων αντιπροσωπεύουν μείζονα προβλήματα της σύγχρονης νευρολογίας
και αποτελούν στις μέρες μας το στόχο έντονης επιστημονικής έρευνας. Η παρούσα εργασία είναι
μία βιβλιογραφική ανασκόπηση, η οποία αναζήτησε τις πληροφορίες σε διεθνείς δημοσιεύσεις ερευνητικών ομάδων που είδαν το φως πρόσφατα.
Αποτελέσματα: Η έρευνα μιας μεγάλης ομάδας επιστημόνων σχετίζεται με την εύρεση των κατάλληλων βλαστοκυττάρων, με τη μελέτη της φυσιολογικής διαφοροποίησής τους, καθώς και με την αλληλεπίδραση των τελευταίων με το εγκεφαλικό μεσέγχυμα. Σημαντικά ευρήματα αποδεικνύουν την
καταλληλότητα αυτόλογων βλαστοκυττάρων λιπώδους προέλευσης, καθώς και εμβρυικών βλαστοκυττάρων. Τελευταία στο στόχαστρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται και η ενεργοποίηση των μεσεγχυματικών κυττάρων του εγκεφάλου, ιδίως αυτών που εντοπίζονται στην υποκοιλιακή περιοχή και στην
υποκοκκιώδη ζώνη του ιπποκάμπου. Επιβράβευση των κοπιωδών επιστημονικών εξερευνήσεων
αποτέλεσε η ανακάλυψη σημαντικών ‘’μονοπατιών’’ διαφοροποίησης και επιβίωσης των βλαστοκυττάρων μέσα στο εγκεφαλικό παρέγχυμα, όπως αυτά των αυξητικών παραγόντων GDNF,FGF,PDGF
και της Notch σηματοδότησης.
Συμπεράσματα: Τα βιβλιογραφικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι υπάρχει δυνατότητα (έστω και σε
πολύ μικρό βαθμό) αποκατάστασης της εγκεφαλικής βλάβης, καθώς άτομα με Altsheimer που δέχθηκαν έγχυση ειδικού παρασκεύασματος βλαστοκυττάρων, παρουσίασαν βελτίωση του Mini Mental
σταδίου εξέτασης. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα, αλλά προσανατολίζεται κυρίως στη δράση διαφόρων παραγόντων στην διαφοροποίηση και στην επιβίωση των βλαστικών κύτταρων.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ LI-FRAUMENI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κουμαδωράκη Ε.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Το σύνδρομο Li-Fraumeni είναι μία σπάνια διαταραχή,η οποία σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης διάφορων τύπων καρκίνου, όπως σαρκώματα,καρκίνο του μαστού,του εγκεφάλου
και του φλοιού των επινεφριδίων σε νεαρή ηλικία.Το σύνδρομο εμφανίζει αυτοσωματικό επικρατές
πρότυπο κληρονόμησης.
Υλικά και Μέθοδος: Μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στο Pubmed χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά ‘Li -Fraumeni syndrome’.
Αποτελέσματα: Το σύνδρομο Li-Fraumeni συνδέεται με μεταλλάξεις βλαστικής σειράς στο γονίδιο
TP53,με πιο συχνές τις παρανοηματικές μεταλλάξεις σε θέσεις του γονιδίου που κωδικοποιούν την
περιοχή με την οποία η πρωτείνη p53 προσδένεται στο DNA.Το γεγονός ότι δεν εμφανίζουν όλοι οι
ασθενείς αλλοιώσεις στο συγκεκριμένο γονίδιο δημιουργεί ερωτηματικά για το ρόλο άλλων γονιδίων
ή μεταμεταφραστικών τροποποιήσεων της p53.Μεταλλάξεις στον αρνητικό ρυθμιστή του TP53,το
γονίδιο MDM2 και τα κοντά τελομερή σχετίζονται με πιο πρώιμη εμφάνιση καρκίνου. Γενετικά tests,
τα οποία ανιχνεύουν μεταλλάξεις στο TP53 συνίστανται σε πιθανούς πάσχοντες από το σύνδρομο βάσει επιβαρυμένου οικογενειακού ιστορικού. Η επιτήρηση των ατόμων με Li -Fraumeni είναι
απαραίτητη για πρώιμη ανίχνευση όγκων. Η αντιμετώπιση κακοηθειών στους πάσχοντες από το
σύνδρομο παραμένει ίδια με τους υπόλοιπους καρκινοπαθείς, με τη διαφορά ότι θα πρέπει να προσεχθεί η αυξημένη πιθανότητα αυτών των ατόμων να αναπτύξουν δευτερογενείς όγκους λόγω της
ακτινοβολίας που δέχονται κατά τη θεραπεία.
Συμπεράσματα: Εξαιτίας των βλαπτικών συνεπειών της ακτινοβολίας σε κύτταρα με μεταλλάξεις
στο TP53,πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο ανίχνευσης και αντιμετώπισης του καρκίνου σε αυτά τα άτομα, ευελπιστούμε πως μελλοντικές μελέτες θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε
πλήρως τους μηχανισμούς που συντελούν στην ανάπτυξη όγκων στους πάσχοντες από το σύνδρομο.
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τσιλιβίγκος Χ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος, Ιατρική Σχολή Πατρών
Είναι γνωστό πως τα καρκινικά κύτταρα παράγουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που χρειάζονται σε ATP μέσω της γλυκολυτικής οδού και στη συνέχεια με τον αναερόβιο σχηματισμό γαλακτικού οξέος από το πυροσταφυλικό. Η διαδικασία αυτή που πραγματοποιείται στα καρκινικά κύτταρα
οφείλεται σε μόνιμη βλάβη της μιτοχονδριακής οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, όπως αρχικά υποστηρίχθηκε. Νεότερα δεδομένα υποστηρίζουν πως σε πολλούς τύπους καρκίνου η πορεία αυτή και τα
ένζυμα της είναι λειτουργικά. Έχει διατυπωθεί, λοιπόν, πως και άλλοι παράγοντες όπως η ενεργοποίηση ογκογονιδίων, η καταστολή ογκοκατασταλτικών γονιδίων, το υποξικό μικροπεριβάλλον και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πασχόντων ιστών και μεταλλάξεις του μιτοχονδριακού DNA των
δυσπλαστικών κυττάρων οδηγούν στο φαινόμενο του αυξημένου σχηματισμού γαλακτικού οξέος ως
αποτέλεσμα της φυσικής επιλογής. Η εξάρτηση των καρκινικών κυττάρων από τη γλυκόλυση μας
παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού νέων φαρμάκων που θα στοχεύουν ειδικά στην αναστολή αυτής,
ενώ παράλληλα δεν θα επηρεάζουν τη διαδικασία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα φυσιολογικά κύτταρα. Πράγματι, έχει αποδειχθεί ότι επιτυχημένα αντικαρκινικά φάρμακα, όπως το Gleevec
(imatinib), ασκούν μέρος της δράσης τους αναστέλλοντας τη γλυκόλυση στα νεοπλασματικά κύτταρα. Επίσης, νέα φάρμακα όπως η 2-δεοξυγλυκόζη, η λονιδαμίνη και το 3-Βρομοπυροσταφυλικό
βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο για χρήση στην ειδική καταστολή της γλυκόλυσης στα καρκινικά
κύτταρα.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΝΟΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Καψούλη Φ.
Φοιτήτρια δευτέρου έτους Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η πραγματοποιηθείσα εργασία είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματεύεται το ρόλο
των βιταμινών και των συμπληρωμάτων τους στην λειτουργία ενός αθλούμενου οργανισμού και την
ανάγκη περεταίρω διερεύνησής του μέσω αντίστοιχων επιστημονικών ερευνών. Αρχικά σημειώνεται
η σημασία μιας σωστής διατροφής για κάθε αθλητή. Ακολούθως παρουσιάζονται διάφορα θρεπτικά
συστατικά που θα πρέπει αυτή να του παρέχει, με αναφορά στους υδατάνθρακες, τις πρωτεΐνες, τα
λίπη, τα μέταλλα, το νερό και τις βιταμίνες, ενώ τονίζονται και οι διαφορετικές διατροφικές ανάγκες
συγκεκριμένων ομάδων αθλητών. Στη συνέχεια αναλύεται η αντιοξειδωτική δράση συγκεκριμένων
βιταμινών και συμπληρωμάτων αυτών και η σημασία της για τη ρύθμιση του οξειδωτικού στρες ενός
αθλούμενου οργανισμού. Ακολουθεί αναφορά στην επιρροή που ασκούν οι βιταμίνες στην υγεία των
οστών, στη λειτουργία των μυών αλλά και του μυοσκελετικού συστήματος στο σύνολό του. Ύστερα
παρατίθενται υπάρχουσες γνώσεις και μελέτες που αφορούν στο ρόλο των βιταμινών και των συμπληρωμάτων τους σε σημαντικές για τους αθλητές βιοχημικές διεργασίες και ποικιλία λειτουργικών
μεταβολών που παρατηρούνται σε έναν αθλούμενο οργανισμό. Τέλος γίνεται αναφορά στη υπάρχουσα σχέση που έχουν ή θα πρέπει να έχουν οι αθλητές με την διατροφική και τη συμπληρωματική
πρόσληψη βιταμινών και επισημαίνονται οι κατευθύνσεις που προτείνονται στις μελλοντικές επιστημονικές μελέτες.
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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ

Βενιζέλου Ε.Δ., Στάμου Α., Σταυροπούλου Μ., Φωτακοπούλου Ν., Χόρτης Ι.
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Πραγματοποιήθηκε μία ανασκόπηση και ανάλυση των νεώτερων δεδομένων σχετικά με
τους βιολογικούς δείκτες της Αθηροσκλήρυνσης.
Υλικά και Μέθοδος: Οι συγγράφείς διεξήγαγαν μία συστηματική διαδυκτιακή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τον Νοέμβριο του 2013 στην ιατρική βάση δεδομένων pubmed. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία πενταετία σχετικά με τους βιοδείκτες της αθηροσκλήρυνσης
και το ρόλο τους στη διάγνωση και πρόγνωση της νόσου.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η αθηροσκλήρυνση είναι μία σύνθετη προοδευτική και συστηματική νόσος των αρτηριών που προσβάλλει κυρίως τον έσω χιτώνα των μεγάλων και των μεσαίου
μεγέθους αρτηριών της συστηματικής κυκλοφορίας. Πρόκεται για μία χρόνια φλεγμονή που προκαλεί
ποικίλες επιπλοκές. Η ίδια η παθογένεια και η παθοφυσιολογία της νόσου δικαιολογεί την ύπαρξη
συγκεκριμένων βιοδεικτών οι οποίοι χαρακτηρίζουν το στάδιο εξέλιξης της αθηρωματικής πλάκας.
Έτσι, στην πρώιμη αθηροσκλήρυνση που κυριαρχεί η φλεγμονή αλλά και ο σχηματισμός της πλάκας
επικρατούν οι κυτταροκίνες, οι χημειοκίνες, οι πρωτείνες οξείας φάσης και τα μόρια κυτταρικής προσκόλλησης. Κατά την αποσταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας αναδεικνύονται στον ορό του
ασθενούς αυξημένες oxLDL, δείκτες οξειδωτικού στρες, αυξητικοί παράγοντες καθώς και μεταλλοπρωτεϊνάσες θεμέλιας ουσίας. Τέλος, όταν επίκειται ρήξη της αθηρωματικής πλάκας παρατηρούνται
και πάλι ένζυμα που διασπούν την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, κυκλοφορούντα πρόδρομα ενδοθηλιακά κύτταρα, καθώς επίσης και φλεγμονώδεις μεσολαβητές που διατηρούν και επιδεινώνουν την
εξέλιξη της νόσου.
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ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ
ΕΝΤΕΡΟΥ

Μπούζη Θ.1, Τσαμπασβίλι Α.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Φυσικοθεραπεύτρια, 2Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, Νοσηλευτής ΠΕ.

1

Σκοπός: Η παρουσία των πιο σύγχρονων μεθόδων και σχημάτων πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου.
Μέθοδος: Ανασκοπήθηκε η διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία και επιλέχτηκαν η πιο σύγχρονες
οδηγίες των εμπλεκόμενων επιστημονικών εταιριών.
Αποτελέσματα: Οι προτεινόμενες οδηγίες εστιάζονται στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη.
Στην μεν πρωτογενή εξετάζονται οι γενετικοί, περιβαλλοντική και διαιτητική παράγοντες, ο τρόπος
ζωής του ατόμου και τέλος η συμβολή της ασπιρίνης και των ΜΣΑΦ στην πρόληψη του ΚΠΕ. Στην
δευτερογενή πρόληψη προβαίνουμε σε εφαρμογή μεθόδων ελέγχου κοινής αποδοχής σε άτομα γενικού πληθυσμού και σε ειδικού, για τον εντοπισμό αδενωμάτων, προκαρκινικών αλλοιώσεων ή και
καρκίνου ( αδενοκαρκινώματος κυρίως ). Στην φαρέτρα της δευτερογενής πρόληψης διαθέτουμε τις
εξής δοκιμασίες ελέγχου: εξέταση κοπράνων, ορθοσυγμοειδοσκόπηση- κολονοσκόπηση, εικονική
κολονοσκόπηση, βαριούχο υποκλυσμό με διπλή σκιαγραφική αντίθεση, γενετικό έλεγχο μεταλλάξεων και τέλος η μέτρηση του καρκινοεμβρυικού αντιγόνου ( CEA ). Η επιλογή της μεθόδου, ο χρόνος
έναρξης της δοκιμασίας αλλά και η περιοδικότητα των επαναλήψεων των δοκιμασιών καθορίζεται
από την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το άτομο, δηλαδή σε γενικό ή ειδικό πληθυσμό.
Συμπεράσματα: Τονίζεται η σημασία του προληπτικού ελέγχου του καρκίνου του παχέος εντέρου
και παρουσιάζονται οι πιο σύγχρονοι μέθοδοι προληπτικού ελέγχου.
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ

Ανοιξά Μ.1, Λαμούρη Χ.1, Ρεβύθης Α.1, Στρατής Ε.1, Κατσάνος Κ.2, Τσιάνος Ε.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

1

Οι Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδης Παθήσεις των εντέρων (Ελκώδη κολίτιδα, Νόσο Crohn) είναι χρόνιες
φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα άγνωστης αιτιολογίας, που χαρακτηρίζονται από ποικιλία εντερικών και εξωεντερικών εκδηλώσεων. Η οστεοπόρωση αποτελεί κλινική συνδρομή και χαρακτηρίζεται από μείωση της οστικής πυκνότητας των οστών και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής
τους. Συνέπεια της διαταραχής αυτής είναι η ελάττωση της μηχανικής αντοχής των οστών και η αυξημένη ευθραυστότητά τους. Στην απλή διερεύνηση αρκεί μία μέτρηση οστικής πυκνότητας με την τεχνική της διπλής απορροφησιομετρίας (DXA) για να διαγνωστεί η οστεοπόρωση, η μέτρηση πρέπει
να γίνεται σε δύο τουλάχιστον σημεία (σπονδυλική στήλη και ισχίο). Κριτήρια Π.Ο.Υ. για διάγνωση
οστεοπόρωσης με βάση την οστική πυκνότητα είναι Φυσιολογική μέτρηση - 1 ≤T-Score, Οστεοπενία
-2,5 ≤ Τ-Score ≤ - 1, Οστεοπόρωση T-Score ≤ -2,5, Σοβαρή οστεοπόρωση T-Score ≤ -2,5 και ένα
τουλάχιστον κάταγμα. Το Αντικείμενο της μελέτης είναι η μέτρηση οστικής πυκνότητας σε ασθενείς με
ΙΦΠΕ που νοσηλεύτηκαν στο Π.Γ.Ν.Ι. τα τελευταία δέκα χρόνια. Η συνήθης κλινική πρακτική είναι η
χορήγηση διφοσφονικών, στην μελέτη μας χορηγήθηκε ζολεδρονικό οξύ (σε δύο διαφορετικά σκευάσματα) για την πρόληψη περαιτέρω βλαβών στην οστική πυκνότητα. Μελετήσαμε 67 ασθενείς με
ΙΦΠΕ, από τους οποίους το 40,3% είναι γυναίκες και το 59,7% είναι άντρες, οι 35 δηλαδή το 52,23%
είχε ελκώδη κολίτιδα, ενώ οι 32 δηλαδή το 47,77% είχαν νόσο Cronh. Ακόμα από τους 67 ασθενείς
με ΙΦΠΕ το 40,29% εμφάνισε Οστεοπενία, το 11,94 οστεοπόρωση και το 49,25% ήταν φυσιολογικοί,
στο 28,35% χορηγήθηκε το σκεύασμα 1, στο 5,9% το σκεύασμα 2, και στο 16,41% και τα δύο.
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ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τζαννίνης Σ.
6οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το νευροενδοκρινικό σύστημα είναι ένα διάχυτο σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό αποτελούμενο
από κύτταρα τα οποία σχηματίζουν ενδοκρινείς αδένες, προσλαμβάνουν και αποκαρβοξυλιώνουν
πρόδρομες ουσίες αμινών κι έχουν φαινότυπο και γονότυπο νευρικό και ενδοκρινικό. Τα νευροενδοκρινικά κύτταρα είναι ιδιαίτερα πολυπληθή σε όλα τα όργανα του γαστρεντερικού. Οι όγκοι που
προέρχονται από αυτά ονομάζονται νευροενδοκρινικοί όγκοι και ταξινομούνται αναλόγως της εντόπισής τους και του βαθμού διαφοροποίησής τους. Εκκρίνουν διάφορες ουσίες και προκαλούν χαρακτηριστικά σύνδρομα όπως το καρκινοειδές. Η συχνότερη αιτία καρκινοειδούς συνδρόμου είναι οι
νευροενδοκρινείς όγκοι του λεπτού εντέρου. Η κλινική τους εικόνα περιλαμβάνει επίσης συμπτώματα
απόφραξης και εντερικής ισχαιμίας καθώς και προσβολή των δεξιών καρδιακών βαλβίδων, ενώ
σοβαρή επιπλοκή αποτελεί η καρκινοειδική κρίση. Η διάγνωση των νευροενδοκρινών όγκων του
λεπτού εντέρου απαιτεί κλινική υποψία, συμβατή κλινική εικόνα, απεικονιστικές μεθόδους όπως το
octreoscan και βιοχημικά ευρήματα/δείκτες υπερέκκρισης ουσιών ή παραπροϊόντων τους όπως η
σεροτονίνη και το 5-υδροξυ-ινδολοξεϊκό οξύ. Οι βιοχημικοί αυτοί δείκτες μπορούν να χρησιμεύσουν
και στην παρακολούθηση της πορείας της νόσου μετά τη θεραπεία. Η θεραπεία σχεδιάζεται με βάσει
το στάδιο του όγκου. Μπορεί να περιλαμβάνει εκτομή της πρωτοπαθούς εστίας, χορήγηση αναλόγων
σωματοστατίνης, χημειοθεραπεία σε όγκους χαμηλής διαφοροποίησης, χειρουργική αποκατάσταση
βεβλαμμένων καρδιακών βαλβίδων και συμπτωματική αντιμετώπιση της διάρροιας και των μεταστάσεων. Η πρόγνωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με κυριότερους το στάδιο της νόσου και
το βαθμό διαφοροποίησης του όγκου. Η παρακολούθηση γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και
περιλαμβάνει κλινική εξέταση, απεικόνιση και μέτρηση βιοχημικών δεικτών.

300

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P54

Η ΓΕΩΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ,
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ

Γιαλαμάς Ι.1, Μαρκάκη Λ.1, Κουρούμαλης Η.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης,2MD, PhD, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

1

Σκοπός της εργασίας είναι να γνωρίσουμε τη γεωεπιδημιολογία της πρωτοπαθούς χολικής κίρρωσης
(PBC) στην Κρήτη για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Συνολικά 245 ασθενείς με PBC, κρητικής καταγωγής και κατοικίας, διαγνώστηκαν και παρακολουθήθηκαν στην ηπατολογική μονάδα του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ηρακλείου. Ακόμη προστέθηκαν περιπτώσεις που διεγνώσθησαν και σε άλλα 4 νοσοκομεία της Κρήτης (23). Οι περιπτώσεις
αυτές χαρτογραφήθηκαν σύμφωνα με την κατοικία τους στους τέσσερις νομούς και στους μεμονωμένους Δήμους του νησιού για τον εντοπισμό χωρικών διαφορών. Οι ασθενείς με PBC είχαν αναλογία
φύλου άρρενος- θήλεος 1:7.2, διάμεση ηλικία 58 έτη, ενώ 12% ήταν AMA αρνητικοί. Σύμφωνα με
βιοψία ήπατος 63,5% των ασθενών ήταν σε πρώιμο στάδιο (Ι-ΙΙ) και η μέση βαθμολογία κινδύνου
κατά Mayo ήταν 4,6 ± 1,3. Κνησμός και κόπωση ήταν παρόντες κατά τη διάγνωση σε 37,7% και το
35,2% των ασθενών με PBC, αντίστοιχα.
Συνολικά, ο επιπολασμός της PBC μεταξύ των ντόπιων στην Κρήτη ήταν 365 περιπτώσεις ανά
1.000.000, ένα υψηλό ποσοστό σε σχέση με τα ποσοστά που αναφέρθηκαν σε άλλες χώρες, παγκόσμια. Η οικογενής PBC υπολογίστηκε σε ποσοστό έως 14,6%. Χωρική σταδοποιήση καταδείχθηκαν
σε 6 δήμους της Κρήτης.
Αυτή είναι η πρώτη γεωπολιτική μελέτη για την PBC στην Ελλάδα. Παρόλο που δεν είναι μια γενική
μελέτη με βάση τον πληθυσμό τα αποτελέσματά μας δείχνουν ότι τα ποσοστά επικράτησης στην
Κρήτη είναι από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Εφόσον το γενετικό υπόβαθρο των ντόπιων του νησιού
είναι παρόμοιο, η χωρική ομαδοποίηση σε όλο το νησί συνεπάγεται πιθανό ισχυρό ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στην παθογένεια του PBC.
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ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT: ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κουμαδωράκη Ε.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών\
Σκοπός: Ο οισοφάγος Barrett αποτελεί μια επιπλοκή της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, κατά
την οποία το πολύστιβο πλακώδες οισοφαγικό επιθήλιο αντικαθίσταται από εντερικό μεταπλαστικό
επιθήλιο. Έχει μεγάλη κλινική σημασία αφού αποτελεί την κύρια πρόδρομη βλάβη που οδηγεί σε
ανάπτυξη οισοφαγικού αδενοκαρκινώματος. Τυπικός ασθενής με οισοφάγο Barrett είναι άνδρας ηλικίας 55-65,λευκός και υπέρβαρος.
Υλικά και Μέθοδος: Μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στο Pubmed χρησιμοποιώντας ως λέξεις κλειδιά “Barrett’s esophagus”.
Αποτελέσματα: Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση είναι η πιο συχνή αιτία για τη δημιουργία του
οισοφάγου Barrett, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισής
του. Η μεταπλασία είναι αποτέλεσμα ανώμαλης διαφοροποίησης των ήδη υπαρχόντων στον οισοφάγο stem cells,τα οποία παράγουν κυλινδρικά, αντί για πλακώδη κύτταρα. Η κατηγοριοποίηση
του οισοφάγου Barrett παραμένει ακόμη αρκετά ασαφής, ενώ η διάγνωσή του πραγματοποιείται
με ενδοσκοπική απεικόνιση ακολουθούμενη από στοχευμένες βιοψίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο
Seattle. Νέες ενδοσκοπικές τεχνικές απεικόνισης, όπως το Narrow Band Imaging(NBI) διευκολύνουν τη διαδικασία. Η ενδοσκοπική θεραπεία επιφέρει ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τη θεραπεία
υψηλού βαθμού δυσπλασίας έχοντας μικρή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η ολική οισοφαγεκτομή
εφαρμόζεται σε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος έχει διηθήσει τον υποβλεννογόνιο χιτώνα. Η χρήση
των PPIs(proton pump inhibitors) ως μορφή θεραπείας παραμένει αμφιλεγόμενη.
Συμπεράσματα: Για τους γαστρεντερολόγους υπάρχει συνεχής βελτίωση των ενδοσκοπικών τεχνικών και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις στην ανίχνευση και αντιμετώπιση του οισοφάγου Barrett.
Στο μέλλον, μάλιστα,ί σως δούμε αυξημένο ρόλο βιοδεικτών σε διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές.
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ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΗ ΧΟΛΑΓΓΕΙΪΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ
ΠΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ

Παναγιώτου Π.1, Στρατής Ε.1, Κατσάνος Κ.2
Φοιτήτρια/Ι Φοιτητής ατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επικ. Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειΐτιδα (ΠΧΚ) είναι μια εξελισσόμενη χολοστατική νόσος του
ήπατος η οποία οφείλεται σε διάχυτη φλεγμονή και ίνωση, είναι νόσος άγνωστης αιτιολογίας αλλά
πιθανότατα ανοσολογικής αρχής. Προσβάλλει ολόκληρο το χοληφόρο δέντρο οδηγώντας σε σταδιακή καταστροφή των ηπατικών χοληφόρων με τελική έκβαση την χολική κίρρωση, την πυλαία υπέρταση και την ηπατική ανεπάρκεια. Μελέτες έδειξαν πως υπάρχει μεγάλη συσχέτιση με την Ιδιοπαθή
Φλεγμονώδη Πάθηση των Εντέρων ( ΙΦΠΕ) δηλαδή την ελκώδη κολίτιδα και την νόσο του Crohn, οι
οποίες είναι χρόνιες φλεγμονώδης καταστάσεις των εντέρων που ακολουθούν μια πορεία με υφέσεις
και εξάρσεις. Η ΠΧΚ σχετίζεται κυρίως με την ελκώδη κολίτιδα σε ποσοστό 70% και με την νόσο
Crohn σε ποσοστό περίπου 1%. Σε ασθενείς που πάσχουν από ΙΦΠΕ και ΠΧΚ η κολίτιδα είναι εντοπισμένη σε ένα σημείο και βρίσκεται σε ύφεση, ενώ σπάνια καταλαμβάνει όλο το έντερο, ωστόσο
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου στο κόλον, στο ήπαρ και στη χοληδόχο κύστη.
Πρέπει να αναφερθεί πως η ΙΦΠΕ εκδηλώνεται νωρίτερα από την ΠΧΚ και πως η κλινική και παθολογοανατομική τους εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική όταν συνυπάρχουν. Σε ασθενείς με ΙΦΠΕ
η διάγνωση της ΠΧΚ τίθεται με ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ΕRCP) και
βιοψία ήπατος. Οριστική θεραπεία για την ΠΧΚ σε έδαφος με ΙΦΠΕ δεν υπάρχει ωστόσο έχει βρεθεί
πως το μη ηπατοτοξικό υδρόφιλο χολικό οξύ (UCDA) βοηθάει στην αντιμετώπιση της χολόστασης,
στην πρόληψη της ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου, στη βελτίωση των ηπατικών ενζύμων
αλλά δεν σταματά την εξέλιξη της νόσου.
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ΔΙΕΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΩΝ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΗΣ Α’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Βόλης Ν. Β., Γκασδάρης Γ., Κατσιλάκη Σ.
Φοιτητής/φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Η εργασία έχει σκοπό να αναδείξει τις αιμορραγίες του πεπτικού συστήματος, την αιτιολογία τους και
αν είναι φαρμακοεπαγώμενες ποιά φάρμακα τις προκαλούν. Μελετήθηκαν αναδρομικά τα εξιτήρια
με διάγνωση εξόδου «αιμορραγίες πεπτικού» της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης από την 1-1-2012 έως την 29-11-2013. Καταγράψαμε το
φύλο, την ηλικία, τις ημέρες νοσηλείας, την αιτιολογία (φαρμακοεπαγώμενη ή όχι) και την εστία της
αιμορραγίας. Τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Microsoft Excel 2007.Tο
59% των ασθενών ήταν άνδρες και το 41% γυναίκες. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ασθενών ήταν
70.8 χρόνια και ο μέσος όρος της διάρκειας νοσηλείας ήταν 5.6 μέρες. Στο σύνολο των ασθενών με
αιμορραγία πεπτικού (75 άτομα στα 1563) το 43% είχε εστία αιμορραγίας στο ανώτερο πεπτικό, το
40% στο κατώτερο και το 17% μη καθορισμένη. Στους άνδρες τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 43%, 39%
και 18% ενώ στις γυναίκες 42%, 42% και 16%. Φαρμακοεπαγώμενες στο σύνολο των ασθενών ήταν
το 36% (27/75), στους άνδρες το 36% (16/44) και στις γυναίκες το 35% (11/31) με τα φάρμακα που
τις προκαλούσαν να είναι ΜΣΑΦ, ασπιρίνη, ασενοκουμαρόλη, κλοπιδογρέλη, ηπαρίνη και δαμπιγκατράνη. Συμπερασματικά η αιμορραγία από τον πεπτικό σωλήνα αποτελεί συχνά αιτία νοσηλείας
στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς είναι κυρίως τρίτης ηλικίας ενώ οι φαρμακοεπαγώμενες αιμορραγίες
διεκδικούν σημαντικό ποσοστό της αιτιολογίας.
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ΧΑΜΗΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗ ΣΤΟΥΣ
ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ ΜΕ HBV, HBEAG ΑΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Γιαλαμάς Ι.1, Μαρκάκη Λ. 1, Κουρούμαλης Η.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 2MD, PhD, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης

1

Η Λαμιβουδίνη έχει αντικατασταθεί από ακριβότερα αντιικά φάρμακα με μικρό προφίλ ανθεκτικότητας. Έχει καταγραφεί ότι στον πρώτο χρόνο εμφανίζεται στο 20% ανθεκτικότητα και φτάνει το 80%
μετά από 5. Ως εκ τούτου, αξιολογήσαμε σε μία μελέτη κοορτής τους ασθενείς μας για την εμφάνιση
ανθεκτικότητας στην Λαμιβουδίνη στον 1ο χρόνο. Συμπεριλάβαμε 100 χρόνιους HBV ασθενείς από
20 έως 75 χρονών (άρρενες 67, γυναίκες 33) στους χορηγήθηκε Λαμιβουδίνη και παρακολουθήθηκαν για τουλάχιστον 5 χρόνια. Όλοι οι ασθενείς ήταν HBeAg αρνητικοί και HBeAb θετικοί. Στους 23
ασθενείς βρέθηκε ο γονότυπος D. Πριν την θεραπεία έγινε βιοψία στους ασθενείς και κανείς του δεν
ήταν κιρρωτικός. Εμφάνιση ανθεκτικότητας θεωρήσαμε όταν είχαμε αύξηση 2log του ιικού φορτίου
με αύξηση της αμινοτρανσφεράσης.
Η Λαμιβουδίνη ήταν αποτελεσματική σε όλους τους ασθενείς και ανθεκτικότητα εμφανίστηκε 5% σε
1 χρόνο, 10% σε 2 χρόνια, 17% σε 4 χρόνια και 21% στα 5 χρόνια.
Η εμφάνιση ανθεκτικότητας στην Λαμιβουδίνη στους χρόνιους κιρρωτικούς της κλινικής μας είναι
πολύ χαμηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφονται στην βιβλιογραφία. Θα πρέπει να διερευνηθεί
αν αυτό οφείλεται στα σχετικά χαμηλά επίπεδα ιικού φορτίου στους ασθενείς μας ή στην απουσία
κίρρωσης. Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι η Λαμιβουδίνη πρέπει να θεωρείται ως πρώτης γραμμής
θεραπεία για μη κιρρωτικούς ασθενείς με ιικό φορτίο κάτω από 100000 IU/ml.
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ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ WHIPPLE VS ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΕΚΤΟΜΗ
ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΛΩΡΟΥ(PPPD). ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Καπλάνης Χ., Κεχαγιάς Δ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η κλασσική παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή ( Whipple ) ενέχει σε ένα ποσοστό κίνδυνο
επιπλοκών. Αντίθετα η παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομή με διατήρηση πυλωρού (PPPD) ίσως φέρει
το πλεονέκτημα μειωμένης περιεγχειρητικής νοσηρότητας, αλλά τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν καταλήγουν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
Υλικά και μέθοδος: Αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα σκορ (propensity score model) για να ελεγχθούν
πιθανές διαφορές ως προς α) χαρακτηριστικά ασθενών (ηλικία,φύλο,χρόνια νοσήματα κλπ) β) 30
μέρες θνητότητα μετεγχειρητικά γ) χρόνος χειρουργείου δ) απαιτήσεις για μετάγγιση ερυθρών ε)
μείζονες επιπλοκές στ)χρόνος μετεγχειρητικής νοσηλείας μεταξύ των δύο τεχνικών παγκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομής. Τα στοιχεία αυτά ανήκουν στη βάση δεδομένων του ACS NSQIP ( American
College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Programm Conference). Έγιναν ξεχωριστές αναλύσεις ως προς την ύπαρξη κακοήθειας ή καλοήθειας.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 6988 εκτομές απ’το 2005 εως το 2010. Οι 5424 ασθενείς (77,6%)
είχαν υποκείμενη κακοήθεια. Σε αυτούς δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις δύο τεχνικές όσον αφορά την 30d θνητότητα και τις επιπλοκές σε μείζονα όργανα. Αντίθετα ασθενείς που υποβλήθηκαν
σε κλασσική Whipple είχαν μεγαλύτερης διάρκειας χειρουργείο, μεγαλύτερο χρόνο μετεγχειρητικής
νοσηλείας και περισσότερες απαιτήσεις για μετάγγιση ερυθρών. Για τους υπόλοιπους 1564 ασθενείς (22,4%) με υποκείμενη καλοήθεια τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια με εξαίρεση στην κλασσική
Whipple υπάρχει αυξημένο ποσοστό πνευμονικών και νεφρικών επιπλοκών.
Συμπεράσματα: Μέσα από αυτή τη βάση δεδομένων δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές ως προς
τα βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα των δύο τεχνικών. Ίσως η PPPD προσφέρει χρησιμοποίηση λιγότερων υλικών και μεταγγίσεων.
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ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αργυρού Ν.1, Τσουρουκτσόγλου Δ.-Θ.2, Δάφα Ε.3, Μπέσης Α.4, Τσολακίδου Α.4, Βουτσά Δ.5, Σαμαρά
Κ.5, Λιαλιάρης Θ.6
Φοιτήτρια Τμήματος ΜΒκΓ ΔΠΘ, 2Πτυχιούχος Τμήματος ΜΒκΓ ΔΠΘ, 3Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, 4Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, 5Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, 6Καθηγητής Γενετικής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ

1

Σκοπός της έρευνας ήταν η μελέτη της επίδρασης των αιωρούμενων σωματιδίων που συλλέχθηκαν
στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του χειμώνα 2012-13 στα ανθρώπινα χρωματοσώματα και κύτταρα in vitro. Για το σκοπό αυτό, έγινε συλλογή διαφορετικών μεγεθών αιωρούμενων σωματιδίων
(Ultraﬁne (<0.49μm), Submicron (0.49-0.97μm), Fine (0.97-3μm) και Coarse (3->7μm)) από το κέντρο της πόλης (Εγνατία) και μία περιοχή αστικού υποβάθρου (Επταπύργιο) και το υδατικό εκχύλισμα
κάθε σωματιδιακού κλάσματος προστέθηκε στις καλλιέργειες των λεμφοκυττάρων. Αξιολογήθηκαν οι
χρωματιδιακές ανταλλαγές (SCEs) ως δείκτης γονοτοξικότητας, ο δείκτης ρυθμού πολλαπλασιασμού
(Δ.Ρ.Π.) και ο μιτωτικός δείκτης (Μ.Δ.) ως δείκτες κυτταροτοξικότητας. Αποτελέσματα: Βρέθηκε ότι
οι SCEs ήταν αυξημένες στις εκτεθειμένες καλλιέργειες σε σύγκριση με τις καλλιέργειες ελέγχου. Τα
σωματίδια coarse των δειγμάτων του αστικού κέντρου παρουσίασαν αυξημένες συχνότητες SCEs
ανά μετάφαση, δηλ. αυξημένες βλάβες στο DNA, ενώ αντίθετα, στα δείγματα της περιοχής αστικού
υποβάθρου παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα SCEs ανά μετάφαση στα σωματίδια ﬁne. Ακόμη, η
αξιολόγηση του Δ.Ρ.Π. και του Μ.Δ. έδειξε αυξημένη κυτταροστατικότητα και κυτταροτοξικότητα. Συμπέρασμα: Τα υδατοδιαλυτά συστατικά των αιωρούμενων σωματιδίων μεγάλου μεγέθους (coarse)
από το κέντρο και μικρού μεγέθους (ﬁne) από το αστικό υπόβαθρο της πόλης αποτελούν παράγοντες μεταλλαξιγένεσης για τον άνθρωπο και αυτό χρήζει ιδαίτερης προσοχής όλων των υγειονομικών
αρχών και γενικότερα του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης. Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν στη
συνέχεια σε σχέση με τη χημική σύσταση των υδατικών εκχυλισμάτων για τα οποία διαπιστώθηκε
αυξημένη γονοτοξικότητα και κυτταροτοξικότητα.

H παρούσα έρευνα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) - Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο
Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Κωδ./Τίτλος προγράμματος: MIS 377304/»Μελέτη της βιοδραστικότητας των αιωρούμενων
σωματιδίων της ατμόσφαιρας σε σχέση με το μέγεθος, τη μορφολογία και τη χημική τους
σύσταση».
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Η ΠΙΟΓΛΙΤΑΖΟΝΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΚΟΥ ΛΕΙΧΗΝΑ:
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Ζαμπέτα Α.1, Τζιωρτζιώτη Ζ.1, Γαϊτάνης Γ.2, Μπασούκας Ι.3
5ετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής ΔερματολογίαςΑφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Ο τριχοθυλακικός λειχήνας είναι μια σπάνια φλεγμονώδης νόσος που προσβάλει τον τριχικό θύλακο, εκδηλώνεται με περιθυλακικό ερύθημα, κερατωτικά βύσματα και κνησμό. Η κατάληξη
της νόσου είναι η πρόκληση ουλωτικής αλωπεκίας. Η pioglitazone έχει επίσημη ένδειξη στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και ανήκει σε μια κατηγορία φαρμάκων που αναστέλλουν τους πυρηνικούς
υποδοχείς peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR-γ) και σε μικρότερο βαθμό τον
PPAR-α. Οι υποδοχείς αυτοί θεωρείται ότι συμμετέχουν στην παθογένεση του τριχοθυλακικού λειχήνα.
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της πορείας της νόσου 3 ασθενών, χωρίς σακχαρώδη
διαβήτη, με τριχοθυλακικό λειχήνα για τον οποίο έλαβαν pioglitazone.
Υλικά και Μέθοδος: Ασθενής I. Γυναίκα, 72 ετών προσήλθε με αναφερόμενο κνησμό και ουλωτική
αλωπεκία στο τριχωτό της κεφαλής από 4ετίας, ανθεκτικό στα τοπικά κορτικοειδή. Λόγω εκφυλιστικής ωχροπάθειας είχε αντένδειξη στη λήψη υδροξυχλωροκίνης
Ασθενής II. Άρρεν, 34 ετών είχε λάβει σε διάστημα ενός έτους συστηματική αντιβίωση, τοπικά αντισηπτικά και συστηματικά ρετινοειδή χωρίς ανταπόκριση.
Ασθενής III. Γυναίκα 66 ετών εμφανίζει από 10ετίας προχωρημένη ουλωτική αλωπεκία τριχωτού
με έντονο κνησμό για την οποία είχε λάβει κορτικοειδή, τοπικά και συστηματικά καθώς και υδροξυχλωροκίνη.
Η βιοψία δέρματος επιβεβαίωσε τη διάγνωση και όλοι οι ασθενείς έλαβαν pioglitazone per os 15mg
ημερησίως.
Αποτελέσματα: Οι ασθενείς I, II, III έλαβαν για διάστημα 6, 1 και 5 μηνών αντίστοιχα θεραπεία με
πιογλιταζόνη και εμφάνισαν βελτίωση της κατάστασής τους με μείωση της ερυθρότητας, του κνησμού και της τριχόπτωσης.
Συμπεράσματα: H pioglitazone θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη θεραπεία του τριχοθυλακικού
λειχήνα σε ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται ή έχουν αντένδειξη στις συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες θεραπείες.
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Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση είναι μια συστηματική εκπαιδευτική προσπάθεια που
έχει ως στόχο να διευκολύνει τη μεταβολή της ιατρικής πρακτικής. Η άσκηση της ιατρικής έχει αλλάξει
ριζικά τα τελευταία χρόνια. Οι αλλαγές συνεχίζουν αφού οι ανάγκες τροποποιούνται συνεχώς.
Σκοπός: Οι πολλές και μεγάλες αλλαγές που έχουν ήδη συντελεσθεί στο χώρο της υγείας δικαιολογούν την ανάγκη για συνεχή, δια βίου, εκπαίδευση.
Υλικό-Μέθοδος: Ενώ το πρότυπο της νοσηρότητας του πληθυσμού δε φαίνεται να έχει μεταβληθεί
σημαντικά, η αύξηση του μέσου όρου ζωής, στις ανεπτυγμένες τουλάχιστον χώρες, έχει τροποποιήσει τη δομή των υπηρεσιών υγείας, αφού υπολογίζεται ότι περίπου το 50% των κονδυλίων για την
υγεία δαπανάται για τη φροντίδα των ηλικιωμένων. Η ανάγκη επομένως για ενίσχυση της πρόληψης,
αλλά και για κατ’ οίκον φροντίδα των ηλικιωμένων είναι προφανής. Απαιτούνται αλλαγές που να εγγίζουν τα όρια της μεταβολής του περιβάλλοντος των ασθενών, αλλά και της γενικότερης δομής της
κοινωνίας καθώς και αύξηση των δαπανών.
Επίσης, η πρόοδος στην τεχνολογία είχε μείζονες επιπτώσεις στην ανάπτυξη διαγνωστικών αλλά
και επεμβατικών τεχνικών, στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και γενικά στην ιατρική πρακτική. Στην
ακτινοθεραπευτική ογκολογία για παράδειγμα η θεραπεία με το κοβάλτιο, εξελίχθηκε σε θεραπεία
με γραμμικό επιταχυντή, με IMRT, TomoTherapy, στερεοτακτική ακτινοθεραπεία Cyberknife και
Gammaknife. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών φέρει δυσκολίες και προβληματισμό κυρίως σε ότι
αφορά την βελτίωση παροχής υπηρεσιών του προσωπικού υγείας.
Επίσης, έχει ήδη αρχίσει η μετακίνηση της παροχής υπηρεσιών από τα νοσοκομεία προς τα κέντρα
πρωτοβάθμιας φροντίδας, προς εξειδικευμένες μονάδες παροχής υπηρεσιών, αλλά και προς την
κατ’ οίκον περίθαλψη. Ενισχύεται η τάση για δημιουργία μονάδων ημερήσιας νοσηλείας, αλλά και
ξενώνων.
Η άλλη μεγάλη αλλαγή που έχει συντελεσθεί είναι η δυνατότητα όλο και μεγαλύτερου αριθμού πολιτών να καταφεύγουν σε πηγές πληροφοριών, όπως π.χ. το Internet και να ενημερώνονται για τη
φύση της νόσου, τις δυνατότητες θεραπείας, την πρόγνωση αλλά και τα εξειδικευμένα κέντρα παροχής υπηρεσιών. Η ανάγκη για νέους τρόπους επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς προβάλλει επιτακτική.
Αποτελέσματα: Μία τόσο μακρά και πολύπλευρη εκπαίδευση όπως είναι η Συνεχιζόμενη Ιατρική
Εκπαίδευση δεν μπορεί εύκολα να ενταχθεί σε απλούς εκπαιδευτικούς κανόνες. Παρά την ευρύτατη
υιοθέτηση της ανάγκης για Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και παρά τις ποικίλες σε δομή και περιεχόμενο
απόπειρες εφαρμογής, η εντελώς πρόσφατη βιβλιογραφία γέμει αναφορών για θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα, που αφορούν αυτό το είδος εκπαίδευσης.
Συμπεράσματα: Το συνεχώς μεταβαλλόμενο πρότυπο άσκησης της ιατρικής απαιτεί και αντίστοιχες
αλλαγές στο ρόλο του ιατρού και κάνει επιτακτική την ανάγκη για Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση.
Αυτή, οφείλει να έχει ένα σαφώς πρακτικό ρόλο, αφού ο επαγγελματίας έχει ως ισχυρό κίνητρο την
επίλυση των προβλημάτων της καθημερινής του πρακτικής και όχι την ενίσχυση της θεωρητικής του
κατάρτισης. Η πρακτική εφαρμογή της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης συναντά δυσκολίες, η
υπερνίκηση των οποίων δεν έχει γενικούς κανόνες. Το να βιώνει κανένας την ανάγκη για αλλαγές της
επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί καθ’ εαυτό, ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τη Συνεχιζόμενη
Ιατρική Εκπαίδευση.
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ΓΝΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στυλιανίδου Σ.1, Κετικίδου Ε.2
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης, 2Νοσηλευτρια
1

Εισαγωγή: Η σημαντικότητα του προβλήματος του πόνου στον καρκίνο δεν αντανακλάται στη συχνότητα εμφάνισής του, αλλά στην ανεπαρκή ανακούφισή του. Ο καρκινικός πόνος εμφανίζεται σε
ποσοστό 60-90% του συνολικού πληθυσμού των πασχόντων πριν πεθάνουν, ενώ περίπου 25%
πεθαίνουν με πόνο. Όταν ζητήθηκε από νοσηλευτές να βαθμολογήσουν τον πόνο των ασθενών
τους, εκείνοι τον υπο- υπερεκτιμούσαν σε σημαντικό βαθμό συγκρινόμενοι με τις αυτοαναφορές των
ασθενών. Έχει δειχθεί ότι οι εκπαιδευτικές προσπάθειες βελτιώνουν τη γνώση των νοσηλευτών για
την ανακούφιση του πόνου.
Σκοπός: Τόσο οι νέοι απόφοιτοι όσο και οι περισσότερο έμπειροι νοσηλευτές εμφανίζουν ελλιπείς
γνώσεις και εσφαλμένες πεποιθήσεις για την ανακούφιση του καρκινικού πόνου γεγονός που μπορεί
να αντιμετωπισθεί με παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας.
Μέθοδοι-Αποτελέσματα: Έχει βρεθεί ότι οι νοσηλευτές συχνά δεν γνώριζαν ότι η ανοχή στη μορφίνη μπορούσε να αντιμετωπισθεί με την αύξηση της δόσης καθώς και τον χρόνο δράσης των κοινών
οπιοειδών αναλγητικών. Πολλοί νοσηλευτές δεν γνώριζαν ότι η από του στόματος χορήγηση αναλγητικών αποτελεί τη συνιστώμενη αναλγητική οδό για τον χρόνιο καρκινικό πόνο ή ότι η δυσκοιλιότητα
η οποία αποτελεί κοινή παρενέργεια των αναλγητικών δεν μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Επιπλέον οι νοσηλευτές υπερεκτιμούν την επίπτωση της ψυχολογικής εξάρτησης από την χορήγηση
των οπιοειδών και φοβούνται για την εμφάνιση αναπνευστικής καταστολής. Η διαπιστούμενη ελλιπής προετοιμασία των νοσηλευτών για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση του πόνου, οφείλεται και
στην ανεπαρκή διδασκαλία του αντικειμένου στα νοσηλευτικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Έρευνα
σε διδακτικό προσωπικό 14 πανεπιστημιακών τμημάτων στις ΗΠΑ έδειξε περιορισμένη γνώση των
καθηγητών στο αντικείμενο. Το Role Model Workshop αποτελεί παράδειγμα επιτυχημένου προγράμματος, όπου χρησιμοποιήθηκε συνδυασμός διαλέξεων και ομαδικών συζητήσεων σε οργανωμένες
ημερίδες ομάδων 50 ατόμων. Τα αποτελέσματα αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος έδειξαν
διατήρηση της αποκτηθείσας γνώσης 4 και 12 μήνες μετά την παρακολούθηση της ημερίδας. Σε ορισμένες μελέτες έχει δειχθεί ότι διατηρείται η βελτιωθείσα γνώση και στάση των νοσηλευτών σχετικά
με την αντιμετώπιση του πόνου, μετά από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις.
Συμπεράσματα: Η έλλειψη των γνώσεων και της αντίληψης του νοσηλευτικού προσωπικού μπορεί
ν’ αντιμετωπισθεί με παρακολούθηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, όπως ημερίδες,
ομάδες εργασίας, συνέδρια και μελέτη βιβλιογραφίας. Οι σημερινές προσπάθειες αντιμετώπισης του
άλγους στον καρκίνο στο Ελλαδικό χώρο - ιατρεία πόνου, υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας, ειδικά
σεμινάρια, έκδοση βιβλίων, δημοσίευση σχετικών άρθρων και μελετών, έχουν βελτιώσει σημαντικά
την ανακούφιση των αλγούντων ασθενών με καρκίνο. Νοσηλευτές με επαρκείς γνώσεις αξιολόγησης
και αποτελεσματικής παρέμβασης στην αντιμετώπιση του καρκινικού πόνου θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανακούφιση των ασθενών και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ιδίων και του
οικογενειακού τους περιβάλλοντος.
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ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Παυλή Π.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός της εργασίας είναι μία ολοκληρωμένη παρουσίαση του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών
και η ανάλυση των μελλοντικών κινδύνων που μπορεί να προκαλέσει.
Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών(PCOS) έγινε γνωστό το 1935 και αποτελείται από ένα σύνολο
κλινικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών. Συγκεκριμένα, νοσούν όσες γυναίκες πληρούν δύο από
τα παρακάτω κριτήρια: πολυκυστική μορφολογία ωοθηκών τεκμηριωμένη με υπερηχογράφημα, διαταραχές εμμήνου ρύσης ή υπερανδρογοναιμία, κλινικά και βιοχημικά τεκμηριωμένη. Ωστόσο μόνο
το 6-7% των γυναικών που έχουν απεικονιστικά πολυκυστικές ωοθήκες, έχουν και το σύνδρομο.
Συχνά αφορά μέλη μιας οικογένειας και συνήθως εμφανίζεται στις ηλικίες 18-25. Κλινικά περιμένουμε ακανόνιστη έμμηνο ρύση, αποβολές, υπερτρίχωση, ακμή, παχυσαρκία, αλωπεκεία κ.α. Βιοχημικά συναντάμε υψηλή LH, τεστοστερόνη και προλακτίνη, αλλά χαμηλή SHBG. Στην αιτιοπαθογένεια
εμπλέκονται τα αυξημένα ανδρογόνα, διαταραχές του κυτοχρώματος Ρ450, η ινσουλίνη, ο IGF-1 και
ένας γονιδιακός παράγοντας. Βασικοί μελλοντικοί κίνδυνοι είναι η υπερπλασία του ενδομητρίου, ο
διαβήτης τύπου 2 και οι καθ’ έξιν αποβολές σε ποσοστό 20-30%. Παρατηρούνται επίσης καρδιαγγειακά προβλήματα, κατάθλιψη, διαβήτης κύησης, προεκλαμψία, ενώ μπορεί να αυξάνεται και η συχνότητα άλλων καρκίνων. Όσων αφορά στη θεραπεία, στόχος είναι κυρίως να επαναφέρουμε τακτική
έμμηνο ρύση με ταυτόχρονη πρόληψη της υπερπλασίας του ενδομητρίου, μείωση της αντίστασης
της ινσουλίνης, αποκατάσταση της γονιμότητας και αντιμετώπιση της ακμής ή της υπερτρίχωσης.
Συμπερασματικά, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών είναι ένα γνωστό αλλά όχι πλήρως κατανοητό στην αιτιοπαθογένειά του σύνδρομο. Χρειάζεται προσεκτική διάγνωση και κυρίως σωστή
αντιμετώπιση ώστε να πετύχουμε την πρόληψη των μελλοντικών κινδύνων και την ομαλή διαβίωση
των γυναικών που νοσούν.
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BΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ CUSHING ΜΕ
ΕΚΤΟΠΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΤΟΥ ΓΑΣΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ
ΠΕΠΤΙΔΙΟΥ (GIP) ΣΤΑ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Βαΐου Α.1, Τζήμκας - Δακής Κ.1, Λιάκος Π.2
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Επ. Καθηγητής Ιατρικής Βιοχημείας, Ιατρικό Τμήμα Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι πιθανές αιτίες του Συνδρόμου Cushing, καθώς και οι μοριακοί
μηχανισμοί ανάπτυξης ενός συνδρόμου Cushing με όγκο στο επινεφρίδιο λόγω της έκτοπης έκφρασης του υποδοχέα GIP σ’αυτό.
Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η περίπτωση ενός ασθενή με σύνδρομο Cushing εξαρτώμενο από τη
κατανάλωση τροφής, ανεξάρτητο από την ACTH και με μονόπλευρο αδένωμα επινεφριδίου.
Η κλινική εικόνα έδειξε πως η έκκριση της κορτιζόλης in vivo διεγείρεται από μεικτά γεύματα. Η ACTH
δεν ανιχνεύεται στο πλάσμα, ενώ η in vivo χορήγηση ACTH διεγείρει την έκκριση κορτιζόλης. Μετά
από μονόπλευρη επινεφριδεκτομή ακολούθησε πτώση της υπερκορτιζολαιμίας και αδυναμία διέγερσης της κορτιζόλης από το φαγητό και την ACTH.
Η in vitro καλλιέργεια των καρκινικών κυττάρων του επινεφριδίου έδειξε πως η έκκριση κορτιζόλης
διεγείρεται από το GIP και την ACTH. Στα κύτταρα αυτά τόσο το πεπτίδιο GIP, όσο και η ACTH διεγείρουν την παραγωγή cAMP, την ενσωμάτωση θυμιδίνης [3Η] και την δράση του μονοπατιού των
MAPκινασών, ενώ στα υγιή ανθρώπινα κύτταρα του επινεφριδίου μόνο η ACTH προκαλεί αντίστοιχη
διέγερση. Με τη μέθοδο της RT-PCR, ανιχνεύθηκε στα κύτταρα του αδενώματος η παθολογική έκφραση των mRNA του υποδοχέα του GIP, ενώ απουσιάζουν στον παρακείμενο υποτροφικό επινεφριδιακό ιστό.
Η ιστολογική εξέταση δειγμάτων του αδενώματος επιβεβαίωσε την έκφραση των mRNA του υποδοχέα GIP στα καρκινικά επινεφριδιακά κύτταρα, ενώ η έκφραση του υποδοχέα της ACTH είναι χαμηλή
στα καρκινικά αυτά κύτταρα.
Συμπερασματικά, η έκτοπη έκφραση του υποδοχέα GIP στα επινεφριδιακά κύτταρα δίνει τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στη λήψη τροφής προκαλώντας αύξηση cAMP και φαίνεται να συμμετέχει
στη διέγερση τόσο της έκκρισης κορτιζόλης, όσο και στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων του επινεφριδίου.
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Ντάντου Ε.1, Γκόγκος Γ.1, Μπαργιώτα Α.2
Φοιτητής /Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Επίκουρος Καθηγήτρια, Πανεπιστημιακή κλινική και μεταβολικών νόσων πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Η αξιολόγηση των διαιτητικών συνηθειών ασθενών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη
τύπου 2 (ΣΔ2) και ο έλεγχος συμμόρφωσης των ασθενών αυτών στη μεσογειακή διατροφή.
Υλικά και μέθοδος: Μελετήθηκαν 290 ασθενείς που παρακολουθούνται στο εξωτερικό ιατρείο του
ΠΓΝΛ τον τελευταίο χρόνο. Οι διαιτητικές συνήθειές τους τον προηγούμενο μήνα αξιολογήθηκαν με
σταθμισμένα ερωτηματολόγια τα οποία περιλάμβαναν ερωτήσεις σχετικά με τις καθημερινές διατροφικές συνήθειες. Επιπλέον, οι ερωτήσεις που κλήθηκαν να απαντήσουν περιλάμβαναν μια λίστα με
16 τρόφιμα που αφορούν το μεσογειακό τρόπο διατροφής (ερωτηματολόγιο KIDMED). To ερωτηματολόγιο KIDMED αναπτύχθηκε πρόσφατα για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης στη μεσογειακή
δίαιτα ενώ υψηλότερες τιμές αυτού του δείκτη υποδηλώνουν μεγαλύτερη διατροφική επάρκεια, ιδιαίτερα όσον αφορά βιταμίνες και μέταλλα. Τα αποτελέσματα δίνονται σε score.
Αποτελέσματα: Από 290 ερωτηματολόγια κατάλληλα για ανάλυση ήταν 283. Το ποσοστό των ανδρών ήταν 50% (142/283) και των γυναικών 50% (141/283). Η μέση ηλικία ανδρών ήταν 62 έτη ενώ
των γυναικών 63 έτη. Η μέση διάρκεια ΣΔ2 για όλους ήταν 10,5 έτη. Από το δείγμα 15% (42/283)
των ασθενών είχε χαμηλά αποτελέσματα KIDMED (0-3), 67,7% (191/283), μεσαία αποτελέσματα
(4-7) και 17,4% (49/283) υψηλά αποτελέσματα (8-10). Συγκεκριμένα, 13,4% (19/142) των ανδρών
είχαν χαμηλά αποτελέσματα KIDMED (0-3), 21,1% (30/142) μεσαία αποτελέσματα (4,7), και 65,5%
(93/142) υψηλά αποτελέσματα (8-10).Τα αντίστοιχα ποσοστά των γυναικών ήταν 18,4% (26/141),
13,5% (19/141), 68,1% (96/141). Επιπλέον, 80,3% (114/142) των ανδρών και 81,6% (115/141) των
γυναικών τρώνε φρούτα καθημερινά.
Συμπεράσματα: Δεν υπάρχει διαφορά στη συμμόρφωση των ασθενών ανάμεσα στα δύο φύλα ενώ
παράλληλα βρέθηκε πως απαιτείται μεγαλύτερη εκπαίδευση σχετικά με τη μεσογειακή διατροφή και
δίαιτα.
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ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗΣ

Σταυροπούλου Μ.
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Σκοπός: Πρόκειται για μία σύντομη ανασκόπηση και ανάλυση των νεώτερων δεδομένων σχετικά με
τις δράσεις και τη χρήση της μελατονίνης για θεραπευτικούς σκοπούς.
Υλικά και Μέθοδος: Η συγγραφέας διεξήγαγε μία συστηματική διαδικτυακή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τον Δεκέμβριο του 2013. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία σχετικά με τις ενδοκρινικές ιδιότητες της μελατονίνης και την αξία της ως θεραπευτικό
μέσο.
Αποτελέσματα και Συμπεράσματα: Η μελατονίνη εκκρίνεται από την επίφυση υπό συνθήκες σκότους ακολουθώντας κιρκάδιο ρυθμό. Χαρακτηρίζεται από λειτουργική πλειοτροπία, μιας και οι υποδοχείς της εκφράζονται σε πλήθος κυττάρων, τόσο στην κυτταρική, όσο και στην πυρηνική τους
μεμβράνη. Η κύρια δράση της μελατονίνης είναι η επαγωγή του ύπνου και η συνεπακόλουθη ρύθμιση των βιολογικών ρυθμών του ατόμου. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση
της αϋπνίας, των διαταραχών του ύπνου, τον επανασυγχρονισμό των διαταραγμένων βιολογικών
ρυθμών, καθώς και στην πρόληψη και θεραπεία του jet lag. Εμφανίζει, ακόμα, αντιγοναδοτρόπο,
αντιοξειδωτική, ανοσοενισχυτική δράση και αυξάνει την έκκριση των φλεγμονώδων μεσολαβητών.
Σημαντική είναι η προστασία της στην καρκινογένεση, διότι επεμβαίνει στον κυτταρικό κύκλο των
καρκινικών κυττάρων καταστέλλοντας την ανάπτυξή τους και το μεταστατικό τους δυναμικό, ενώ
παράλληλα αμβλύνει τις αιματολογικές επιπλοκές της χημειοθεραπείας χάρη στις μυελοπροστατευτικές της ιδιότητες. Τέλος, αναφέρεται πως συμμετέχει έμμεσα στην παθογένεια της ρευματοειδούς
αρθρίτιδας και σε διάφορες καρδιαγγειακές, ψυχιατρικές και νευρολογικές παθήσεις.
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ΟΚΥΤΟΚΙΝΗ: Η ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τζαννίνης Σ.1
6οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η οκυτοκίνη είναι μια ορμόνη η οποία παράγεται στους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάμου
και μεταφέρεται στη νευροϋπόφυση απ’ όπου και εκκρίνεται στο αίμα. Οι βασικές της λειτουργίες
είναι η αύξηση της συσπαστικότητας της μήτρας στον τοκετό και έκκριση γάλακτος από τους αδένες
στους πόρους των μαστών κατά τη γαλουχία του βρέφους. Ωστόσο, μελέτες σε θηλαστικά και ανθρώπους έχουν δείξει ότι η οκυτοκίνη έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής
συμπεριφοράς του ατόμου και στην ανάπτυξη του αισθήματος της αγάπης και της εμπιστοσύνης. Η
εμφάνισή της μάλιστα εντοπίζεται σε πληθώρα ζωικών ειδών και εικάζεται ότι έχει διατηρηθεί εξελικτικά από την εποχή εμφάνισης των σπονδυλωτών. Υπάρχουν διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που
έχουν υποδοχείς οκυτοκίνης όπως ο επικλινής πυρήνας του διαφράγματος, η αμυγδαλή και το προσαγωγίο. Η οκυτοκίνη φαίνεται πως με άγνωστους μηχανισμούς επάγει την παραγωγή ντοπαμίνης
οδηγώντας στο αίσθημα της ανταμοιβής και της ευφορίας εξού και η αύξηση της έκκρισής της κατά
τη γαλουχία η οποία αυξάνει το «δέσιμο» μεταξύ μητέρας και βρέφους και μετά τη συνουσία. Άτομα
με βλάβες σε περιοχές πλούσιες σε υποδοχείς οκυτοκίνης εμφανίζουν διαφορετικά πρότυπα συμπεριφοράς και εμπιστοσύνης, ενώ διαταραχές στους υποδοχείς οκυτοκίνης σχετίζονται με συμπεριφορικές και νευροψυχιατρικές διαταραχές όπως ο αυτισμός, η σχιζοφρένεια, η νόσος Alzheimer
και η κατάθλιψη. Κλινικές μελέτες που πραγματοποιούνται επί του παρόντος διερευνούν τις πιθανές
θεραπευτικές εφαρμογές χορήγησης οκυτοκίνης σε νοσήματα όπως τα προαναφερθέντα.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Στυλιανίδη Μ.-Χ.¹, Νικολάου Φ.2, Παπαδάτος Ι.3
Φοιτήτρια 10ου Εξαμήνου, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Παιδοχειρουργός - Εντατικολόγος, Διευθύντρια ΜΕΘ ΓΝΠΑ “Π & Α Κυριακού”, 3Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΜΕΘ ΓΝΠΑ “Π & Α Κυριακού”

1

Σκοπός: Τα ατυχήματα αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παιδιών ηλικίας 0-14 ετών παγκοσμίως
και τη δεύτερη, σε συχνότητα, μετά τις λοιμώξεις, αιτία προσέλευσης των παιδιών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών των ατυχημάτων σε παιδιά ηλικίας 0-14 ετών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας (ΜΕΘ) του Νοσοκομείου Παίδων “Π & Α Κυριακού” τη δεκαετία 2001 - 2010.
Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για αναδρομική μελέτη. Από το μητρώο ασθενών της ΜΕΘ τη δεκαετία 2001 - 2010 επιλέχτηκαν οι νοσηλευθέντες για τραύμα ή ατύχημα, όπως αυτά ταξινομούνται
στα κεφάλαια ΧΙΧ και ΧΧ της 10ης αναθεώρησης της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και
Συναφών Παθήσεων (ICD 10). Συγκεντρώθηκαν 332 ασθενείς των οποίων οι ιατρικοί φάκελοι μελετήθηκαν.
Αποτελέσματα: Από το σύνολο των παιδιών, 68,4% ήταν αγόρια και 31,6% κορίτσια. Τα τροχαία
αποτελούν την κύρια αιτία εισαγωγής (45,2%), ακολουθούμενα από τις πτώσεις (23,2%), τα εγκαύματα (7,8%), τις δηλητηριάσεις (5,1%) και την πνιγμονή από ξένο σώμα (2,7%). Η συχνότερα παρατηρούμενη κάκωση είναι η κρανιοεγκεφαλική κάκωση (56,1%) η οποία καθόρισε την πρόγνωση του
τραύματος. Τα τροχαία είναι η κύρια αιτία θανάτου από ατύχημα (60%).
Συμπεράσματα: Τα ατυχήματα και ιδιαίτερα τα τροχαία αποτελούν ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα καθώς πλήττουν μία από τις πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, τα παιδιά. Κρίνεται αναγκαία
η επεξεργασία σχεδίων δράσης για την πρόληψη των ατυχημάτων στα παιδιά και η επιμόρφωση
γονέων, εκπαιδευτικών και παιδιών ώστε να αποκτηθούν κανόνες σωστής οδικής συμπεριφοράς
αλλά και συμπεριφοράς στο σπίτι και στο παιχνίδι.
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ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΝΕΥΜΟΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟ ΣΕ ΑΓΟΡΙ 7,5 ΕΤΩΝ

Γαρούφης Μ., Κυροχρήστου Η.
Τριτοετής φοιτητής/φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Το πνευμομεσοθωράκιο είναι σπάνιο στην παιδική ηλικία. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι δευτεροπαθείς (συνυπάρχει πνευμονοπάθεια, οξεία ή χρόνια) ή συμβαίνουν μετά από αναπνευστικές δοκιμασίες, έντονη άσκηση, υπέρπνοια, αεροπορική πτήση, ανάβαση σε μεγάλο υψόμετρο
και νόσο των δυτών. Ενίοτε καμία υποκείμενη αιτία δεν ανευρίσκεται. Σκοπός της εργασίας είναι η
παρουσίαση μιας σπάνιας κατάστασης με συνηθισμένη κλινική εικόνα, στη διάγνωση της οποίας
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά η κλινική εξέταση και η προσεκτική εκτίμηση της ακτινογραφίας
θώρακος.
Υλικό: Περιγράφεται περίπτωση αγοριού 7,5 ετών με φαρυγγαλγία, βήχα και προκάρδιο άλγος από
6ώρου. Στην κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ήχος κρηγμού στο προκάρδιο.
Μέθοδοι: Α/α θώρακα, ΗΚΓ, US καρδίας, CT θώρακα.
Αποτελέσματα: Α/α θώρακα: Παρουσία γραμμοειδών διαυγάσεων παρά το δεξιό και αριστερό καρδιακό χείλος, εικόνα που αντιπροσωπεύει αέρα στο μεσοθωράκιο. CT θώρακα: εκτεταμένο εμφύσημα μεσοθωρακίου επεκτεινόμενο και στα μαλακά μόρια των αγγείων και κυρίως πέριξ των μεγάλων
αγγείων. Συνυπήρχε μικρής έκτασης γραμμοειδής πνευμοθώρακας και ο μεσοθωρακικός υπεζωκότας απεικονιζόταν παχυσμένος. ΗΚΓ και US καρδίας: κφ. Στον ασθενή χορηγήθηκαν οξυγόνο και
αναλγητικά. Τις πρώτες ώρες νοσηλείας παρουσιάστηκε και υποδόριο εμφύσημα. Η βελτίωση ήταν
θεαματική ήδη από το δεύτερο 24ωρο νοσηλείας. Αργότερα έγιναν σπιρομετρία, δερματικές αλλεργικές δοκιμασίες και μέτρηση ολικής IgE, που ήταν χωρίς παθολογικά ευρήματα.
Συμπεράσματα: Το ιδιοπαθές πνευμομεσοθωράκιο, γενικά, θεωρείται καλοήθης κατάσταση και συνήθως, αυτοϊάται. Ο κλινικός γιατρός πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος στη διάγνωσή του παρά τη
σπανιότητά του, γιατί απαιτείται στενή κλινική και ακτινολογική παρακολούθηση επειδή σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί ειδική αντιμετώπιση.
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ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Αργυρίου Ε.Ο., Κατσανεβάκης Ε.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Η εργασία μας είναι μια βιβλιογραφική ανασκόπηση των νεότερων δεδομένων αναφορικά
με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων που διδάσκουν Βασική Υποστήριξη της
Ζωής (BLS-Basic Life Support) και την χρήση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδιστών (AED-Automatic
External Deﬁbrillator).
Υλικά-Μέθοδος: Ανασκοπούνται μελέτες και άρθρα που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά και
είναι προσβάσιμες μέσω βάσεων δεδομένων (PubMed).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Από την ανασκόπηση των μελετών προκύπτει πως υπάρχει σημαντική απώλεια γνώσεων (αλγόριθμος) και δεξιοτήτων (βάθος και ποιότητα θωρακικών συμπιέσεων κ.α.) στους εκπαιδευμένους παρόχους BLS/AED, με αποτέλεσμα την ουσιαστική αλλοίωση της
έκβασης σε μια αιφνίδια εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή.
Ακόμα, αναδεικνύεται με σαφήνεια η ανάγκη εγκατάστασης περισσότερων AED, σε διάφορα σημεία
των πόλεων.
Συγκεκριμένα, εξετάζεται η έκβαση πραγματικών συμβάντων στα οποία υπήρξε παρών πάροχος
BLS/AED, αλλά και τα αποτελέσματα της επίδειξης των δεξιοτήτων σε προπλάσματα από τους παρόχους.
Ταυτόχρονα, εξετάζονται και οι παράγοντες που οδηγούν στην διατήρηση ή στην απώλεια των διδαχθέντων δεξιοτήτων και γνώσεων. Αξιολογείται πληθώρα παραγόντων, όπως η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, η χρησιμότητα της διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων πριν τα
σεμινάρια, τα σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της ζωής με ή χωρίς την διδαχή της χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή, κλπ.
Επιπλέον, αναλύονται επιμέρους αποτελέσματα για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, όπως μαθητές (πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) ή συμμέχοντες μη σχετικοί με τον χώρο της
παροχής υπηρεσιών υγείας (απλοί πολίτες).
Τέλος, συζητώνται και συνοψίζονται όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες της διατήρησης των δεξιοτήτων, και
παρουσιάζονται προτάσεις και σκέψεις σχετικές με την βελτίωση των σεμιναρίων, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας, και, εν τέλει, την καλύτερη ανταπόκριση σε ένα συμβάν εξωνοσοκομειακής
καρδιακής ανακοπής από το ευρύ κοινό.
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Παπαοδυσσέα Ι.1, Δημολιάτης Γ. 2
Τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Υγιεινής &
Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Να αποτυπωθεί η άποψη των φοιτητών ιατρικής σε σημαντικά θέματα Ιατρικής Εκπαίδευσης και μάθησης γενικότερα.
Μέθοδος: Στα πλαίσια του μαθήματος «Υγιεινή & Επιδημιολογία» οι φοιτητές του Γ’ έτους εξέφρασαν
τις απόψεις τους στα παρακάτω θέματα. Μετά την ανάλυση του περιεχομένου των απαντήσεων,
υπολογίστηκαν ποσοστά.
Αποτελέσματα: Ο απαντήσεις κατά ερώτηση έχουν ως εξής (N=αριθμός φοιτητών που απάντησαν.
ΔΑ=διαφωνώ απόλυτα, Δ= διαφωνώ, ΜΔ= μάλλον διαφωνώ, ΜΣ= μάλλον συμφωνώ, Σ= συμφωνώ,
ΣΑ= συμφωνώ απόλυτα):
1. Όλοι οι φοιτητές μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Ν=143. ΔΑ=18,2%, Δ=54,5%, ΜΔ=26,6%.
2. Πόσα θα ανακαλείτε από όσα κάνατε στην άσκηση;
Ν=140. Λίγα=7,1%, Αρκετά=42,9%,Πολλά=35,7%,Όλα=14,3%.
3. Η χώρα έχει ήδη αρκετούς γιατρούς. Ν=130. ΔΑ=0,8%, Δ=6,2%, ΜΔ=4,6%, ΜΣ=31,5%, Σ=40,8%,
ΣΑ=16,2%.
4. Η κλήρωση στην εκπαίδευση. N=139. ΔΑ=0,7%, Δ=6,5%, ΜΔ=25,2%, ΜΣ=41,7%, Σ=23,7%,
ΣΑ=2,2%.
5. Ένα βιβλίο 5 φορές (1x5) ή Πέντε βιβλία από 1 φορά (5x1);
Ν=135. 1x5=12,6%, Συνδυασμός=29,6%, 5x1=57,8%.
6. Καθηγητές και φοιτητές επικοινωνούν πολύ καλά. N=131. Δ=9,2%, ΜΔ=29%, ΜΣ=49,6%,
Σ=11,5%, ΣΑ=0,8%.
7. Για να γίνεις γιατρός πρέπει να φτύσεις αίμα. Ν=135. Δ=14,1%, ΜΔ=27,4%, ΜΣ=28,1%, Σ=28,9%,
ΣΑ=1,5%
8. Ενημερωτική (formative) ή Πιστοποιητική (summative) αξιολόγηση;
Ν=130. Ενημερωτική=26,9%, Συνδυασμός=67,7%, Πιστοποιητική=5,4%.
9. Κάθε βαθμός βαθμολογεί το μαθητή ή το δάσκαλο; Ν=125. Μαθητή=35,2%, Και τους δύο=61,6%,
Δάσκαλο=3,2%
10. Ο άνθρωπος του ειδέναι ορέγεται φύσει (Αριστοτέλης). Ν=136. Δ=1,5%, ΜΣ=16,2%, Σ=73,5%,
ΣΑ=8,8%.
11. Μάθηση με βάση το πρόβλημα. Ν=136. Δ=0,7%, ΜΔ=2,2%, ΜΣ=16,2%, Σ=69,9%, ΣΑ=11%.
12. Τι κατέστρεψε το Λύκειο;Ν=135. Πανελλήνιες=56,3%, Χρησιμοθηρία=18,5%, Λειτουργεί σωστά=5,9%, Λοιπά=5,9%
Συμπεράσματα: Οι φοιτητές πιστεύουν ότι δεν μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο,1/10 διαφωνεί ότι η
χώρα έχει ήδη αρκετούς γιατρούς, 7/10 τάσσονται υπέρ της κλήρωσης στην εκπαίδευση, 2/3 εκτιμούν ότι φοιτητές και καθηγητές επικοινωνούν καλά, καθώς και ότι η ιατρική είναι πολύ κοπιαστική να
τη σπουδάσεις, 6/10 προκρίνουν έναν συνδυασμό ενημερωτικής και πιστοποιητικής αξιολόγησης,
σχεδόν 7/10 κρίνουν ότι ο βαθμός βαθμολογεί δάσκαλο και μαθητή (μόλις 6% το δάσκαλο μόνον),
εκτός ελαχίστων προτιμούν τη μάθηση με βάση το πρόβλημα, και πάνω από τους μισούς δηλώνουν
ότι το Λύκειο το κατέστρεψαν οι Πανελλήνιες.
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Χατζής Μ.1, Κασάπη Ε.2, Μυρωνίδου Μ.3
Καθηγητής - Μεταφραστής Ιταλικής Γλώσσας και Μεταδιδακτορικός ερευνητής, 2Τμήμα Ιταλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας, Καθηγήτρια Μεταφρασεολογίας ΑΠΘ, Συν-Εκδότρια του Μεταφρασεολογικού Περιοδικού iTi του συστήματος Open Journals ΑΠΘ, 3Αναισθησιολόγος Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Ιατρικό Τμήμα,Α.Π.Θ.

1

Στόχος της ανακοίνωσης είναι η παρουσίαση διδακτορικής διατριβής με θέμα τις δυσκολίες, τις ευκολίες και τις μορφολογικές γέφυρες που στην μετάφραση κειμένων ανατομίας κυρίως αλλά και παθολογίας συναντά ο ελληνόφωνος μεταφραστής ιταλικής ιατρικής γλώσσας.
Στη μεταφορά του νοήματος ενός ιατρικού κειμένου από την ιταλική στην ελληνική γλώσσα, ο μεταφραστής θα πρέπει να εστιάσει στα εξής σημεία:
1. Το γραμματικό γένος το οποίο μπορεί να αλλάξει στη μεταφορά από την ιταλική στην ελληνική
γλώσσα. Να σημειωθεί ότι ουδέτερο γένος δεν υπάρχει στην ιταλική γλώσσα αλλά μόνο θηλυκό
και αρσενικό τα οποία όμως στην ελληνική γλώσσα μπορεί να εμφανιστούν ως ουδέτερο.
2. Τη μορφή του όρου, δηλαδή αν ο ιατρικός όρος στην ιταλική γλώσσα μπορεί να είναι μονολεκτικός και η απόδοση του στην ελληνική να είναι πολυλεκτική και αντιστρόφως.
3. Την προέλευση του ιατρικού όρου η οποία θα τον βοηθήσει να φτάσει στη ρίζα του και συνεπώς,
σε ασφαλές αποτέλεσμα τόσο κατανόησης όσο και παραγωγής λόγου για σκοπούς ιατρικής επικοινωνίας.
Ο μεταφραστής, πέραν της εποπτείας επί των δύο γλωσσών (πηγής και στόχου), πρέπει να διαθέτει
και άλλα στοιχεία όπως συνεχή ενημέρωση στην ειδική γλώσσα - ιατρική ορολογία και στη διαρκή εξέλιξη της, η οποία επιτυγχάνεται με δια βίου τρόπον τινά εκπαίδευση μεταφραστών ιατρικών
κειμένων, την μελέτη παράλληλων ιατρικών κειμένων, την συνεργασία μεταφραστικών ομάδων με
ιατρούς.
Όπως είναι κατανοητό, κανένας μεταφραστής δεν μπορεί να αποστηθίσει τον άπειρο πλούτο των
ιατρικών όρων. Εναλλακτικά Θα πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες δημιουργίας ιατρικών όρων ώστε
να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί νοηματικά και τους πιο σύγχρονους όρους καθώς και να τους
μεταφέρει ασφαλώς στην γλώσσα μεταφραστικής εργασίας του..
Επιπλέον η ορολογία αποτελεί το κλειδί που θα «ξεκλειδώσει» διαπολιτισμικά και διαγλωσσικά με τον
ασφαλέστερο τρόπο την απόδοση ενός ιατρικού κειμένου ανάλογα με τον χρόνο συγγραφής του.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται σημαντική η συζήτηση για την εκπαίδευση ιατρών και μεταφραστών στην συγχρονική και διαχρονική μετάφραση ιατρικών κειμένων.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΕΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΘ

Παντελίδης Π.1, Παπαροϊδάμης Γ.1, Σιούντας Α.2
Φοιτητές Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, 2Αν. Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικό Τμήμα ΑΠΘ

1

Σκοπός: Η αναδρομή στην ιστορία εξέλιξης της ΜΕΘ, με την ανάδειξη των σημείων σταθμών στην
ανάπτυξη των επιμέρους χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων και τεχνικών.
Αποτελέσματα ανασκόπησης: Η σύγχρονη εκρηκτική εξέλιξη στη ΜΕΘ, όσον αφορά στην παρακολούθηση των ασθενών και στη διαχείριση των προβλημάτων τους, μετρά πολλές δεκαετίες έρευνας
σε επιμέρους μηχανικά συστήματα και τεχνικές. Το 1929, ο Γερμανός ειδικευόμενος Forssmann, σε
μια προσπάθεια να χορηγήσει πιο αποτελεσματικά φάρμακα για την καρδιακή ανάνηψη, εισάγει ένα
καθετήρα στο δικό του χέρι και τον προωθεί προς τη δεξιά κοιλία της καρδιάς. Σήμερα, η επεμβατική
καρδιολογία έχει εντάξει πολλές τεχνικές, όπως η μέτρηση της κεντρικής φλεβικής πίεσης και η χρήση του καθετήρα Swan-Ganz, στη βασική φαρέτρα της συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) στη
ΜΕΘ. Οι απαρχές του κλινικού υπερηχοκαρδιογραφήματος εντοπίζονται το 1950, με τους Edler και
Hertz. Η εξέλιξη του M-mode υπερηχοκαρδιογραφήματος, μας οδηγεί σήμερα στις σύγχρονες real
time τεχνικές που σε συνδυασμό με τη χρήση Doppler οδήγησε στο Duplex Scan και στο έγχρωμο
Doppler και στην έγχρωμη απεικόνιση ταχύτητας. Το 1923 έγινε η πρώτη (ανεπιτυχής) προσπάθεια
περιτοναϊκής κάθαρσης από τον George Ganter. Σήμερα η συνεχής αιμοδιύλυση (αιμοκάθαρση)
και η περιτοναϊκή κάθαρση, έχουν εγκατασταθεί αποφασιστικά στις ΜΕΘ, και μάλιστα με πληθώρα
ενδείξεων. Το 1972, η μηχανικός Ayogi από την Ιαπωνία ανακάλυψε τυχαία τη βάση για τη σύγχρονη
οξυμετρία παλμού, ώστε σήμερα τα παλμικά οξύμετρα να είναι αναπόσπαστο συστατικό της καθημερινής κλινικής πράξης. Τέλος, από την εφεύρεση του «πνεύμονα σιδήρου» (Drinker - Shaw, 1929),
έχουμε σήμερα υπερσύγχρονα μηχανήματα και μεθόδους για μηχανικό αερισμό θετικής πίεσης, με
αμέτρητες επιλογές και ευκολία στη χρήση.
Συμπεράσματα: Η μεγάλη εξέλιξη στις ΜΕΘ έχει αναπροσαρμόσει την ορθότερη διαχείριση των
κρίσιμα νοσηλευόμενων ασθενών, τόσο κατά τη διαγνωστική διαδικασία, όσο και κατά τη θεραπευτική προσέγγιση. Η γνώση της ιστορίας αυτών των εξελίξεων, είναι προϋπόθεση για τη προσανατολισμένη αναζήτηση νέων βελτιώσεων.
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΙΑΤΡΟΥ

Γαλάνης Δ.1, Τζογανάκος Ι.2
Φοιτητής Οικονομικής Επιστήμης - Ο.Π.Α & Φοιτητής Applied Computing - Glyndwr University &
μέλος της ομάδας νέων ιατρών και φοιτητών της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής,
2
Φοιτητής Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατασκευή μιας πρότυπης ιστοσελίδας ιατρού επί τη βάση
της ιατρικής και διαδικτυακής δεοντολογίας, των συγχρόνων ηλεκτρονικών-τεχνικών δεδομένων καθώς και των υποδείξεων και κανόνων που τις διέπουν.
Για το περιεχόμενο ενός προτύπου κατασκευή ιστοσελίδας ερευνήθηκαν τα βιβλιογραφικά δεδομένα
και τα πρότυπα μεγάλων κατασκευαστών ηλεκτρονικών ιστοσελίδων διεθνώς. Συλλέγοντας τα πιο
σημαντικά και ταυτόχρονα κοινά στοιχεία μεταξύ διάφορων ανεπτυγμένων χωρών δημιουργήθηκε
ένα πρότυπο ιστοσελίδας ιατρού, κατασκευασμένο με την προοπτική της ανάδειξης μιας σωστά δομημένης ηλεκτρονικής σελίδας.
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν υποδεικνύουν πως η εν λόγω ιστοσελίδα πρέπει να περιέχει:
1. Προσωπικά στοιχεία του ιατρού σε εμφανές σημείο
2. Προσαρμοσμένο και ευδιάκριτο λογότυπο ιατρού ή ιατρείου
3. Το βιογραφικό του ιατρού
4. Τις υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα στους επισκέπτες της
5. Απεικόνιση του ιατρείου (εξωτερικά αλλά και εσωτερικά) με οπτικό υλικό (φωτογραφίες/βίντεο)
6. Αναφορά στην εξειδίκευση του τομέα του ιατρού
7. Τις δημοσιευμένες εργασίες του ιατρού
8. Πολλαπλούς τρόπους επικοινωνίας με τον ιατρό ή/και το ιατρείο (υπερσυνδέσμους, ηλεκτρονικές
φόρμες επικοινωνίας κλπ.)
9. Κωδικούς προστασίας και κρυπτογράφηση δεδομένων για την ασφαλή και έγκυρη μεταφορά του
φακέλου του ασθενή σε άλλους φορείς ή πρόσωπα (σύμφωνα με HIPAA).
Εν συνεχεία, όλα τα δεδομένα που παρουσιάζει ο ιατρός στην ιστοσελίδα του πρέπει να είναι έγκυρα
και τεκμηριωμένα για το κύρος του ιατρού.
Τέλος, μέσω της εργασίας συμπεραίνεται πως η ιστοσελίδα ενός ιατρού πρέπει να παρουσιάζει μια
σφαιρική εικόνα των δραστηριοτήτων του ιατρού, να διέπεται από τους απαραίτητους (ιατρικούς και
διαδικτυακούς) δεοντολογικούς κανόνες και να είναι εύκολα προσβάσιμη από τους ασθενείς.
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ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Ο ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΟΥ 1% ΚΑΙ Η
ΠΤΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι κακοήθεις νεοπλασίες αν και δεν συναντώνται σε μεγάλο πραγματικό αριθμό των πιλότων, παραμένουν η τρίτη συνηθέστερη αιτία απώλειας του πτητικού διπλώματος στους πιλότους.
Η πτητική πιστοποίηση μετά από θεραπεία για κακοήθη νεοπλασία παραμένει αυθαίρετη και επιφυλακτική. Πρόκειται για τον κίνδυνο υποτροπής του καρκίνου και πρόκλησης αιφνίδιας ανικανότητας
που πρέπει να αξιολογηθεί.
Σκοπός:Ο κανόνας του 1% στην αεροπορική ιατρική και η πιστοποίηση των ασθενών με πρωτοπαθή κακοήθεια που έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους με επιτυχία.
Υλικό-Μέθοδοι: Ο κανόνας του 1% αποτελεί μια τυποποιημένη μέθοδο αξιολόγησης του κινδύνου
στην Αεροπορική Ιατρική. Ο αριθμός 1% καθορίζει τον αποδεκτό ετήσιο κίνδυνο ανικανότητας πάνω
από τον οποίο το διμελές επαγγελματικό πλήρωμα και ο ιδιώτης ιπτάμενος σε πτήση solo δεν μπορούν να πιστοποιηθούν. Η πρόγνωση της κακοήθους νόσου, τείνει να βελτιωθεί όσο παρατείνεται ο
χρόνος που δε χρειάζεται ο ασθενής θεραπεία για το αρχικό του πρόβλημα. Το ποσοστό εμφάνισης
ετήσιου κινδύνου για αιφνίδια ανικανότητα του 0,1% έχει χρησιμοποιηθεί επειδή αντιπροσωπεύει μια
μείωση στον κίνδυνο κατά 10 φορές ανά έτος για τους ιδιώτες ιπταμένους με περιορισμό ΄΄ ύπαρξης
πιλότου ασφαλείας ΄΄ υποδηλώνει περισσότερο την επιφύλαξη της πιστοποιούσας αρχής παρά την
πρακτική λογική της πιστοποίησης. Για την πιστοποίηση μετά από τη θεραπεία για κακοήθη ασθένεια, η υπόθεση είναι ότι η αρχική θεραπεία ( χειρουργική επέμβαση, ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία) έχει αφαιρέσει όλα τα σημεία του όγκου, που μετριούνται κλινικά ή μετά από εργαστηριακό
έλεγχο. Ο κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων προέρχεται τώρα από την πιθανότητα ότι τοπική
ή μεταστατική υποτροπή θα προκαλέσει αιφνίδια ή σταδιακή ανικανότητα, τη στιγμή που ο πιλότος
πετά ή ο ελεγκτής εναερίου κυκλοφορίας, κατευθύνει ένα αεροσκάφος. Ο κανόνας του 1% σε σχέση
με την κακοήθη νεοπλασία έχει συζητηθεί, και τα αποδεκτά επίπεδα κινδύνου ανικανότητας έχουν
καθοριστεί στο 0,1%, 1% και 5%. Το παράρτημα 1 της Συνθήκης περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας περιλαμβάνει ειδική παράγραφο για τα λεμφώματα και την πτητική πιστοποίηση. Επίσης, το
εγχειρίδιο της πολιτικής Αεροπορίας δημοσιεύεται για να ενισχύσει τα πρότυπα του παραρτήματος
1. Μια προσπάθεια να εισαχθεί κάποια λογική στην αποκατάσταση των ιπταμένων μετά τη θεραπεία
για κακοήθη νεοπλασία εμφανίστηκε σε τέσσερα άρθρα που δημοσιεύθηκαν το 1971 και το 1972.
Επέλεξαν ένα ποσοστό κινδύνου 5% ή μικρότερο, ως ΄΄ ένα λογικό κίνδυνο για την επιστροφή πιστοποιημένου προσωπικού στην ενεργό αεροπορική υπηρεσία ΄΄.
Αποτελέσματα: Καμία δημοσιευμένη εργασία δεν έχει εμφανισθεί να επαληθεύει τον προσδιορισμό
του αριθμού 5%. Εάν είναι δυνατό να υπολογιστεί το ετήσιο ποσοστό ανικανότητας για οποιοδήποτε
όγκο και οποιαδήποτε στιγμή παραμονής χωρίς θεραπεία, τότε είναι επίσης δυνατό να υπολογισθεί
ένα αποδεκτό επίπεδο πιστοποίησης για το συγκεκριμένο ιπτάμενο, για εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο.
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Συμπεράσματα: Αν και έγινε μια αξιέπαινη προσπάθεια για να αποτραπούν οι «αυθαίρετες και
ποικίλες» αποφάσεις της Αεροπορικής Ογκολογίας, τα ποσοστά κινδύνου δεν χρησιμοποιούνται ευρέως. Για να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας του 1% με τις στατιστικές επιβίωσης για τον καρκίνο, είναι
απαραίτητο να καθοριστούν περισσότερα όρια στο φάκελο πιστοποίησης. Όλοι οι πιλότοι που βρίσκονται κάτω από αρχική θεραπεία για κακοήθεις νεοπλασίες θα πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος. Η απόφαση ότι ένας πιλότος είναι κατάλληλος να επιστρέψει στις πτήσεις θα πρέπει να λιηφθεί
από κοινού με τον ειδικό θεράποντα ιατρό του πιλότου και τον εξουσιοδοτημένο Ιατρό Αεροπορικής
Ιατρικής που τον παρακολουθεί.
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ΜΥΞΟΕΙΔΕΣ ΛΙΠΟΣΑΡΚΩΜΑ ΜΕ ΧΟΝΔΡΙΝΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΕΛΕΤΗ
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΘΟΡΙΖΟΝΤΟΣ IN SITU ΥΒΡΙΔΙΣΜΟΥ
(FISH) ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Γιόγγα Π.1, Παπαμιχάλη Ρ.2, Παπανικολάου Αικ.1, Μπαξεβανίδου Κ.1, Σαμαρά Μ.3, Ιωάννου Μ.4,
Κουκούλης Γ.Κ.5
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Επιμελήτρια Β Παθολογοανατόμος,
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 3Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 5Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
1

Εισαγωγή: Το μυξοειδές λιποσάρκωμα (MLP) αποτελεί τον δεύτερο πιο συχνό τύπο λιποσαρκώματος. Το μυξοειδές λιποσάρκωμα με χόνδρινη διαφοροποίηση είναι εξαιρετικά σπάνιο νεόπλασμα και
λιγότερες από δέκα περιπτώσεις έχουν περιγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία.
Σκοπός: Μελέτη κλινικής περίπτωσης μυξοειδούς λιποσαρκώματος με χόνδρινη διαφοροποίηση, με
ανάλυση φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH) και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Υλικά και Μέθοδοι: Πρωτοπαθές μυξοειδές λιποσάρκωμα με χόνδρινη διαφοροποίηση αναπτύχθηκε στον αριστερό μηρό άρρενος ασθενούς 37 ετών. Η ιστολογική εξέταση έδειξε περιοχές με τυπική
μορφολογία μυξοειδούς λιποσαρκώματος οι οποίες μεταπίπτουν σε σαφώς αφοριζόμενες θέσεις με
διαφοροποίηση χόνδρου.
Αποτελέσματα: Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται η ιστοπαθολογία του όγκου στο υλικό της
βιοψίας καθώς και τα αποτελέσματα της κυτταρογενετικής μελέτης με φθορίζοντα in situ υβριδισμό
(FISH) που αποκάλυψε την παρουσία αναδιατάξεων των γονιδίων FUS και DDIT3 τόσο στις περιοχές με τυπική μορφολογία μυξοειδούς λιποσαρκώματος όσο και στη χονδρογενή συνιστώσα του
όγκου.
Συμπέρασμα: Η διάγνωση των νεοπλασμάτων των μαλακών μορίων απαιτεί εξειδικευμένο παθολογοανατόμο καθώς και εξειδικευμένες εργαστηριακές τεχνικές. Στη περίπτωση που ανακοινώνεται,
η διάγνωση βασίστηκε στην μορφολογία και στην κυτταρογενετική ανάλυση με FISH. Επιπλέον, η
ανάλυση με υβριδισμό επιβεβαίωσε τη νεοπλασματική φύση του χόνδρου σε αυτό το σπάνιο σάρκωμα.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ MTHFR ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΟΡΘΟΚΟΛΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟ/ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Μοσχονάς Ε.1, Ζιούδας Χ.1, Ράπτης Δ.1, Σαμαρά Μ.2, Κουκούλης Γ.3
Φοιτητές τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Λέκτορας παθολογικής ανατομικής με έμφαση στη μοριακή ιστοπαθολογία τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Καθηγητής παθολογικής ανατομικής τμήματος Ιατρικής, Σχολής
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Ο ορθοκολικός καρκίνος συγκαταλέγεται μεταξύ των συχνότερων τύπων καρκίνου. Η καρκινογένεση
αποτελεί μια πολυπαραγοντική και πολυσταδιακή διαδικασία στην οποία συμβαίνουν πλήθος γενετικών και επιγενετικών αλλαγών. Στις γενετικές αλλαγές συμμετέχουν πολυμορφισμοί (SNPs) και
μεταλλάξεις. Τα γονίδια KRAS και BRAF συμμετέχουν στο σηματοδοτικό μονοπάτι των MAPK κινασών και οι ενεργοποιητικές μεταλλάξεις τους εμπλέκονται στην καρκινογένεση του παχέος εντέρου.
Μελέτες δείχνουν ότι συγκεκριμένοι πολυμορφισμοί, όπως ο C677T του MTHFR, σχετίζονται με τον
κίνδυνο εμφάνισης ορθοκολικού καρκίνου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, μελετήσαμε
τους πολυμορφισμούς C677T και Α1298C του γονιδίου MTHFR σε 46 ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο. Εξετάσαμε την πιθανή συσχέτισή τους, με το status μεταλλάξεων των ογκογονιδίων KRAS και
BRAF και με κλινικομορφολογικά ευρήματα. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας δεν
έδειξε συσχέτιση των πολυμορφισμών του MTHFR γονιδίου με το φύλο και την εντόπιση του όγκου.
Επίσης, δεν υπήρξε συσχέτιση με τη διαφοροποίηση και το στάδιο του όγκου. Ο πολυμορφισμός
C677T δε δείχνει συσχέτιση με το status των μεταλλάξεων των KRAS και BRAF γονιδίων. Ωστόσο,
στατιστική ανάλυση δείχνει τάση για συσχέτιση μεταξύ του πολυμορφισμού Α1298C του MTHFR
γονιδίου και της παρουσίας μεταλλάξεων στο KRAS γονίδιο, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, παρατηρήσαμε σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων γονοτύπων στους δύο πολυμορφισμούς. Ωστόσο, ο αριθμός των ασθενών της μελέτης μας στις υποομάδες είναι μικρός. Δεδομένου
ότι τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα δίνουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, σχετικά με το ρόλο
των συγκεκριμένων πολυμορφισμών στην “προδιάθεση” των ατόμων για ανάπτυξη ορθοκολικού
καρκίνου, χρειάζονται μελέτες σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΔΙΟΥ ALK ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Μοσχονάς Ε.1, Ζιούδας Χ.1, Ράπτης Δ.1, Πατσιαλός Η.1, Σαμαρά Μ.2, Ιωάννου Μ.3, Κουκούλης Γ.4
Φοιτητές τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Λέκτορας παθολογικής ανατομικής με έμφαση στη μοριακή ιστοπαθολογία τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών
Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Επίκουρος Καθηγήτρια παθολογικής ανατομικής τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 4Καθηγητής παθολογικής ανατομικής
τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα (NSCLC) κατατάσσεται στις κυριότερες αιτίες θανάτου
παγκοσμίως. Η χημειοθεραπεία αποτελεί θεραπεία επιλογής, ωστόσο η πρόγνωση παραμένει περιορισμένη και η εκτιμώμενη διάμεση συνολική επιβίωση κυμαίνεται στους 10-12 μήνες. H ανακάλυψη
και “στόχευση” γονιδίων που κατέχουν θέσεις-κλειδιά σε κύρια σηματοδοτικά μονοπάτια συνέβαλαν
στην ανάπτυξη της εξατομικευμένης θεραπείας των ασθενών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ανακάλυψη του χιμαιρικού γονιδίου EML4-ALK. Το φυσιολογικό γονίδιο ALK εδράζεται στο χρωμόσωμα 2
και κωδικοποιεί την πρωτεΐνη ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase), που δρα ως υποδοχέας με δράση
κινάσης τυροσίνης και εμπλέκεται στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος. H ογκογόνος δράση του
γονιδίου ALK σε άλλους τύπους καρκίνου επιτυγχάνεται μέσω γονιδιακής ενίσχυσης ή σημειακών
μεταλλάξεων, ωστόσο, στα NSCLC κυριαρχεί η αντιμετάθεση. Έχουν ταυτοποιηθεί 27 χιμαιρικές
πρωτεΐνες και οι 21 περιλαμβάνουν σύντηξη με το γονίδιο EML4. Το χιμαιρικό γονίδιο EML4-ALK
ανιχνεύεται σε συχνότητα 5-7% σε NSCLC ασθενείς και συναντάται συχνότερα σε νεαρής ηλικίας
άτομα, μέτρια ή καθόλου καπνιστές με ιστολογικό τύπο αδενοκαρκινώματος. Οι αντιμεταθέσεις του
ALK εντοπίζονται σε κλινικά δείγματα κυρίως με τεχνικές του φθορίζοντος in situ υβριδισμού (FISH),
της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης αντίστροφης μεταγραφάσης (RT-PCR) και ανοσοϊστοχημείας (IHC). To 2011 πήρε έγκριση από τον FDA τo φάρμακο Crizotinib (Xalkori) για τη θεραπεία
ΑLK-θετικών ασθενών τελικού σταδίου NSCLC. Δρα ως εκλεκτικός συναγωνιστικός αναστολέας του
ALΚ και παρουσιάζει αυξημένη ελεύθερης νόσου επιβίωση (PFS) και συνολική επιβίωση (OS) σε
σχέση με την κλασική χημειοθεραπεία. Η υποτροπή των ασθενών λόγω ανάπτυξης δευτερογενούς
αντίστασης οδηγεί στην ανάπτυξη δεύτερης γενιάς ανταγωνιστών του ALK.
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ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΞΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, HIF - 1α, ΣΕ
ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ApoE KNOCKOUT ΠΟΝΤΙΚΙΩΝ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ
ΜΕ ΥΔΡΟΞΥΧΛΩΡΟΚΙΝΗ

Παπανικολάου Αικ.1, Πουλακίδα Ει.1, Ιωάννου Μ.2, Κουκούλης Γ.Κ.3, Μακαρίτσης Κ.4
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Λάρισας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 2Επίκουρος Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 3Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, 4Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

1

Εισαγωγή: Η υδροξυχλωροκίνη είναι ένα ανθελονοσιακό φάρμακο, που χρησιμοποιείται ευρέως
στη θεραπεία των αυτοάνοσων νοσημάτων. Ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα εμφανίζουν αρτηριοσκλήρυνση πιο συχνά σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Έχει αποδειχθεί από μελέτες σε ασθενείς
με αυτοάνοσα νοσήματα ότι η χορήγηση HCQ μπορεί να έχει θετικές επιδράσεις τόσο στην υπερλιπιδαιμία όσο και στην αθηροσκλήρυνση, ενώ επίσης έχει αποδειχθεί σε πειραματικά μοντέλα οτι η
ιστική υποξία συνδέεται με την ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας. Τα ApoE knockout ποντίκια θεωρούνται το πρότυπο ζωικό μοντέλο για τη μελέτη της αθηροσκλήρυνσης.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτης της έκφρασης του επαγόμενου από τη
υποξία παράγοντα HIF - 1α σε αθηροσκληρυντικές πλάκες ApoE knockout ποντικιών, τα οποία έλαβαν αγωγή με υδροξυχλωροκίνη.
Υλικά και Μέθοδοι: Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν εβδομήντα ApoE knockout ποντίκια
από τα οποία 24 αρσενικά και 24 θηλυκά έλαβαν υδροξυχλωροκίνη στο πόσιμο νερό σε δόση 100
mg/kg για 16 εβδομάδες και 10 αρσενικά και 12 θηλυκά ποντίκια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως
μάρτυρες (controls). Η επίδραση του φαρμάκου στο μέγεθος της αθηροσκληρυντικής πλάκας και η
έκφραση του HIF - 1α μελετήθηκαν με ανοσοϊστοχημικές μεθόδους.
Αποτελέσματα: Στα ποντίκια που έλαβαν αγωγή με υδροξυχλωροκίνη, υπήρξε σημαντική αύξηση
του μεγέθους της αθηροσκληρυντικής πλάκας, ενώ ο HIF - 1α εκφράζεται σε μεγαλύτερο ποσοστό
στις αθηροσκληρυντικές πλάκες των ποντικιών που έλαβαν αγωγή με υδροξυχλωροκίνη έναντι των
controls (p<0,001).
Συμπέρασμα: Η αγωγή με υδροξυχλωροκίνη σε δόση 100mg/kg σε ApoE knockout ποντίκια επιδείνωσε σημαντικά τις αθηροσκληρυντικές βλάβες. H αυξημένη έκφραση HIF-1a στις πλάκες υποδεικνύει την πιθανή αιτιοπαθογενετική συσχέτιση της ιστικής υποξίας με την αθηροσκλήρυνση.
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ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Δάρδα Β.-Μ.1, Μεδίτσκου Σ.2
2

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Επ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανασκόπηση των κεντρικών σημείων της παραμονής ανοιχτού αρτηριακού πόρου, μιας από τις πιο κοινές συγγενείς καρδιοπάθειες, ιδιαίτερα συχνής στα
πρόωρα νεογνά. O αρτηριακός πόρος είναι βασικό στοιχείο της εμβρυϊκής κυκλοφορίας, απαραίτητο
για την άρτια καρδιακή ανάπτυξη και λειτουργία. Αποτελεί παράγωγο της περιφερικής μοίρας της
αριστερής αρτηρίας του έκτου φαρυγγικού τόξου, η οποία ενώνει την αριστερή πνευμονική αρτηρία
με τη ραχιαία αορτή και διατηρείται καθ’ όλη την ενδομήτρια περίοδο. Είναι ένα αιμοφόρο αγγείο με
το οποίο επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ της πνευμονικής αρτηρίας και της κατιούσας αορτής και
φυσιολογικά κλείνει μερικές μόνο ώρες μετά τη γέννηση του βρέφους. Αρχικά ο μυϊκός χιτώνας του
αρτηριακού πόρου συσπάται, με αποτέλεσμα την λειτουργική απόφραξή του. Αργότερα, η ανατομική
απόφραξη οφείλεται σε πολλαπλασιασμό του ενδοθηλίου και του συνδετικού ιστού και απαιτούνται
από 1-3 μήνες για την ολοκλήρωσή της. Αν δεν συμβεί αυτό, ένα μέρος του αίματος, που θα έπρεπε
κανονικά να είχε περάσει από την αορτή και να είχε διοχετευθεί στο σώμα, επιστρέφει στους πνεύμονες. Το μέγεθος της διαφυγής εξαρτάται από τη διαφορά πιέσεων μεταξύ αορτής και πνευμονικής,
το εύρος και το μήκος του πόρου και τα συμπτώματα εξαρτώνται από το μέγεθος της διαφυγής. Τα
συχνότερα αναφερόμενα συμπτώματα είναι δύσπνοια με την κόπωση, εύκολη κόπωση, άτυπα θωρακικά άλγη, στηθάγχη, αίσθημα παλμών, βήχας, αιμόπτυση και συχνές αναπνευστικές λοιμώξεις.
Η διάγνωση στηρίζεται στα χαρακτηριστικά κλινικά σημεία και φυσικά ευρήματα, και στην υπερηχοτομογραφική απεικόνιση. Η σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει τη χορήγηση αναστολέων της συνθετάσης της προσταγλανδίνης, είτε τη διαδερμική ή χειρουργική σύγκλιση.
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ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φρουζάκη Χ.1, Μεδίτσκου Σ.2
1

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Επ. Καθηγήτρια Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των συχνότερων ανωμαλιών διάπλασης της
αορτικής βαλβίδας, της κλινικής τους εικόνας καθώς και της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.
Η φυσιολογική δομή της αορτικής βαλβίδας είναι οι τρεις πτυχές. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή
ανωμαλίας σπάνια εμπλέκεται ένα μόνο στοιχείο. Κοινές ανωμαλίες αποτελούν: συγγενής στένωσηατρησία, μονογλώγχινα, διγλώγχινα και τετραγλώγχινα βαλβίδα. Στη στένωση, τα άκρα της βαλβίδας
συνήθως ενώνονται και σχηματίζουν θόλο με στενό άνοιγμα. Η ατρησία οφείλεται σε πλήρη απόφραξη του αυλού της αορτής ή του βαλβιδικού στομίου. Η κλινική εικόνα της σοβαρής στένωσης χαρακτηρίζεται από βαριά καρδιακή ανεπάρκεια και απαιτεί επιθετική αντιμετώπιση. Στην μονογλώγχινα
αορτική (UAV) έχουν περιγραφεί δυο υποτύποι: 1) Μονογλώγχινα αορτική βαλβίδα με άνοιγμα δίκην
κεφαλής καρφίδος, χωρίς συνάρθρωση γλωχίνων και 2) Μονόπτυχη αορτική βαλβίδα με σχισμοειδές άνοιγμα και συναρθρωτική επιφάνεια. Η πιο κοινή κλινική εικόνα περιλαμβάνει συμπτώματα
δευτεροπαθούς ανεπάρκειας της αριστερής καρδιάς. Η διγλώγχινα αορτική αποτελεί τη συνηθέστερη ανωμαλία. Οι γλωγχίνες μπορεί να έχουν σχεδόν ίσο ή άνισο μέγεθος. Ο προσδιορισμός του
γενετικού υποβάθρου της διγλώγχινας αορτικής είναι πολύπλοκος και αποδεικνύεται ότι οφείλεται σε
μεταλλάξεις σε διαφορετικά γονίδια και τρόπους κληρονομικότητας. Η τετραγλώγχινα βαλβίδα είναι
σπάνια, αλλά σαφώς αναγνωρισμένη αιτία σημαντικής αορτικής ανεπάρκειας. Η συμπτωματολογία
εξαρτάται από τη βαρύτητα της ανεπάρκειας και από παράγοντες που επηρεάζουν το έργο της αριστερής κοιλίας. Γενικά η αντικατάσταση της βαλβίδας είναι η θεραπεία εκλογής.
Η επίπτωση των αναφερομένων ανωμαλιών στον πληθυσμό κυμαίνεται από 0,02%-2,5%. Στο σύνολό τους, είναι παθήσεις με πρόγνωση σοβαρή, η οποία σαφώς εξαρτάται και από το ρυθμό εξελικτικότητας.
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ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ ΚΑΙ ΟΣΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Τάλλιου Χ.1, Ηλιοπούλου Σ.1, Παγώνη Α.1, Παπαχρήστου Δ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας-ΙστολογίαςΕμβρυολογίας Πανεπιστημίου Πατρών.

1

Σκοπός: Παρουσίαση των μοριακών μηχανισμών που συσχετίζουν την νευρική ανορεξία με διαταραχές του μεταβολισμού των οστών.
Η νευρική ανορεξία είναι μια ψυχογενής κυρίως κατάσταση, η οποία επηρεάζει την λειτουργία όλων
των οργάνων και ιστών του ανθρώπινου οργανισμού (πχ. καρδιά, νεφροί, μύες, οστά κλπ.). Στην συγκεκριμένη εργασία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο η νευρική ανορεξία επηρεάζει την οστική ποιότητα και αρχιτεκτονική. Οι βασικότεροι παράγοντες που συνδέουν μηχανιστικά την νευρική ανορεξία
με τις διαταραχές του οστικού μεταβολισμού, είναι κυρίως ορμονικής φύσεως και είναι οι εξής :
 Υποθάλαμο - Υποφύσιο - Γοναδικός Άξονας
 GH - IGF-1 Άξονας
 Υποθάλαμο - Υποφύσιο - Επινεφριδιακός Άξονας
 Λεπτίνη
Τέλος, επιγραμματικά γίνεται λόγος και για ορισμένες θεραπευτικές στρατηγικές και την αποτελεσματικότητά τους.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως η νευρική ανορεξία, ως νόσος, σχετίζεται με τις διαταραχές του οστικού
μεταβολισμού και συγκεκριμένα προκαλώντας μείωση της οστικής πυκνότητας. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η περεταίρω διασαφήνιση των μοριακών μηχανισμών που συσχετίζουν την νευρική ανορεξία
με την υγεία των οστών, καθώς κάτι τέτοιο θα βοηθήσει μελλοντικά στην εύρεση μιας όσο το δυνατόν
αποτελεσματικότερης και στοχευόμενης θεραπείας.
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ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Κατά την προ του Ιπποκράτη περίοδο, η χειρουργική εξησκείτο από πρακτικούς ιατρούς
χωρίς ιδιαίτερη επιστημονική κατάρτιση. Εγχειρήσεις επί εσωτερικών οργάνων δεν αναφέρονται. Ο
πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης ασχολήθηκε πρώτος με την παθολογία του θώρακα. Καθοριστικός
όμως για την εξέλιξη και καθιέρωση της θωρακοχειρουργικής ήταν ο 20ος αιώνας όπου σημειώνονται
τα ορόσημα της χειρουργικής που αφορούν στον καρκίνο του
πνεύμονα.
Σκοπός: Ιστορική αναδρομή των θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν στη λοβεκτομή
και πνευμονεκτομή, για τη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα.
Υλικό-Μέθοδοι: Ο Βρετανός θωρακοχειρουργός Hugh Davies έκανε την πρώτη λοβεκτομή για αφαίρεση καρκίνου πνεύμονα το 1912. Ο Harold Brunn έκανε τις πρώτες έξι λοβεκτομές μεταξύ των
ετών 1918 και 1927 για καρκίνο πνεύμονα. Χρησιμοποίησε το σύστημα αναρρόφησης των παροχετευτικών σωλήνων ( μέθοδος Bulau). Η πρώτη επιτυχής πνευμονεκτομή για καρκίνο πνεύμονα
έγινε από τον Evarts Graham στις 5 Απριλίου 1933. Ακολούθησαν ο Edward Archibald, o William
Rienhoff, o Clarence Crafoord και ο Richard Overholt. Ακολούθησε το 1939 ο Edward Churchill με
τη δημοσίευση ενός άρθρου στο οποίο περιέγραψε μια πνευμονεκτομή με απολίνωση και συρραφή
ενός εκάστου ανατομικού στοιχείου της πύλης του πνεύμονα μεμονωμένα που έγινε στη Βοστώνη
σε ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα.
Αποτελέσματα: Έως το 1939, τα διάφορα τμήματα της πύλης συνερράβοντο ΄΄ en block΄΄. Επειδή το
όριο του ακρωτηριασμού κατέλειπε διαφορετικά μήκη στους εναπομένοντες τμηματικούς βρόγχους,
η μέθοδος αυτή οδηγούσε συχνά σε πνευμονοθώρακα. Η τεχνική Archibald, Rienhoff και Crafoord,
ελάττωσε τον κίνδυνο αυτό και έτσι προήγαγε σημαντικά τη θωρακοχειρουργική.
Συμπεράσματα: Μετά την επιτυχία του Graham, που έκανε πνευμονεκτομή για όγκο που βρισκόταν
πολύ κοντά στο διχασμό της τραχείας, η θωρακοχειρουργική συμπεριέλαβε την πνευμονεκτομή ως
χειρουργική πράξη και τον καρκίνο του πνεύμονα ως ένδειξη θωρακοχειρουργικής επέμβασης. Στον
21ο αιώνα ίσως υπάρξουν περαιτέρω αλλαγές όσον αφορά στη θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα, ενώ συγχρόνως η συνεχιζόμενη ανάπτυξη της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας ίσως
εκτοπίσει στο μέλλον την κλασσική θωρακοχειρουργική, αυξάνοντας τόσο το προσδόκιμο επιβίωσης
όσο και την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΑΡΦΑΡΙΝΗΣ

Γιαννοτάκη Κ.2, Καδδίτη Σ.2, Φιλιππίδου Α.2, Ντάιος Γ.1
Ιατρός Παθολόγος του Περιφερικού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και Επίκουρος
Καθηγητής Παθολογίας στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1Φοιτήτρια στο Τμήμα
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Η ασπιρίνη (ή αλλιώς ακετυλοσαλικυλικό οξύ) και η βαρφαρίνη, συνθετικό παράγωγο της
κουμαρίνης, αποτελούν σύμφωνα με μελέτες τα σημαντικότερα αντιθρομβωτικά σκευάσματα. Η μελέτη μας αποσκοπεί στην αναζήτηση της προέλευσης και των πιο σημαντικών ιστορικών σταθμών
στην ανακάλυψη αυτών των φαρμάκων.
Υλικά και Μέθοδος: Η ιστορική μελέτη διεξήχθη στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
με αναζήτηση πληροφοριών από διαδικτυακές πηγές και ιδίως απ’ την ηλεκτρονική βάση Pubmed.
Στη συνέχεια έγινε έλεγχος και διαλογή των πληροφοριών με σκοπό την παράθεση των πιο σημαντικών σημείων της ιστορικής αναδρομής.
Αποτελέσματα/ Συμπεράσματα: Η μελέτη κατέδειξε την ανακάλυψη της ασπιρίνης από το φλοιό
της ιτιάς και φαίνεται να συνέβη από τον Ιπποκράτη(460-377πΧ). Το 1828 ανιχνεύεται από τον Γερμανό καθηγητή ΒuchnerJ. η σαλικίνη για να βρεθεί δέκα χρόνια αργότερα από το Γάλλο Piria R. το
σαλικιλικό οξύ. Το 1853 ο Καθηγητής Χημείας GerhardtC. συνέθεσε για πρώτη φορά το ακετυλοσαλικυλικό οξύ και το 1895 η ασπιρίνη κυκλοφορεί απ’ την εταιρεία Bayer με το χημικό HoffmannF. να
θεωρείται υπεύθυνος για τη σύνθεσή της.
Η ανακάλυψη της βαρφαρίνης χρονολογείται το 1920 με αφορμή την θανατηφόρα γαστρεντερική
αιμορραγία βοοειδών στις πολιτείες Ντακότα και Αλμπέρτα του Καναδά. Η αιτία εντοπίστηκε στο μολυσμένο τριφύλλι με το οποίο σιτίζονταν τα βοοειδή. Δέκα χρόνια μετά και ενώ οι αγρότες συνέχιζαν
να χρησιμοποιούν τη χαλασμένη τροφή ο βιοχημικός Link K. και ο φοιτητής Stahmann M. του πανεπιστημίου Winsconsin απομόνωσαν την κουμαρίνη και δικουμαρόλη αντίστοιχα.Η βαρφαρίνη έλαβε
το όνομά της από το Πανεπιστήμιο του Winsconsin,χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως τρωκτικοκτόνο για
να καταλήξει αργότερα να χρησιμοποιείται ως αντιθρομβωτικό φάρμακο.
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Η ΕΚΤΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ (ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Μυτταράκη Ε. 1, Σγάντζος Μ. 2
1
2

Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας και Υπεύθυνος Μαθήματος Ιστορίας της Ιατρικής

Η εργασία αυτή αποτελεί μια ιστορική προσέγγιση του θέματος της έκτρωσης από την Αρχαιότητα
μέχρι και τον Σύγχρονο κόσμο. Σκοπός της είναι να περιγράψει το θέμα της έκτρωσης σε ιατρικό,
κοινωνικό και νομικό πλαίσιο ώστε να κατανοηθεί η σημασία της για τη γυναίκα και την κοινωνία μέσα
στους αιώνες. Αρχικά αναλύονται οι απόψεις αρχαίων φιλοσόφων για το δικαίωμα των γυναικών
στην πρακτική της έκτρωσης. Γίνεται αντιπαράθεση μεταξύ των απόψεων του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα και του Σωκράτη σχετικά με τον ρόλο της γυναίκας στο ζήτημα της έκτρωσης. Έπειτα αναλύονται όλες οι πιθανές μέθοδοι που εφαρμόζονταν τόσο από τις ίδιες τις γυναίκες όσο και από μαίεςιατρούς, ώστε να ανασταλεί μια ανεπιθύμητη κύηση. Ακόμη παρουσιάζονται οι νομικές προεκτάσεις
που λάμβανε η έκτρωση στους αρχαίους χρόνους και οι επιπτώσεις της γυναίκας μετά από μια τέτοια
απόφαση. Συγκριτικά αναλύεται επίσης το ζήτημα της έκτρωσης στις μέρες μέσα από την παρουσίαση των σύγχρονων μεθόδων έκτρωσης και της ισχύουσας νομοθεσίας στην Ελλάδα, στην Ευρώπη
και στον Κόσμο. Παρουσιάζεται δηλαδή μια πλήρης επισκόπηση της έκτρωσης που είναι βασισμένη
σε εκτενή βιβλιογραφία από αρχαίους φιλοσόφους μέχρι και σύγχρονους ιστορικούς αναλυτές και
ιατρούς. Τα «Πολιτικά» του Αριστοτέλη, η «Πολιτεία» του Πλάτωνα, οι αναλύσεις σύγχρονων ιστορικών αλλά και στατιστικά-γεωγραφικά δεδομένα από το BBC αποτέλεσαν σημαντικές πηγές για την
εκπόνηση της εργασίας. Τέλος, μέσα από την μελέτη αυτή προάγεται ο ηθικός προβληματισμός και
αναζητείται η προσωπική άποψη του καθενός για το ζήτημα της έκτρωσης που ανέκαθεν δίχαζε τις
γνώμες κατά περίπτωση και αποτελούσε το επίκεντρο της ιατρικής και κοινωνικής ζωής.
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ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΣΕ
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Σημαντηράκη N.1, Scharfenberger-Καταφυγιώτου M.1, Ματθαιακάκης A.1, Balousha M.1, Αρκολάκη
E.2, Σημαντηράκη E.3, Βάρδας Π.4
Προπτυχιακός φοιτητής /φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Ειδικευόμενη Καρδιολογίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, 3Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, 4Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης

1

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η καταγραφή της επίπτωσης των αρρυθμιών σε ασθενείς που νοσηλεύονται στη Στεφανιαία Μονάδα και η εκτίμηση πιθανής μεταβολής συγκριτικά με την
προηγούμενη δεκαετία.
Μέθοδος: Εκτίμηση στοιχείων από το αρχείο ασθενών της Στεφανιαίας Μονάδας του Πανεπιστημίου
Κρήτης.
Αποτελέσματα: Από συνολικό αριθμό 615 εισαγωγών, 59,5% ήταν λόγω οξέων ισχαιμικών επεισοδίων, 29,8% λόγω οξέως πνευμονικού οιδήματος, 3,9% λόγω μυοκαρδίτιδας, 0,9% λόγω οξέως
αορτικού συνδρόμου και 5,8% άλλων αιτιών. Το 19,5% των ασθενών αυτών εμφάνισε κάποια σημαντική αρρυθμία.Οι πιο συχνές αρρυθμίες ήταν: μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία 32,5%, κοιλιακή
μαρμαρυγή ή κοιλιακή ταχυκαρδία με αιμοδυναμική αστάθεια που απαιτούσε ηλεκτρική καρδιοανάταξη 27,5%, κολπική μαρμαρυγή 22,5%, κοιλιακή ταχυκαρδία καλώς ανεκτή που αντιμετωπίστηκε
φαρμακευτικά 10%, διαταραχές κολποκοιλιακής αγωγιμότητας 7,5%. Από τους 33 ασθενείς με κοιλιακη μαρμαρυγή ή ταχεία κοιλιακή ταχυκαρδία, το 66,5% σχετιζόταν με οξέα ισχαιμικά σύνδρομα
ενώ το 33,2% με οξύ πνευμονικό οίδημα. Από τους 26 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, το 67,5%
σχετιζόταν με οξέα ισχαιμικά σύνδρομα, ενώ το 32,5% με οξύ πνευμονικό οίδημα. Από τους ασθενείς
που νοσηλεύθηκαν λόγω οξέως εμφράγματος μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος, το 9,6% εμφάνισαν πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό, ενώ κανείς ασθενής νοσηλευόμενος για μυοκαρδίτιδα δεν
παρουσίασε κάποια σημαντική αρρυθμία.
Συμπεράσματα: Από τα δεδομένα της συγκεκριμένης μελέτης και αυτά της τελευταίας δεκαετίας,
προκύπτει ότι οι αρρυθμίες εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική επιπλοκή σε ασθενείς της Στεφανιαίας Μονάδας, παρά τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης των οξέων ισχαιμικών
επεισοδίων.
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Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ
ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Μαγουλιώτης Δ.1, Τασιοπούλου Β.1, Τρυποσκιάδης Φ.2, Σκουλαρίγκης Ι.3
Φοιτητής/τρια Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Καθηγητής Καρδιολογίας Τμήματος
Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Τμήματος Ιατρικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Τα οξέα στεφανιαία σύνδρομα αποτελούν την δραματική και άμεση συνέπεια της απόφραξης των στεφανιαίων αρτηριών. Η προκαλούμενη ισχαιμία εκδηλώνεται ως οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου με ή χωρίς ανάσπαση του ST διαστήματος και ασταθή στηθάγχη. Ωστόσο, οι μηχανισμοί παθογένεσης προηγούνται πολλών ετών της κλινικής εκδήλωσης και σχετίζονται κυρίαρχα με
το ενδοθήλιο και την αθηρωματική πλάκα. Σε αυτή την εργασία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε την
πρόοδο στην καταννόηση της παθοφυσιολογίας των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων.
Υλικά και Μέθοδος: Η αναζήτηση μελετών πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων PubMed και
MEDLINE.
Αποτελέσματα: Αγγειογραφικές μελέτες αποκάλυψαν ότι αθηρωματική πλάκα και βαθμός στένωσης της αρτηρίας ως απότοκο της αθηρωματικής πλάκας συχνά δεν συνάδουν ως αιτία μελλοντικής ισχαιμικής βλάβης του μυοκαρδίου. Αυτά, σε συνδυασμό με άλλες ερευνητικές διαπιστώσεις,
στηρίζουν τη διάκριση μεταξύ του μεγέθους της πλάκας (αθηρωματικό φορτίο) και του βαθμού της
στένωσης. Η παρατήρηση της συσχέτισης του πάχους της ινώδους κάψας της αθηρωματικής πλάκας και της θανάσιμης ρήξης αυτής οδήγησε στην υπόθεση ότι η μείωση στο μεταβολισμό του κολλαγόνου οδηγεί σε ελάττωση των εξωκυττάριων matrix πρωτεϊνών και εξασθένηση της κάψας. Την
πιθανότητα ρήξης ενισχύουν η παρουσία φλεγμονωδών κυττάρων και μεσολαβητών και το τοπικό
ενδοθηλιακό stress.
Συμπεράσματα: Η αποσύνδεση μεταξύ του βαθμού στένωσης και ροπής πρόκλησης ισχαιμικού
επεισοδίου ίσως εξηγεί τις περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου που δεν προαναγγέλονται
από συμπτώματα στηθάγχης όπως με υψηλού βαθμού στένωση. Επίσης, η ανάδειξη του ρόλου
των σηματοδοτικών μονοπατιών της φλεγμονής και άλλων παραγόντων στη ρήξη της αθηρωματικής
πλάκας επέκτειναν την κατανόησή μας για την παθογένεση των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων,
επιτρέποντας καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις.
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STENT ΕΚΛΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Τασιοπούλου Β.1, Μαγουλιώτης Δ.1, Τρυποσκιάδης Φ.2, Σκουλαρίγκης Ι.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Καθηγητής Καρδιολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Σκοπός: Η χρήση των stents αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες ιατρικές πράξεις, ενώ εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση η πρόληψη και αντιμετώπιση πιθανής επαναστένωσης ή/και θρόμβωσης. Η αξιοποίηση των stent έκλυσης φαρμάκων (DES) μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο επαναστένωσης αλλά παρέμεινε αυξημένος ο κίνδυνος θρόμβωσης, τουλάχιστον με τα πρώτης γενιάς DES.
Σήμερα υπάρχει σημαντική βελτίωση στα υλικά και στις μεθόδους αυξάνοντας την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα της τεχνικής. Σε αυτή την εργασία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε την πρόοδο
στην κατασκευή και χρήση των DES.
Υλικά και Μέθοδος: Η αναζήτηση σχετικών μελετών πραγματοποιήθηκε στις βάσεις δεδομένων
PubMed και MEDLINE.
Αποτελέσματα: Νέα κράματα, όπως κοβαλτίου-χρωμίου και πλατίνας-χρωμίου, καθώς και η πρόοδος στην τεχνολογία των πολυμερών αυξάνουν την αντοχή και μειώνουν τον αρτηριακό τραυματισμό. Μελέτες ενδοστεφανιαίας απεικόνισης σε ζώα και ανθρώπους έδειξαν βελτιωμένη ενδοθηλιακή
κάλυψη με τη χρήση των νεότερης γενιάς everolimus- και zotarolimus-DES. Πρόσφατη μετανάλυση
έδειξε ότι τα everolimus-DES συγκρινόμενα με τα sirolimus- εμφανίζουν μειωμένο μακροπρόθεσμο
κίνδυνο θρόμβωσης και μυοκαρδιακού εμφράκτου. Σε άλλη μετανάλυση, φάνηκε μειωμένος κίνδυνος
εμφράγματος του μυοκαρδίου με τη χρήση Endeavor zotarolimus- έναντι paclitaxel-DES. Ανάλυση
των δευτερευόντων αποτελεσμάτων της μελέτης PROTECT έδειξε μεγαλύτερο κίνδυνο για μακροπρόθεσμη επαναστένωση και μικρότερο για πολύ όψιμη θρόμβωση του Endeavor zotarolimus-DES
σε σχέση με το sirolimus-DES.
Συμπεράσματα: Τα DES αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά στη μείωση της επαναστένωσης
συγκρινόμενα με τα stents από γυμνό μέταλλο, ενώ με τη βελτίωση των υλικών ο κίνδυνος θρόμβωσης έχει μειωθεί σημαντικά. Ωστόσο, παραμένει το πρόβλημα του αυξημένου κόστους. Τέλος, τα
DES από βιοδιασπώμενα πολυμερή υπόσχονται αύξηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας.
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ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Σφήκας Ε., Μπουρατζής Β., Αλμανίδης Π.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Βιβλιογραφική ανασκόπηση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους νέους αθλητές επισημαίνοντας ορισμένα επιδημιολογικά στοιχεία, την αιτιολογία του γεγονότος, την διάγνωση των αιτιών
και τα ισχύοντα προγράμματα πρόληψης.
Υλικά και μέθοδοι: Σε πρώτη φάση, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών σε
βάσεις δεδομένων όπως η Pubmed, ESC, American College of Cardiology, BSM με την χρησιμοποίηση των εξής λέξεων-κλειδιών: Sudden Cardiac Death (SCD), Young Athletes, Pre-participation
athletic evaluation. Στην συνέχεια, αναζητήθηκαν πληροφορίες σε διεθνή περιοδικά των European
Heart Journal και Hellenic Journal of Cardiology.
Αποτελέσματα: Επιδημιολογικά, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυξημένης επίπτωσης αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στους αθλητές σε σχέση με μη αθλητές. Ακόμη, παρατηρήθηκε ανδρική επικράτηση
των SCDs και διαφορές στην επίπτωση που αφορούν την φυλετική προέλευση.
Η αιτιολογία διαιρείται σε δομικές, ηλεκτρικές και επίκτητες καρδιαγγειακές ανωμαλίες. Κυριότεροι
εκπρόσωποι των δομικών ανωμαλιών είναι η HCM, η ARVD και οι CCAAs, ενώ στις ηλεκτρικές
καρδιαγγειακές ανωμαλίες με μεγαλύτερη συχνότητα παρατηρούνται το σύνδρομο Wolf-Parkinson
White, το σύνδρομο μακρού QT και το σύνδρομο Brugada. Τέλος, στις επίκτητες καρδιαγγειακές
ανωμαλίες διαπιστώνονται συχνότερα το Comotio Cordis, η μυοκαρδίτιδα και η χρήση αναβολικών
στεροειδών.
Ο αλγόριθμος διάγνωσης και τα προγράμματα πρόληψης του SCD στους νέους αθλητές συνίστανται
από τις ESC και AHA και στηρίζονται στην κλινική εξέταση, το οικογενειακό ιστορικό και το ECG.
Συμπεράσματα: Παρά τα υπαρκτά και διαθέσιμα ανωτέρω στοιχεία τονίζεται η ανάγκη για την ύπαρξη άρτια εκπαιδευμένων ιατρών και αθλητιάτρων σε σχέση με το συμβάν. Το εν λόγω ανθρώπινο
δυναμικό απαιτείται να είναι σε θέση να αξιοποιήσει και να ερμηνεύσει όλα τα ευρήματα με σκοπό
την πρόληψη του SCD.
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ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

Ηλιακόπουλος Κ., Μπούλιαρη Α., Μυστακέλης Χ., Φιλιππάτου Α.
Φοιτητές, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Παρουσίαση των δεδομένων που δείχνουν τη συσχέτιση της κατανάλωσης αλκοόλ τόσο
με την ανάπτυξη καρδιακής νόσου, όσο καθώς και την προφυλακτική επίδρασή του, ανάλογα με το
είδος του αλκοολούχου και την ποσότητα κατανάλωσης.
Περίληψη: Στις δυτικές κοινωνίες οι μισές γυναίκες και τα δύο τρίτα των αντρών πίνουν σε περιστασιακή βάση. Πολλές έρευνες έχουν αποδείξει τον επηρεασμό της λειτουργίας της καρδιάς, από
το αλκοόλ, είτε θετικά είτε αρνητικά. Όσον αφορά στις αρνητικές επιδράσεις, έχει συσχετιστεί με την
ανάπτυξη υπέρτασης και αλκοολικής μυοκαρδιοπάθειας. Κατανάλωση επτά ποτών (μερίδα αλκοόλ)
τη μέρα, για πέντε χρόνια αυξάνει τον κίνδυνο της νόσου και σε όσους σε διακόψουν την κατανάλωση
αλκοόλ δύναται οδηγήσει και σε καρδιακή ανεπάρκεια. Το αλκοόλ ακόμα επάγει το οξειδωτικό στρες
και την κυτταρική βλάβη. Οι θετικές επιδράσεις προκύπτουν κυρίως από την κατανάλωση αλκοόλ
πλούσιο σε φλαβονοειδή, όπως το κόκκινο κρασί. Σύγχρονες έρευνες δείχνουν πως η κατανάλωση
ενός ποτού τη μέρα οδηγεί σε μείωση της θνητότητας κατά 18%. Παράλληλα παρατηρείται μείωση
του κινδύνου από την καρδιαγγειακή νόσο κατά 30%, καθώς και των συνοδών ασθενειών. Επίσης
παρατηρείται βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης. Ακόμα παρατηρείται βελτίωση του ρυθμού
της καρδιάς και απομάκρυνση από τους δευτερογενείς κινδύνους της καρδιακής νόσου (Αγγειακά
Εγκεφαλικά Επεισόδια, Οξέα Εμφράγματα Μυοκαρδίου). Βέβαια μεγάλος είναι ο κίνδυνος εθισμού
από το αλκοόλ, και ολίσθηση στις επιπτώσεις από την υπερκατανάλωσή του.
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ΑΣΚΗΣΗ, Η ΘΕΡΑΠΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Αμεραλή Μ., Σχοινή Π.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση κάποιων από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς
με τους οποίους δρα η άσκηση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Αναφέρονται μηχανισμοί σε επίπεδο
φυσιολογίας του συστήματος, νευρο-ορμονών αλλά και επίπεδο κυττάρου και μορίων. Για τη συγγραφή της εργασίας έχουν χρησιμοποιηθεί πηγές από τη διεθνή βιβλιογραφία και όσο το δυνατόν
πιο πρόσφατες με κύριο μέσο το διαδίκτυο. Αναλύονται κυρίως βασικές αλλαγές σε παραμέτρους
όπως η καρδιακή παροχή, ο όγκος παλμού, η καρδιακή συχνότητα, η αρτηριακή πίεση όσον αφορά
τη φυσιολογία. Στο νευρο-ορμονικό επίπεδο γίνεται αναφορά στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα,
στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης και στο ΒΝΡ. Σε επίπεδο κυττάρου και μορίων
παρατίθενται μηχανισμοί που σχετίζονται κυρίως με το οξειδωτικό στρες, την απόπτωση και την
ανανέωση των κυττάρων. Κλείνοντας γίνεται μία σύνοψη των μηχανισμών που έχουν αναφερθεί, με
βάση τους οποίους διαφαίνεται η αξία που έχει η φυσική δραστηριότητα τόσο στην πρόληψη των
παθήσεων του καρδιαγγειακού συστήματος όσο και στη θεραπεία τους.
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ΔΕΣΜΟΣΩΜΑΤΑ: Ο ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΤΩΝ ΜΥΟΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Πρωτονοτάριος Ι.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
Τα δεσμοσώματα είναι πολυπρωτεϊνικές διακυτταρικές δομές μηχανικής σύνδεσης μεταξύ των μυοκαρδιακών και επιθηλιακών κυττάρων, ιστοί που υπόκεινται σε μεγάλη μηχανική τάση. Τα μυοκαρδιακά κύτταρα, που συνιστούν καλά διαφοροποιημένα διπολικά κύτταρα, συνδέονται εν σειρά μέσω
συγκεκριμένων περιοχών, των εμβόλιμων δίσκων, στους οποίους εντοπίζονται τα δεσμοσώματα
μαζί με τους συνδέσμους προσκόλησης και τους χασμοσυνδέσμους. Τα δεσμοσώματα ενώνουν τα
ενδιάμεσα ινίδια του κυτταροσκελετού δύο γειτονικών κυττάρων, που είναι νημάτια δεσμίνης για τα
μυοκαρδιακά και κερατίνης για τα επιθηλιακά κύτταρα. Επιπροσθέτως, συμβάλλουν στην οργάνωση
του ιστού αλλά και στη δημιουργία σηματοδοτικών μονοπατιών μεταξύ των κυττάρων.
Τα δεσμοσώματα αποτελούνται από αλυσίδα πρωτεϊνών (καντερίνες, πλακοσφαιρίνη, πλακοφιλλίνη
και δεσμοπλακίνη) που διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη και αγκυροβολούν στα ενδιάμεσα ινίδια
της δεσμίνης του κυτταροσκελετού των μυοκαρδιακών κυττάρων. Μεταλλάξεις στις δεσμοσωματικές
πρωτεΐνες αποδεδειγμένα οδηγούν αφ’ ενός μεν σε μυοκαρδιοπάθεια (αρρυθμιογόνος μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας), αφ’ ετέρου δε σε δερματοπάθεια (κερατόδερμα παλαμών-πελμάτων και
διαταραχές του τριχωτού της κεφαλής). Το πρώτο καρδιοδερματικό σύνδρομο που περιγράφηκε
οφειλόμενο σε δεσμοσωματική μετάλλαξη, το οποίο συνδυάζει σταθερά τα προηγούμενα χαρακτηριστικά, είναι η νόσος «Νάξος» (1986).
Η μελέτη της νόσου «Νάξος» ανέδειξε το μοριακό μηχανισμό της παθογένειας της αρρυθμιογόνου
μυοκαρδιοπάθειας που αφορά τα δεσμοσώματα. Απόρροια της δεσμοσωματικής διαταραχής είναι
οι επικίνδυνες για τη ζωή κοιλιακές αρρυθμίες με τις οποίες εκδηλώνεται η νόσος και η προοδευτική
εκφύλιση (νέκρωση ή απόπτωση) του μυοκαρδίου με αντικατάστασή του από ινώδη ή ινολιπώδη
ιστό, που αποτελεί το παθολογοανατομικό υπόστρωμα της νόσου.
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Η ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΟΜΥΟΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑΣ

Κουφού Ε.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Η Υπερτροφική Μυοκαρδιοπάθεια (HCM) είναι η πιο κοινή μορφή μονογονιδιακής κληρονομούμενης καρδιακής πάθησης, που χαρακτηρίζεται από πάχυνση του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας,
συσταλτική δυσλειτουργία και πιθανόν θανατηφόρες αρρυθμίες. Είναι η πιο συνηθισμένη αιτία αιφνίδιου καρδιακού θανάτου στη χώρα μας, που μπορεί να είναι και το πρώτο σύμπτωμα της νόσου,
σε άτομα κάτω των 35 ετών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος, έγκειται
στη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρου προσδιορισμού του κινδύνου αιφνίδιου θανάτου
σε ένα νεαρό άτομο, με τη μελέτη σε μοριάκο επίπεδο των μηχανισμών που προκαλούν τη νόσο.
Η HCM οφείλεται σε μεταλλάξεις γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες του σαρκομεριδίου και χαρακτηρίζεται από μυοκαρδιακή «αταξία». Αν και είναι οικογενής νόσος, με αυτοσωμικό επικρατή
χαρακτήρα, εμφανίζει μεγάλη ετερογένεια καθώς έχουν προσδιοριστεί ανωμαλίες σε τουλάχιστον 11
γονίδια. Στο 70% των πασχόντων οι μεταλλάξεις αφορούν τα γονίδια της μυοσίνης, της τροπονίνης Τ
και Ι, της α- τροπομυοσίνης, της συνδεόμενης με την καρδιακή μυοσίνη πρωτεΐνη C και της δομικής
και ρυθμιστικής πρωτεΐνης των ελαφριών γονιδίων, που είναι όλες απαραίτητες για την καρδιακή
συστολή.
Συμπερασματικά, η ανακάλυψη όλων των γονιδιακών μεταλλάξεων και των μοριακών μηχανισμών
αποτελεί απαραίτητο βήμα στην ανεύρεση του αιτίου της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας και στην
πρόληψη του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, καθώς θα καθιστά δυνατή τη διάγνωση της πάθησης
από μία εξέταση δείγματος αίματος ή σιέλου και θα επιτρέπει την άμεση διαφοροδιάγνωση από άλλες παθήσεις που προκαλούν παρόμοια κλινικά συμπτώματα.

342

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P95

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΙΝΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βενιζέλου Ε.Δ., Στάμου Α., Σταυροπούλου Μ., Φωτακοπούλου Ν., Χόρτης Ι.
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σκοπός: Πραγματοποιήθηκε μια ανασκόπηση των εργαστηριακών και κλινικών μελετών με σκοπό
την καταγραφή των επιστημονικά τεκμηριωμένων ευεργετικών δράσεων της αγκινάρας στην υγεία
του ανθρώπου.
Υλικό και μέθοδοι: Οι συγγραφείς διεξήγαγαν μια συστηματική διαδικτυακή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας τον Οκτώβριο του 2013 στην ιατρική βάση δεδομένων pubmed. Συμπεριλήφθηκαν μελέτες
που πραγματοποιήθηκαν από το 1975 έως το 2009 σχετικά με τη φαρμακολογία και τη βιοχημεία των
συστατικών της αγκινάρας.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η αγκινάρα χρησιμοποιείται εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια
στην παραδοσιακή ιατρική πολλών χωρών για τις ευεργετικές της δράσεις. Πολλές από τις δράσεις
αυτές έχουν τεκμηριωθεί επιστημονικά σε εργαστηριακό και κλινικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, η
αγκινάρα εμφανίζει αντιαθηρωματική, χολεκκριτική και ηπατοπροστατευτική δράση, ενώ έχει τεκμηριωθεί και η ανακούφιση συμπτωμάτων από διαταραχές του γαστρεντερικού σωλήνα. Παρουσιάζει επίσης αντιμικροβιακή, αντιμυκητιασική και ανθελονοσιακή δράση (η τελευταία αποδίδεται στην
ηπατοπροστατευτική της δράση). Τα συστατικά που είναι υπεύθυνα για τις δράσεις αυτές είναι η κιναρίνη, η κιναροσίδη και η λουτεολίνη τα οποία βρίσκονται στα φύλλα και στην καρδιά της αγκινάρας
και χορηγούνται σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές στους ασθενείς. Τέλος, περιγράφονται μόνο
ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλες τις δημοσιευμένες κλινικές δοκιμές. Επομένως, οι φαρμακευτικοί τύποι της αγκινάρας σήμερα γίνονται αποδεκτοί.
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ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Ζαχαριουδάκη Μ.1, Μαργαρίτη Κ.1, Σβερώνη Ε.1, Ματαλλιωτάκης Ι.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Κρήτης 6οέτος, 2Αν. Καθηγητής Γυναικολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής

1

Σκοπός: Η διερεύνηση των ενδοκρινολογικών αιτιών της υπογονιμότητας στη γυναίκα και στον άνδρα, η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση αυτών.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Περίληψη: Η υπογονιμότητα oφείλεται σε προβλήματα που αφορούν στη γυναίκα(40%), στον άνδρα(30%), σε συνδυαμό και των δύο(20%). Οι ενδοκρινολογικές διαταραχές αποτελούν συχνό αίτιο
γυναικείας υπογονιμότητας(30-40%). Οι διαταραχές στον άξονα υποθάλαμος-υπόφυση-γονάδες,
οδηγούν σε διαταραχές ωορρηξίας και υπογονιμότητα. Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών
αποτελεί την πιο συχνή ενδοκρινολογική διαταραχή στις γυναίκες και αποτελεί μία από τις κύριες
αιτίες υπογονιμότητας. Ο υπογοναδοτροφικός υπογοναδισμός, η πρώιμη ωοθηκική ανεπάρκεια, η
ανεπάρκεια ωχρινικής φάσης, οι διαταραχές της λειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα και ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελούν επίσης αίτια υπογονιμότητας. Τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας αφορούν κυριώς σε ανωμαλίες στον άξονα υποθαλάμος-υπόφυση-όρχεις και διακρίνονται σε συγγενή
και επίκτητα. Στα συγγενή ανήκουν η ανεπάρκεια FSH, η ανεπάρκεια LH, το σύνδρομο Kallmann και
ο ιδιοπαθής υπογονατροφικός υπογοναδισμός.Στα επίκτητα ανήκουν οι δευτεροπαθείς διαταραχές
έκκρισης GnRH, η υπεπρολακτιναιμία και η δευτεροπαθής υποφυσιακή ανεπάρκεια. Η διαγνωστική
προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού περιλαμβάνει ιστορικό, κλινική εξέταση, έλεγχο σεξουαλικής
ωρίμανσης, ορμονολογικό και υπερηχογραφικό έλεγχο, σπερμοδιάγραμμα, βιοψία όρχεος και ενδομητρίου, χρωμοσωμικό και γονιδιακό έλεγχο. Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στην αποκατάσταση της υποκείμενης ενδοκρινολογικής διαταραχής και στην πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας που
πραγματοποιείται είτε με αντιοιστρογόνα είτε με ανθρώπινες γοναδοτροπίνες.
Συμπεράσματα: Τα ενδοκρινολογικά προβλήματα αποτελούν σημαντικό αίτιο υπογονιμότητας. Ως
εκ τούτου ο έλεγχος της σεξουαλικής ωρίμανσης και ορμονολογικός έλεγχος θα πρέπει πάντα να
περιλαμβάνονται στη διαγνωστική προσέγγιση του υπογόνιμου ζευγαριού. Η κατανόηση των αιτιών
έχει ως αποτέλεσμα το σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπείας. Σε περιπτώσεις αποτυχίας των θεραπευτικών ενεργειών συνιστάται η εξωσωματική γονιμοποίηση.
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Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ
ΜΕΣΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Φέκος Χ.
Φοιτητής Φυσικοθεραπείας Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης
Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παραθέσει τα δεδομένα σχετικά με τις
επιπτώσεις της εγκυμοσύνης και, κυρίως, του τοκετού στη σεξουαλική λειτουργία της γυναίκας μετά
τον τοκετό και να προτείνει μια, μη φαρμακευτική, φυσική θεραπεία.
Υλικά - Μέθοδοι: Οι μελέτες που συμπεριλήφθηκαν κάλυψαν το βαθμό συσχέτισης της εγκατάστασης της σεξουαλικής δυσλειτουργίας μετά τον τοκετό με την ψυχική υγεία και τον τύπο του τοκετού.
Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι φυσιολογικές και ανατομικές μεταβολές που συμβαίνουν στο πυελικό
έδαφος και οι τρόποι θεραπείας με φυσικά μέσα.
Αποτελέσματα: Το άγχος και η κατάθλιψη της γυναίκας μετά από την εγκυμοσύνη συνδέονται με
τη μείωση της ποιότητας και ποσότητας των σεξουαλικών επαφών κατά τη μεταγεννητική περίοδο.
Η σεξουαλική λειτουργία εκτός από τη ψυχική έχει και μια βιολογική βάση. Εξαιτίας των ορμονών
και της πλήξης των δομών του πυελικού εδάφους κατά τον τοκετό η νέα μητέρα μπορεί να βιώσει
τη σεξουαλική συνουσία ως επώδυνη. Η επίλυση της παθολογικής κατάστασης, που βασίζεται στην
γενική αξιολόγηση του γυναικείου σώματος και ειδική της πυέλου, περιλαμβάνει την επούλωση των
προσβεβλημένων δομών, την αποκατάσταση του συνδετικού ιστού, τη χαλάρωση και ενδυνάμωση
των μυϊκών ομάδων και την προαγωγή ενεργοποίησης και συνέργειας των κατάλληλων μυών.
Συμπεράσματα: Οι αλλαγές που υφίσταται το σώμα της γυναίκας κατά την εγκυμοσύνη και τον τοκετό καθιστούν τις γυναίκες σεξουαλικώς ασθενείς. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των μελετών για
την αποκατάσταση της σεξουαλικής δυσλειτουργίας, κατά την περίοδο μετά τον τοκετό, με φυσικά
μέσα δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να επανενταχθούν στη σεξουαλική ζωή, χωρίς κινδύνους
για τη μετέπειτα υγεία τους.
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Ο ΕΜΜΗΝΟΡΥΣΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ - ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Τζαννίνης Σ.
6οετής Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η λειτουργική οργάνωση του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος βασίζεται στον άξονα: Κεντρικό νευρικό Σύστημα - Υποθάλαμος - Υπόφυση - Ωοθήκες - Ενδομήτριο. Το ΚΝΣ ελέγχει τον
εμμηνορυσιακό κύκλο μέσω των συνδέσεών του στην περιοχή του φλοιού, του υποθαλάμου, και της
υπόφυσης. Ο υποθάλαμος κατά την εμμηναρχή ξεκινάει την κατά ώσεις έκκριση της GnRH από τον
τοξοειδή πυρήνα επηρεαζόμενος από πληθώρα ουσιών όπως τα οιστρογόνα, η κισπεπτίνη και οι
γοναδοτροπίνες. Η υπόφυση απαντάει στο ερέθισμα του υποθαλάμου εκκρίνοντας FSH και LH οι
οποίες επηρεάζονται με τη σειρά τους από ορμόνες όπως τα οιστρογόνα, η κορτιζόλη και η λεπτίνη.
Στόχος των FSH και LH είναι η ωοθήκη στην οποία επιστρατεύεται κατά την παραγωγική φάση του
κύκλου μια σειρά ωοθυλακίων σε απάντηση στην αυξημένη FSH. Από τα ωοθυλάκια αυτά επιλέγεται
ένα κυρίαρχο μέσω πολύπλοκων μοριακών αλληλεπιδράσεων το οποίο αυξάνει συνεχώς την έκκριση οιστραδιόλης έως ότου πυροδοτήσει το κύμα της LH. Η LH προκαλεί την ωοθυλακιορρηξία και
την απελευθέρωση ενός ωαρίου έτοιμο για γονιμοποίηση στις σάλπιγγες ενώ το ραγέν ωοθυλάκιο
μετατρέπεται σε ωχρό σωμάτιο κι εκκρίνει μεγάλες ποσότητες προγεστερόνης. Αν δεν υπάρξει γονιμοποίηση, μετατρέπεται σε λευκό σωμάτιο. Τέλος, το ενδομήτριο υπερπλάσσεται μέσω της αύξησης των οιστρογόνων προετοιμαζόμενο για την υποδοχή των γονιμοποιημένου ωαρίου, ενώ αν δεν
υπάρξει κύηση η προγεστερόνη με την αντιοιστρογονική της δράση και την ισχαιμία που προκαλεί
οδηγεί σε απόπτωση αυτού και έμμηνο ρύση. Παράλληλα, η FSH αυξάνει ξανά ως απάντηση στη
μείωση της προγεστερόνης από το ωχρό σωμάτιο που εκφυλίζεται κι έτσι, ένας νέος κύκλος ξεκινά.
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P99

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ-PCOS. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στυλιαρά Ι.1, Στυλιαρά Ε.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται στο σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών.
Αρχικά γίνεται ορισμός του συνδρόμου και παρουσίαση των πιθανών φαινοτύπων και προσδιορίζεται η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου. Στη συνέχεια εντοπίζονται τα κλινικά σημεία και συμπτώματα του συνδρόμου με επισήμανση στη μεγάλη ετερογένεια και ποικιλομορφία στη κλινική εικόνα
του συνδρόμου. Επίσης παρατίθενται τα βιοχημικά ευρήματα που οδηγούν στη διάγνωση του καθώς
και η διαφορική διάγνωση του συδρόμου. Ακολούθως τονίζονται οι μεταβολικές διαταραχές και οι
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις με ιδιαίτερη εμφαση στην διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης.
Πόσο συσχετίζονται τα δύο σύνδρομα? Τέλος επικεντρωνόμαστε στην αιτιολογία του συνδρόμου,
κατα πόσο εχει γενετική βάση και ποια τα πιθανά γονίδια που ευθύνονται. Επίσης γίνεται σύντομη
αναφορά στη θεραπευτική αντιμετώπισή του.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P100 ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ: ΠΑΘΟΓΕΝΕΣΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ,
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πέρρος Π.
5o ετής φοιτητής Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Στόχος της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας με άξονα
ένα καθημερινό ζήτημα της σύγχρονης ιατρικής πράξης, τα ινομυώματα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται αρχικά μια σύντομη παρουσίαση τους, ενώ εν συνέχεια γίνεται ανάλυση των σύγχρονων θεραπευτικών μέσων τα οποία έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση τους. Στο 1ο τμήμα της εργασίας παρουσιάζεται η έννοια ινομύωμα και ακολουθεί μια συνοπτική επιδημιολογική αναφορά. Στη συνέχεια
αναλύονται εκτενώς οι παθογενετικοί μηχανισμοί καθώς και οι παράγοντες κινδύνου, ο συνδυασμός
των οποίων συμβάλλει στην ανάπτυξη των ινομυωμάτων. Ακολουθεί η αναφορά στις ταξινομήσεις
των ινομυωμάτων και στην κλινικά συμπτωματολογία που αυτά προκαλούν. Εν συντομία αναφέρονται τα διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται και αναλύονται τα απεικονιστικά δεδομένα.Στο
2ο τμήμα της εργασίας παρουσιάζονται τα σύγχρονα θεραπευτικά μέσα που διατίθενται στην ιατρική,
αναλύονται πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, περιορισμοί στη χρήση της εκάστοτε τεχνικής, συγκρίνεται η κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση με εναλλακτικές θεραπείες όπως ο εμβολισμός καθώς
και τα φαρμακευτικά σχήματα που έχουν υιοθετηθεί. Τέλος, περιλαμβάνεται συνοπτική αναφορά της
πρόγνωσης και της πορείας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P101 ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Παπαγεωργίου Ε.1, Στυλιανοπούλου Λ.2
5 ετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών, 23οετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

1 ο

Σκοπός: Η αναλυτική περιγραφή, σύγκριση και αξιολόγηση των μεθόδων του επεμβατικού αλλά και
του μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, καθώς και η επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση των
ενδείξεων, των αποτελεσμάτων, αλλά και των κινδύνων και επιπλοκών των διαφορετικών μεθόδων
αυτού.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Ο προγεννητικός έλεγχος αποτελεί σήμερα απαραίτητο τμήμα
της καθημερινής μαιευτικής πράξης και για την πραγματοποίησή του απαιτείται η ανάλυση γενετικού
υλικού του εμβρύου που γίνεται κυρίως επεμβατικά. Αρχικά, αφού αναφερθούμε επιγραμματικά σε
όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί η έγκυος για την παρακολούθηση
της εγκυμοσύνης, θα αναπτύξουμε τις ενδείξεις που οδηγούν σε επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο.
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις μεθόδους προγεννητικού ελέγχου που είναι : α) η αμνιοπαρακέντηση, β) η βιοψία χοριακών λαχνών, γ) η λήψη εμβρυϊκού αίματος και δ) η εμβρυοσκόπηση καθώς και
την τεχνική αυτών των επεμβάσεων που περιλαμβάνει λήψη εμβρυικών κυττάρων υπό υπερηχογραφικό έλεγχο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία καρυότυπου και την ανάλυση του γονιδιώματος του
εμβρύου για τη διάγνωση πολλών παθολογικών νοσημάτων. Σε κάθε μία μέθοδο θα αναλύσουμε τις
ενδείξεις, τα μέσα, τη διαγνωστική ακρίβεια, τις αντενδείξεις αλλά και τους κινδύνους και τις επιπλοκές που μπορεί να επιφέρουν (πχ διακοπή κύησης) καθώς και την ειδικότητα και ευαισθησία των
αποτελεσμάτων της. Στη συνέχεια θα συγκρίνουμε αυτές τις μεθόδους τόσο μεταξύ τους όσο και με
τις εναλλακτικές μεθόδους Μη επεμβατικού προγεννητικού ελέγχου, που αφορούν ανάλυση και εξέταση εμβρυικών κυττάρων στη μητρική κυκλοφορία καθώς και ελεύθερου εμβρυικού DNA σε αυτή.
Τέλος θα γίνει αναφορά στη γενετική συμβουλευτική που πρέπει να παρέχεται στους μελλοντικούς
γονείς τόσο πριν όσο και μετά τον προγεννητικό έλεγχο αξιολογώντας τα αποτελέσματά του (με όλα
τα βιοηθικά θέματα που εγείρει), αλλά και στη ψυχολογική στήριξη και ενημέρωση ειδικά όταν πρόκειται για διάγνωση σοβαρών παθήσεων και συνδρόμων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P102 ΠΡΟΠΤΩΣΗ ΜΗΤΡΑΣ
Καραπατή Ε., Λιακοπούλου Μ.-Κ., Μπαρλαμπά Αικ.
Φοιτήτριες, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Σκοπός: Παρουσίαση της κλινικής εικόνας και της θεραπευτικής αντιμετώπισης της πρόπτωσης τη
μήτρας
Περίληψη: Η πρόπτωση μήτρας αποτελεί πρόβλημα γυναικών κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι
μια κατάσταση που σχετίζεται με τις τοπογραφικές ανωμαλίες του κόλπου και της μήτρας. Συγκεκριμένα, τα έσω γεννητικά όργανα της γυναίκας ισορροπούν ή πέφτουν σε χαμηλότερο από το φυσιολογικό επίπεδο. Έχει να κάνει με κακώσεις των συνδέσμων της μήτρας (τραχηλικοί σύνδεσμοι,
ηβοτραχηλικοί σύνδεσμοι) που μπορεί να συμβούν πχ: κατά τη διάρκεια του τοκετού. Το κυριότερο
σύμπτωμα της πρόπτωσης μήτρας αφορά μια αίσθηση ότι κάτι κατέρχεται μέσω του κόλπου στα έξω
γεννητικά όργανα. Άλλα είναι πυώδης έκκριση ή αιμόρροια, εξελκώσεις τραχήλου ή/και δυσχέρεια
στη βάδιση. Ακόμη εμφανίζονται δυσκοιλιότητα ή δυσουρικά ενοχλήματα. Η διάγνωση της πρόπτωση της μήτρας δεν είναι δύσκολη με επισκόπηση των έξω γεννητικών οργάνων και με το να ζητήσουμε από τη γυναίκα να βήξει ή να φταρνιστεί (αύξηση ενδοκοιλιακής πίεσης). Έτσι, μπορούμε να
εκτιμήσουμε το βαθμό πρόπτωσης, που κυμαίνεται από πρώτο έως τρίτο ανάλογα με την απόκλιση
από το φυσιολογικό. Η αντιμετώπιση του 2ου και 3ου βαθμού της πρόπτωσης της μήτρας είναι κυρίως χειρουργική (υστερεκτομή με προσθοπίσθια κολποπερινεορραφία). Η συντηρητική θεραπεία
συνίσταται συνήθως στην πρόληψη, με την αποφυγή ή τη θεραπεία όλων εκείνων των προδιαθεσικών παραγόντων που έχουν ως συνέπεια τη χαλάρωση του πυελικού εδάφους. Ορμονική θεραπεία
υποκατάστασης ενδείκνυται σε γυναίκες μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας, ενώ σε περιπτώσεις αντενδείξεως χειρουργικής θεραπείας (μεγάλη ηλικία ή επιβαρυμένη κατάσταση) ενδείκνυται η τοποθέτηση κολπικών πεσσών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P103 HPV-ΕΜΒΟΛΙΟ: MΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Δημονίτσας Εμ.1, Παπαευαγγέλου Β. 2
6 ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ, 2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Διευθύντρια της Γ’Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Αττικόν Νοσοκομείο
2

Σκοπός: H παρουσίαση του εμβολίου του HPV, των ιδιοτήτων του, της αποτελεσματικότητας του και
των παρενεργειών του
Μέθοδοι: Έγινε συλλογή στοιχείων με βάση την διεθνή βιβλιογραφία και χρησιμοποιώντας δημοσιεύσεις από την Pub Med και το Lancet
Αποτελέσματα: Πρόκειται για ανασυνδυασμένο εμβόλιο που χρησιμοποιείται στην προστασία κατά
των νόσων που προκαλούνται από ορισμένους τύπους του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Αυτές
οι νόσοι περιλαμβάνουν τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, τις προκαρκινικές βλάβες των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και τα οξυτενή κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων. Στην Ελλάδα
σήμερα κυκλοφορούν δύο εμβόλια κατά του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων το Gardasil (4δυναμο) και το Cervarix (2δυναμο) και τα δύο εξίσου αποτελεσματικά. Γίνεται παρουσίαση του τρόπου
δράσης τους, έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους και παρουσίαση των εκάστοτε παρενεργειών
τους. Τέλος γίνεται αναφορά στο μέλλον των εμβολίων κατά του HPV τα οποία ενδέχεται να δρούν
θεραπευτικά.Σε κάθε περίπτωση όμως τα εμβόλια δεν μπορούν να παραμερίσουν την δευτερογενή
πρόληψη με το τεστ Παπανικολάου και την κολποσκόπηση στην πρόληψη και άμεση αναγνώριση
του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Συμπεράσματα: Aρκετοί μύθοι υπάρχουν γύρω από το θέμα των εμβολίων οι οποίοι μέσω της εργασίας αυτής θα αποκαλυφθούν ενώ αντιστοιχα θα γίνει πλήρης αναφορά περί των αληθειών τόσο
των ενεργειών όσο και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων.

351

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P104 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μητσάκης Ι.1, Ευαγγελίδου Στ.2, Παπαδοπούλου Ν.2, Τσερμακιάν Τ.3
Μαιευτήρ Γυναικολόγος Καθηγητής ΙΕΚ Νοσηλευτικής Σίνδου και Ευόσμου Θεσσαλονίκης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Οστεολογίας-Συνδεσμολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2Σπουδάστρια ΙΕΚ Νοσηλευτικής
Σίνδου Θεσσαλονίκης, 3Εργαστηριακός Συνεργάτης Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
1

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να μελετηθεί ο ρόλος του/της νοσηλευτή/τριας
στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης προέρχεται από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο
διαδίκτυο μέσω των εξής μηχανών αναζήτησης PubMed, Cochrane, BioMedLib, MedicalIndx,
OmniMedicalSearch, ERIC, Healthline, PaperChase, MedlinePlus, με την χρησιμοποίηση των εξής
λέξεων κλειδιών: Nursing of patients with cervical cancer, Nursing in cervical cancer patients, Nursing
for women with cervical cancer, Nursing and cerviacl cancer, The role of nursing in cervical cancer
patients, Cervical cancer nursing. Η ανασκόπηση έγινε σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 96 άρθρα, από το 1985 έως το 2013, από τα οποία
50 ήταν σχετικά με την αυτή εργασία. Τα άρθρα προέρχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
την Γαλλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, την Ισπανία, την Αυστραλία, την Γερμανία, την Κίνα, την Φιλανδία. 14 άρθρα σχετίζονταν με τον ρόλο του εξειδικευμένου στην ογκολογία νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 6 άρθρα σχετίζονταν με τον
ρόλο του εξειδικευμένου στην ογκολογία νοσηλευτικού προσωπικού ως προς τον προληπτικό έλεγχο
γυναικών για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, 3 άρθρα σχετίζονταν με τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την ενημέρωση των ασθενών με καρκίνο τραχήλου μήτρας, 8 άρθρα
σχετίζονταν με την εκπαίδευση από το εξειδικευμένο στην ογκολογία νοσηλευτικό προσωπικό των
γυναικών ως προς τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, 2 άρθρα σχετίζονταν με την συνεχή εκπαίδευση
του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 5 άρθρα σχετίζονταν με τις σχολές Νοσηλευτικής και την εκπαίδευση σε θέματα πρόληψης καρκίνου του
τραχήλου της μήτρας, 2 άρθρα σχετίζονταν με τις γνώσεις περί τον προδιαθεσικών παραγόντων του
καρκίνου τραχήλου μήτρας, 8 άρθρα σχετίζονταν με τα πιστεύω τις πεποιθήσεις τις συμπεριφορές
του νοσηλευτικού προσωπικού ως προς την πρόληψη του καρκίνου τραχήλου μήτρας, 15 άρθρα
σχετίζονταν με το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας και τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού, 1 άρθρο σχετίζονταν με την γνώμη των γυναικών ως προς το εξειδικευμένο στην ογκολογία
νοσηλευτικό προσωπικό και τον ρόλο του στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, 1
άρθρο σχετίζονταν με τον ρόλο του νοσηλευτικού προσωπικού στην σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε
σχέση με τον καρκίνο τραχήλου μήτρας.
Συμπεράσματα: Η μελέτη της βιβλιογραφίας ανέδειξε τον σπουδαίο ρόλο των νοσηλευτριών/νοσηλευτών κατά την διάρκεια της πρόληψης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των ασθενών με καρκίνο
του τραχήλου της μήτρας. Το νοσηλευτικό προσωπικό που ειδικεύεται στον καρκίνο του τραχήλου
της μήτρας, συμβάλει σημαντικά και με επιτυχία στην κατάλληλη αντιμετώπιση των ασθενών και σε
κάθε ιατρική μονάδα που εξειδικεύεται στον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας χρειάζεται να έχει το
συγκεκριμένο νοσηλευτικό προσωπικό.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P105 ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μητσάκης Ι.1, Ανδρούτσου Κ.1, Φιλιππίδου Ε.1, Χατζηκυριάκου Ε.2, Τσερμακιάν Τ.3
Μαιευτήρ Γυναικολόγος Καθηγητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας 2ης ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης, Εργαστηριακός Συνεργάτης Οστεολογίας-Συνδεσμολογίας Α.Τ.Ε.Ι.Θ., 2Σπουδάστρια Φυσικοθεραπείας 2ης
ΕΠΑΣ Θεσσαλονίκης, 3Εργαστηριακός Συνεργάτης Φυσικοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
1

Σκοπός: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης ήταν να μελετηθεί η Φυσικοθεραπεία σε σχέση με την
ακράτεια ούρων των γυναικών.
Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης προέρχεται από την αναζήτηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στο
διαδίκτυο μέσω των εξής μηχανών αναζήτησης: PubMed, Cochrane, BioMedLib, Medicallndx,
OmniMedicalSearch, ERIC, Helthline, PaperChase, MedlinePlus με την χρησιμοποίηση των εξής
λέξεων κλειδιά: urinary incontinence, stress urinary incontinence, urinary incontinence women,
prevalence urinary incontinence women. Η ανασκόπηση έγινε στηριζόμενη στις κατευθυντήριες οδηγίες του UK National Health Service Centre for Reviews and Dissemination.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση βρέθηκαν 9252 άρθρα από το 1930-2014 (Φεβρουάριος), από
τα οποία 20 ήταν σχετικά με την αυτή εργασία. Η πλειονότητα των άρθρων ήταν από τις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής (13), την Μεγάλη Βρετανία (1), Σουηδία (1), Πορτογαλία (1), Ιταλία (1), Κορέα (1),
Κίνα (1), Αυστραλία (1). Η φυσιοθεραπευτική προσέγγιση στην ακράτεια ούρων είναι κυρίως προληπτική βασισμένη στον εντοπισμό των προδιαθέσιμων παραγόντων και στη σωστή αντιμετώπιση
του προβλήματος τις ευαίσθητες περιόδους του γυναικείου σώματος (εγκυμοσύνη, τοκετός, εμμηνόπαυση). Οι ασκήσεις πυελικού εδάφους είναι απλές ασκήσεις που θα βοηθήσουν να δυναμώσουν οι
μύες που βρίσκονται κοντά στην ουρήθρα και ονομάζονται ασκήσεις Kegel. Ειδικοί φυσικοθεραπευτές μπορούν να διδάξουν τις ασκήσεις αυτές οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούν
ειδικά εξαρτήματα. Τα μέσα για την εκγύμναση των μυών της πυέλου είναι βασικά τρία: α) Η κινησιοθεραπεία: μια σειρά από εξειδικευμένες ασκήσεις για την εκγύμναση και απόκτηση συνείδησης
των μυών του πυελικού εδάφους. β) Ο ηλεκτρικός ερεθισμός: είναι μια εφαρμογή αναλγητικών και
μυοχαλαρωτικών προγραμμάτων και παθητική γυμναστική για την ενδυνάμωση των μυών με χρήση
ηλεκτροδίων και ηλεκτρικού ρεύματος. γ) Το biofeedback (βιοανάδραση): είναι συσκευή ηλεκτροθεραπείας και δίνει την δυνατότητα στην ασθενή να ελέγχει την ένταση της άσκησης που πραγματοποιεί μέσω οθόνης. Αναφέρονται όλα τα αποτελέσματα των ερευνών.
Συμπεράσματα: Μελετώντας προσεκτικά όλα τα στοιχεία για την φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση
της ακράτειας των ούρων, διαπιστώθηκε ότι ένα καλά γυμνασμένο πυελικό έδαφος εξασφαλίζει καλύτερο έλεγχο της κύστης με λιγότερα ή και καθόλου προβλήματα ακράτειας ούρων άρα και καλύτερη ποιότητα ζωής και σεξουαλικής δραστηριότητας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P106 MRSA: ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗ ΜΕΘΙΚΙΛΛΙΝΗ STAPHYLOCOCCUS AUREUS.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κυριακίδου A.1, Λέτσιου Α.1, Γκαρτζονίκα Κ.2, Λεβειδιώτου-Στεφάνου Σ.3
Τεταρτοετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Επίκουρη Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

2

Σκοπός: Η περιγραφή του ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη Staphylococcus aureus που σχετίζεται με
νοσοκομειακές λοιμώξεις (Hospital-Acquired MRSA), όσον αφορά τη μικροβιολογία του, τις κλινικές
εκδηλώσεις, τα επιδημιολογικά στοιχεία, την πρόληψη και τη θεραπεία των λοιμώξεων που προκαλεί, σύμφωνα με την πρόσφατη βιβλιογραφία.
Υλικά και μέθοδοι: Αναζητήθηκαν στην PubMED άρθρα σχετιζόμενα με τον MRSA που δημοσιεύθηκαν την τελευταία δεκαετία. Οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν «MRSA»,
«microbiology», «prevalence», «antibiotic resistance», «infections», «prevention», «treatment».
Αποτελέσματα: Τα πρώτα στελέχη MRSA απομονώθηκαν το 1961. Στις Η.Π.Α., ένα ποσοστό 42%
των νοσοκομειακών λοιμώξεων από Σταφυλοκόκκους οφείλεται στον MRSA, ενώ στην Ευρώπη η
επίπτωση του MRSA ανέρχεται στο 0.5% σε μερικές χώρες, με το ποσοστό αυτό να ξεπερνά το 25%
σε άλλες, όπως στην Ελλάδα. Η μικροβιακή αντοχή έχει γενετική βάση, καθώς εγκαθίστανται με την
απόκτηση εξωγενετικών στοιχείων που περιέχουν γονίδια ανθεκτικότητας, με πιο χαρακτηριστικά το
γονιδιακό τόπο SCCmec και το υπεύθυνο για την πενικιλλινοδεσμευτική πρωτεΐνη 2a γονίδιο, mecA.
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις από MRSA μπορούν να εκδηλωθούν αρχικά ως μια δερματική λοίμωξη
ή λοίμωξη σε θέσεις εισαγωγής επεμβατικών συσκευών. Συχνά οι λοιμώξεις είναι επιφανειακές, ενώ
μπορούν να εξαπλωθούν σε οποιοδήποτε όργανο του σώματος (διεισδυτικές) και να προκαλέσουν
βακτηριαιμία (75%),πνευμονία (16%), οστεομυελίτιδα (6%) και άλλες λοιμώξεις με επιπτώσεις δυνητικά απειλητικές για τη ζωή.
Συμπεράσματα: Ο MRSA χαρακτηρίζεται ως «υπερμικρόβιο», καθιστώντας έτσι την αντιμετώπιση
των λοιμώξεων δύσκολη, χρονοβόρα και με υψηλό κόστος. Ο τρόπος νοσοκομειακής διασποράς και
η αποσαφήνιση των μηχανισμών αποικισμού και αντοχής αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών για την ενίσχυση της πρόληψης και την αντιμετώπιση των λοιμώξεων.

354

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P107 ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΦΗΒΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ HPV
Πανοσκάλτσης Α.1, Πανοσκάλτσης Θ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Λέκτορας, Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας
2η Πανεπιστημιακή Κλινική Μ-Γ, Αρεταίειο Νοσοκομείο

1

Σκοπός: Στην Ελλάδα, το εμβόλιο έναντι του Ιού των Ανθρώπινων Θηλωμάτων εντάχθηκε στο Νέο
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού τον Ιανουάριο του 2008. Η παρούσα μελέτη έρευνα τις γνώσεις
των μαθητών σχετικά με το εμβόλιο κατά του HPV.
Υλικό-Μέθοδοι: Κατόπιν αδείας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Υπουργείο Παιδείας, επεξεργάστηκαν 5.000 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από στατιστικά επιλεγμένο δείγμα 100.000 μαθητών της 3ης Λυκείου κατά την σχολική χρονιά 2009-2010.
Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 17,4 έτη. Η πλειονότητα του δείγματος(78,9%)
κατοικούσε σε αστικές περιοχές ή στο λεκανοπέδιο Αττικής και το μεγαλύτερο ποσοστό(61,6%) των
συμμετεχόντων ήταν κορίτσια. Το 59,7% δήλωσε ότι είχε ολοκληρωμένες σεξουαλικές επαφές, με
μέση ηλικία πρώτης επαφής 15,5 έτη και μέσο αριθμό ερωτικών συντρόφων 1,9. Οι πηγές ενημέρωσης που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι έφηβοι είναι το σχολείο(23,3%) και η τηλεόραση(22,8%), που
όμως δεν εμφανίζουν υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης(52,7% και 27,5% αντίστοιχα). Αντίθετα τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης έχουν τα ιατρικά βιβλία(87,7%) και το ιατρικό προσωπικό(82,5%)
που όμως δεν τα επιλέγουν οι μαθητές(10,5% και 7,5%αντίστοιχα). Πολύ χαμηλό ποσοστό, τόσο ως
πηγή ενημέρωσης(18.5%) όσο και βαθμό εμπιστοσύνης(36,5%), δείχνουν στο διαδίκτυο.
Το 59.8% των μαθητών(55,8% κοριτσιών και 65,4% αγοριών) δεν γνώριζε την ύπαρξη του εμβολίου και ένα μικρό ποσοστό, από αυτούς που γνώριζαν(8,2%) είχε εμβολιαστεί. Τα κορίτσια και οι
μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές γνώριζαν, σε σημαντικά υψηλότερο βαθμό, την ύπαρξη του εμβολίου(p<0,001). Σημαντικά υψηλότερο βαθμό γνώσεων είχαν και οι μαθητές που κατοικούσαν σε αστικά
κέντρα(p<0,001, OR=1.46).
Συμπεράσματα: Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη του ελληνικού πληθυσμού οφείλεται, κυρίως, στην
ελλιπή πληροφόρηση των μαθητών και γονέων και θα πρέπει να υπάρξει συστηματική πληροφόρηση από τους υπεύθυνους φορείς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P108 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Κυροχρήστου Η.
Τριτοετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων
Σκοπός: Η βιοτρομοκρατία και ο βιολογικός πόλεμος αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες απειλές της δημόσιας υγείας στον 21ο αιώνα. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει το πλεονέκτημα που προσφέρει η χρήση εμβολίων, τόσο ως προληπτικό όσο και ως θεραπευτικό μέτρο σε
περίπτωση βιοτρομοκρατικής επίθεσης.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων που περιλαμβάνουν βιοστατιστικές μελέτες όπως: τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές, μελέτες ασθενή-μάρτυρα και ανάλυση σύμφωνα με το
Global epidemic and mobility model. Η σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου έγινε με μεθόδους μέτρησης
αντισωμάτων στον ορό και υβριδισμού γονιδίων δεικτών.
Αποτελέσματα: Σήμερα, οι μελετητές της δημόσιας υγείας αναγνωρίζουν τον κίνδυνο χρήσης βιολογικών απειλών ως μέσο πολέμου. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC)
τέτοιες απειλές αποτελούν οι: πανώλη, αλλαντίαση, τουλαραιμία, ιικοί αιμορραγικοί πυρετοί όπως ο
Embola, και κυριότερα, ο άνθρακας και ο ιός της ευλογιάς. Για ορισμένες υπάρχουν εγκεκριμένα από
τον FDA εμβόλια, ενώ για άλλες τα εμβόλια αποτελούν στρατιωτική ιδιοκτησία και δεν διατίθενται
στο κοινό. Σχεδόν σε όλα, η χορήγηση πριν ή και μετά την έκθεση προσφέρει ικανοποιητικά επίπεδα
αντισωμάτων αποτρέποντας το θάνατο ή ακόμη και την εκδήλωση νόσου.
Συμπεράσματα: Τα εμβόλια αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης τυχόν βιολογικών απειλών, με ρόλο καθοριστικό τόσο στην επιβίωση των αμάχων όσο και στην αποτροπή ξεσπάσματος
πανδημιών. Οι επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με κρατικούς φορείς καλούνται σε κάθε περίπτωση να ενημερώσουν το κοινό, να απομονώσουν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, να διενεργήσουν επιδημιολογικές έρευνες και μαζικούς εμβολιασμούς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P109 ΣΥΝΕΡΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γομάτου Γ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός: Καταγραφή όλων των γνωστών λοιμογόνων παραγόντων οι οποίοι έχουν σχετιστεί με καρκινογένεση, μελέτη των χαρακτηριστικών τους και ανάδειξη της συνεργικής δράσης τους με άλλους
παράγοντες καρκινογένεσης.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Μηχανή αναζήτησης: PubMed. Λέξεις-κλειδιά:
‘virus’, ‘cancer’, ‘infection and cancer’, hpv and cervical cancer’, ebv and cancer’, ‘hepatitis virus and
hepatocellular carcinoma’, kshv and caposi’s sarcoma’, ‘mcv and mcc’ ‘cmv and cancer’, ‘htlv 1 and
ATL’, ‘hiv and cancers’, ‘helicobacter pylori and gastric cancer’, schistosoma and bladder cancer’.
Αποτελέσματα: Βρέθηκαν 10 λοιμώδεις παράγοντες που έχουν σχετιστεί με βεβαιότητα με την εμφάνιση καρκίνου και χαρακτηρίζονται ως περιβαλλοντικά καρκινογόνα και 2 λοιμώδεις παράγοντες
που θεωρείται αρκετά πιθανό να σχετίζονται με την εμφάνιση καρκίνου. Οι λοιμώδεις παράγοντες
είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους ιοί. Σε πολλές περιπτώσεις οι λοιμώδεις παράγοντες δρουν σε
έδαφος προδιαθεσικό για την εμφάνιση καρκίνου είτε λόγω γενετικών πολυμορφισμών είτε λόγω
άλλων περιβαλλοντικών καρκινογόνων.
Συμπεράσματα: Μελετώντας τους μηχανισμούς με τους οποίους οι λοιμώδεις παράγοντες προκαλούν καρκινογένεση αφενός αναδεικνύονται παράλληλα οι κυτταρικοί μηχανισμοί καρκινογένεσης
αφετέρου γίνεται σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις καρκίνου είναι δυνατή η πρόληψη μέσω εμβολιασμών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P110 Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ Β-ΛΑΚΤΑΜΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΚΑΡΒΑΠΕΝΕΜΕΣ
Αδάμη Μ.-Ε.1, Kαντζηλάκη Ε.2, Γκίκας Α.3
Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρητης 3ο έτος, 2Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρητης 6ο
έτος, 3Παν/μιακό Νοσ/μείο Ηρακλείου Κρήτης

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση των χαρακτηριστικών των ασθενών της κοινότητας του Ηρακλείου,οι οποίοι εμφάνισαν λοίμωξη, κατά το 2013, από πολυανθεκτικά Escherichia
coli, P.aeruginosa και Klebsiella pneumoniae.
Υλικά και μέθοδοι: Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος ευαισθησίας και της παραγωγής ESBL έγινε με το
σύστημα Vitek-2 (BioMérieux) και με τη δοκιμασία συνέργιας διπλού δίσκου (DDST).
Αποτελέσματα: Απομονώθηκαν 16 στελέχη Escherichia coli με ESBL (άντρες 56,25%, γυναίκες
43,75%), 13 στελέχη K. pneumoniae με ESBL (4/13), με μη-ευαισθησία στις καρβαπενέμες (9/13),
(άντρες 38,5%, γυναίκες 61,5%) και έξι στελέχη P. aeruginosa με μη-ευαισθησία στις καρβαπενέμες
(άντρες 100%). Ο μέσος όρος της ηλικίας των ασθενών ήταν 77,3 68,75 και 79,6 έτη, αντίστοιχα. Η
συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών απομονώθηκε απο τα ούρα: 5/6 (83,3%) με P.aeruginosa,
15/16 (93,75%) με Escherichia coli και 12/13 (92,3%) με K.pneumoniae. Οι περισσότεροι ασθενείς
είχαν νοσηλευθεί σε Νοσοκομείο το τελευταίο τρίμηνο προ της λοίμωξής τους. Οι 3/6 (50%) ασθενείς
με P.aeruginosa, 5/16 (31,25%,) με Escherichia coli και 11/13 (84,6%) με K.pneumoniae είχαν λάβει
αντιβίωση το τελευταίο τρίμηνο. Όλα τα στελέχη P.aeruginosa ήταν ευαίσθητα στην κολιστίνη,ενώ
αξίζει να σημειωθεί πως αντοχή σε αυτήν παρουσιάσε ένα στέλεχος της K.pneumoniae με αντοχή
και στις καρβαπενέμες. Τέλος, ένα στέλεχος E-coli εκτός από ESBL εμφάνισε επιπλέον αντοχή στις
καρβαπενέμες.
Συμπέρασμα: Η εμφάνιση στην κοινότητα πολυανθεκτικών στελεχών E. coli με ESBL, K.pneumoniae
και P. aeruginosa με μη-ευαισθησία στις καρβαπενέμες περιορίζει τις θεραπευτικές επιλογές των
αντίστοιχων λοιμώξεων. Η εμφάνιση στελεχών με επιπρόσθετη αντοχή στην κολιστίνη αποτελεί μείζον θεραπευτικό πρόβλημα, αλλά κυρίως πρόβλημα δημόσιας υγείας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P111 ΕΛΟΝΟΣΙΑ: ΝΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ Ή ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Λιάσκας Α., Χατζηελευθερίου Ζ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της παθογένειας, κλινικής εικόνας, θεραπείας και πρόληψης της ελονοσίας καθώς και η αναδυόμενη αύξηση της επίπτωσής της στην Ελλάδα. Αρχικά, θα
γίνει σύντομη περιγραφή του γένους Plasmodium της βασικής επιδημιολογίας και του κύκλου ζωής
τους καθώς και της παθογένειας του νοσήματος. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η κλινική εικόνα της
λοίμωξης από Plasmodium και η εργαστηριακή του διάγνωση. Τέλος θα παρουσιαστεί η θεραπευτική
προσέγγιση καθώς επίσης και τα μέτρα πρόληψης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο γεγονός ότι ενώ η
ελονοσία είχε εκλείψει από τον ελληνικό χώρο, επανεμφανίστηκε τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα το έτος 2011 σημειώθηκαν περιστατικά αυτόχθονης μετάδοσης του νοσήματος.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P112 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΟΥ (Ε. GRANULOSIS) ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΖΩΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Παππά Π.1, Κυροχρήστος Ι.1, Παππά Ε. 1, Μάλλιου Α. 1, Παπαδοπούλου Χ. 2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Στόχος: Η παρουσίαση των μελετών που έχουν γίνει στην Ελλάδα και το εξωτερικό για τη συχνότητα
του εχινόκοκκου (Ε. granulosis) στον άνθρωπο και στο ζωικό πληθυσμό.
Υλικά και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας από PUBMED για τη συχνότητα εμφάνισης του εχινόκοκκου και μάλιστα του στελέχους Ε. granulosis τόσο στην Ελλάδα όσο
και σε άλλες χώρες τις Ευρώπης και του κόσμου. Μελετήθηκε ποιο στέλεχος επικρατεί, σε τι ποσοστό προσβάλλει διάφορα είδη ζώων και τον άνθρωπο και ο αριθμός των χειρουργίων που πραγματοποιήθηκαν ετησίως για τις κύστεις εχινόκοκκου. Αναγνωρίστηκαν επίσης περιοχές ενδημικότητας,
υπήρχαν όμως και χώρες που δεν είχαν αρκετά δημοσιευμένα στοιχεία.
Αποτελέσματα: Στην Αυστραλία η εχινοκοκκίαση αποτελεί δημόσιο πρόβλημα υγείας. Η Τουρκία, η
Κίνα, το Μαρόκο και η Ισπανία αποτελούν ενδημικές περιοχές, ενώ σε Δανία, Ισλανδία και Ιρλανδία
απουσιάζουν περιστατικά εχινοκοκκίασης.
Συμπεράσματα: Εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων τα προγράμματα ελέγχου έχουν μειωθεί
και έτσι η εχινοκοκκίαση που προκαλείται από το E.Granulosιs είναι μια επαν-εμφανιζόμενη ασθένεια
σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Και επειδή πάντα η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία,
είναι σημαντικό να γίνεται ενημέρωση της κοινής γνώμης, επιμελής κρεοσκοπικός έλεγχος, προληπτικός αποπαρασιτισμός των σκύλων κάθε τρεις μήνες, απομάκρυνση των σκύλων από τις περιοχές
των σφαγείων και επιμελής καθαρισμός των φρούτων και των λαχανικών.
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P113 HUNTINGTON’S DISEASE
Αργυροπούλου Ε.1, Καραχάλιου Α.2, Κυρούση Μ.3
Φοιτήτρια Ιατρικής Πατρών Β΄ έτος
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατανόηση της ασθένειας του Huntington σε βιολογικό
και ιατρικό επίπεδο. Θα αναφερθούμε στην γονιδιακή προέλευση της νόσου, στα συμπτώματα και
τους τρόπους αντιμετώπισής της, καθώς επίσης στις μεθόδους για τον περιορισμό των συνεπειών
της. Τέλος, θα παρουσιάσουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την συχνότητα εμφάνισης της παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα στον ελλαδικό χώρο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P114 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (GABS) ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
Χαλάτσης Γ.1, 2, Μητρούσιας Β.2
Φυσικοθεραπευτής, Απόφοιτος Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης,2Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Η σωστή και γρήγορη αξιολόγηση της έκπτωσης δεξιοτήτων, που σχετίζονται με την βάδιση και την
ισορροπία, ατόμων τρίτης ηλικίας, κρίνεται απαραίτητη ώστε να υπάρχει έγκαιρη πρόγνωση και
αποφυγή τραυματισμών. Παρόλο που ηλεκτρονικά συστήματα ανάλυσης βάδισης και ισορροπίας,
με την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, έχουν αναπτυχθεί και δίνουν ακριβείς μετρήσεις, το κόστος
αγοράς και συντήρησης τους είναι τεράστιο, κάνοντας τα μη προσιτά στο ευρύ κοινό. Η εναλλακτική
λύση είναι η ανάπτυξη κινητικών κλιμάκων. Μέσω της κινητικής αξιολόγησης διαφόρων δεξιοτήτων,
είναι δυνατό να φανεί μια ένδειξη, διαταραχής της βάδισης ή της ισορροπίας.
Κατά καιρούς, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να κατασκευαστούν κινητικές
κλίμακες που να μπορούν να αξιολογήσουν την βάδιση ή την ισορροπία, όπως η κλίμακα UPDRS
(Fahn, 1987) ή η κλίμακα Webster (Webster, 1968). Καμία όμως από αυτές δεν επικεντρώνεται
ταυτόχρονα και αποκλειστικά στην βάδιση και στην ισορροπία. Εξαίρεση αποτελεί η κλινική κλίμακα
βάδισης και ισορροπίας GABS (Madhavi, 2004). Σε αυτή τη κλίμακα όλες οι παράμετροι αφορούν
καθαρά την αξιολόγηση διαταραχών της βάδισης και της ισορροπίας.
Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της κλίμακας στον Αμερικάνικο πληθυσμό δεν προεξοφλεί την ευρεία
χρήση της και σε άλλες χώρες. Ο λόγος είναι οι κοινωνικές και πολιτιστικές διαφορές από χώρα σε
χώρα. Για να είναι δυνατή η ευρεία χρήση, ενός τέτοιου οργάνου και στην Ελλάδα, είναι απαραίτητη η
διαπολιτισμική αξιολόγηση τόσο της εγκυρότητας όσο και της αξιοπιστίας του. Για να επιτευχθεί αυτό
η κλίμακα μεταφράστηκε στην Ελληνική γλώσσα και στην συνέχεια δόθηκε σε ένα δείγμα 60 υγειών
ανδρών και γυναικών, ηλικίας μεταξύ 60-85. Τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα του
ίδιου δείγματος στο ερωτηματολόγιο FES-I (Μπίλλη, 2006) με σκοπό την πιστοποίηση της εγκυρότητάς της. Η αξιοπιστία της ελέγχθηκε με την επαναχορήγηση του τεστ σε 10 άτομα από το αρχικό
δείγμα, σε διάστημα 7 με 10 ημερών.
Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλή αξιοπιστία και εγκυρότητα της ελληνικής έκδοσης της κλίμακας
GABS σε σχέση με το ερωτηματολόγιο FES-I.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P115 ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΑ
Μαυρομανώλη Α.1, Γκατζήμα Ο.2, Τσολάκη Μ.3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Βιολόγος, 3Καθηγήτρια
3ης Νευρολογικής Κλινικής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Παρουσίαση των χαρακτηριστικών που εμφανίζονται σε υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης
και συσχέτισή της με την άνοια
Η υδροκεφαλία φυσιολογικής πίεσης (NPH), ένα σύνδρομο επικοινωνούντος υδροκεφάλου, αγνώστου παθοφυσιολογίας, που πλήττει όλο και περισσότερους ηλικιωμένους ανθρώπους, χαρακτηρίζεται δε από κοιλιακή διάταση, λόγω μη φυσιολογικής ανανέωσης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού
(ΕΝΥ) στις κοιλίες του εγκεφάλου σαν αποτέλεσμα υπερπαραγωγής, απόφραξης της κυκλοφορίας ή
ελαττωμένης απορρόφησής του. Οι κλινικές εκδηλώσεις της NPH (άνοια, αταξία και ακράτεια ούρων)
μπορούν να συσχετιστούν με τον προοδευτικό αξονικό εκφυλισμό της λευκής ουσίας, η αξιολόγηση
του οποίου είναι εφικτή με την μαγνητική δεσματογραφία (DTI). Η πιο συνηθισμένη θεραπευτική
επιλογή περιλαμβάνει 1. Την αφαίρεση 40-50 ml ENY και στη συνέχεια αν παρατηρηθεί βελτίωση
2. την τοποθέτηση βαλβίδας για τη παροχέτευση του υγρού από τις κοιλίες του εγκεφάλου προς τον
περιτοναϊκό χώρο. Οι διαταραχές βαδίσεως βελτιώνονται περισσότερο, αλλά μπορεί να βελτιωθούν
και τα άλλα δύο συμπτώματα. Καθώς όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παρεμβάλλεται μεταξύ
της διάγνωσης της NPH και της τοποθέτησης βαλβίδας τόσο μεγαλύτερη είναι η επιδείνωση των
συμπτωμάτων, η επέμβαση θα πρέπει να πραγματοποιείται έγκαιρα. Ο φυσιολογικός εγκέφαλος
καθημερινά παράγει μισό λίτρο ΕΝΥ (20 ml/ώρα), ενώ η πίεση του υγρού κυμαίνεται από 0-18 cm
H2O. Σε άτομα με υδροκεφαλία έχει παρατηρηθεί μια αύξηση της πίεσης άνω των 18cm H2O. Έγιναν παρακεντήσεις σε 97 ασθενείς που παρουσίασαν διευρυμένο κοιλιακό σύστημα, με τις τιμές των
πιέσεων του ΕΝΥ να κυμαίνονται από 0 ως 30 cm H2O. Από αυτούς, 27 (27,8%) είχαν πίεση άνω
των 18 cm H20 και βελτιώθηκαν με την αφαίρεση 40-50 ml ΕΝΥ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P116 ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Χιονάτος Ρ.Α.
Φοιτητής Ιατρικής Κρήτης, Δεύτερο έτος
Σκοπός αυτής της ελεύθερης ανακοίνωσης είναι να διερευνήσει τα νευροχημικά μονοπάτια, την λειτουργική νευροανατομία και τους ψυχοβιολογικούς μηχανισμούς της αγάπης. Επισημαίνεται ότι με
την χρήση του όρου <<αγάπη>> στη διεθνή βιβλιογραφία των βιολογικών επιστημών, συμπεριλαμβάνονται οι πτυχές της ρομαντικής αγάπης-romantic love(«έρωτας») και μητρικής αγάπης-maternal
love. Ως κλινική προέκταση θα υπάρξει η ανάλυση της αγάπης ως φαινόμενο εθισμού.
Οι πληροφορίες που θα παρουσιαστούν προέρχονται ως επί το πλείστον από ανασκοπήσεις και
δημοσιεύσεις της τελευταίας πενταετίας ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν μέγιστη εγκυρότητα.
Συγκεκριμένα, θα αναδειχθεί ο ρόλος ουσιών όπως η οξυτοκίνη, η βασοπρεσίνη, η ντοπαμίνη,ο
NGF που φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο νευροχημικό μονοπάτι της αγάπης, Μέσα
από απεικονιστικές τεχνικές θα παρουσιαστούν οι περιοχές που σχετίζονται με τη ρομαντική και τη
μητρική αγάπη όπως ο κερκοφόρος πυρήνας κι ο ιππόκαμπος. Θα δοθεί επίσης έμφαση στους μηχανισμούς επιβράβευσης και απόρριψης που σχετίζονται με την αγάπη και στην εξελικτική της προέλευση. Τέλος θα συζητηθεί το εάν η αγάπη μπορεί να θεωρηθεί εθισμός, πώς αυτός ο εθισμός θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί κλινικά και πώς η μελέτη της αγάπης στα πλαίσια των νευροεπιστημών
μπορεί να ωφελήσει την προαγωγή της υγείας γενικότερα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P117 ΠΩΣ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΦΟΒΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗ
ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΟΒΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
Μητράκου Ι.
Φοιτήτρια Δ’ έτους, Τμήμα Ιατρικής Πατρών
Σκοπός της εργασίας είναι να αποσαφηνίσει τους μηχανισμούς, μέσω των οποίων ένα μέχρι πρότινος ουδέτερο ερέθισμα αρχίζει να εκλύει μια φοβική απόκριση από τον οργανισμό. Η προσέγγιση
του θέματος έγινε μέσα από μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας. Κάθε ουδέτερο ερέθισμα μπορεί
να γίνει φοβική ανάμνηση μέσω του fear conditioning. Η διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για αυτή
την ανάμνηση μεσολαβούνται κατά κύριο λόγο από την αμυγδαλή, με σημαντική συμμετοχή του
ιππόκαμπου για την αναπαράσταση του φοβικού πλαισίου. Το Long Term Conditioning μέσω μιας
σειράς νευροδιαβιβαστών με κυρίαρχο το γλουταμινικό που κινητοποιεί πολλαπλά ενδοκυττάρια μονοπάτια είναι τελικά εκείνο που θα οδηγήσει στην παγίωση της φοβικής ανάμνησης. Η ανάμνηση
μπορεί να ακολουθήσει την αντίστροφη οδό και να υποστεί extinction μια ιδιαίτερη διεργασία που
χρησιμοποιώντας την αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και τον προμετωπιαίο φλοιό οδηγεί στην διακοπή
της έκλυσης φοβικής απόκρισης από το μέχρι πρότινος φοβικό ερέθισμα. Το extinction είναι ένα
υβρίδιο νέας μνήμης και αναίρεσης των αλλαγών που οδήγησαν στην παγίωση της φοβικής ανάμνησης. Οι νευροδιαβιβαστές και οι κυτταρικοί μηχανισμοί που χρησιμοποιεί είναι αντίστοιχοι με του
fear conditioning. Οι γνώσεις που αποκομίζουμε σε κυτταρικό επίπεδο τόσο για το fear conditioning
όσο και για το extinction βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή στη θεραπεία διαφόρων διαταραχών με κύρια
αυτή του Μετατραυματικού Στρες.
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P118 ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ NΕΥΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κουτσιούμπα Χ.1, Καλφακάκου Β. 2
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Καθηγήτρια Φυσιολογίας-Περιβαλλοντικής Φυσιολογιας. Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Οι επιπτώσεις των επιγενετικών κυρίως δράσεων του μολύβδου στο κεντρικό νευρικό σύστημα παίδων και ενηλίκων.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση σύγχρονων δεδομένων έγκυρων διαδικτυακών βιβλιοθηκών.
Αποτελέσματα: Ο μόλυβδος είναι περιβαλλοντικής προέλευσης νευροτοξικός παράγων που εμπλέκεται στην παθογένεια, άτυπων πολλές φορές νευροψυχιατρικών συνδρόμων. Η δράση του ασκείται
εν μέρει μέσω οξειδωτικού στρες, ενώ οι επιγενετικές μεταβολές που προκαλεί ο μολύβδος σχετίζονται ισχυρά με τα νευροεκφυλιστικά νοσήματα της παιδικής ηλικίας. Οι βλάβες που προκαλεί το
μέταλλο εντοπίζονται κυρίως στον εγκεφαλικό φλοιό, τον ιππόκαμπο και την παρεγκεφαλίδα και
εκδηλώνονται με συμπεριφορικές διαταραχές, νοητική υστέρηση, ψυχωσικά σύνδρομα και νευρολογικές διαταραχές. Η παρούσα ανασκόπηση στοχεύει στην διερεύνηση και παρουσίαση των πιθανών
παθοφυσιολογικών και βιοχημικών μηχανισμών οι οποίοι αναπτύσσονται υπό την τοξική επίδραση
του μολύβδου στο νευρικό σύστημα.
Συμπεράσματα: Ο μόλυβδος πρέπει να αντιμετωπίζεται ως περιβαλλοντική απειλή με ιδιαίτερη
εστίαση στις νευροεπιγενετικές του δράσεις και την σύνδεση τους με νευροαναπτυξιακές διαταραχές
και νευροεκφυλιστικά σύνδρομα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P119 ΝΕΥΡΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
Κεραμίδα Α.1, Κονιτσιώτης Σ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής ανασκόπησης είναι η ενημέρωση του ακροατηρίου σχετικά με τα
τελευταία δεδομένα πάνω στην αναγέννηση των κεντρικών και των περιφερικών νευρώνων μετά από
τραυματισμό ή γενικότερα βλάβη, τους παράγοντες που επηρεάζουν αυτήν τη διαδικασία καθώς και
τις επακόλουθες τροποποιήσεις που υφίσταται εγκέφαλος( σε φλοιώδες και υποφλοιώδες επίπεδο),
με απώτερο σκοπό την αποκατάσταση διαφόρων απωλεσθέντων λειτουργιών. Η μέθοδος ήταν η
ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας επί του θέματος. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η περιφερική
νευρική βλάβη και οι συνέπειές της-κυρίως η αισθητική και κινητική απονεύρωση-επάγουν δραματικές διαδικασίες αναδιαμόρφωσης κατά μήκος του νευράξονα. Η πλαστική αναδιοργάνωση του εγκεφάλου συμβαίνει μετά από βλάβες περιφερικών νεύρων και χρησιμοποιεί τις φυσιολογικές ιδιότητες
του νευρικού συστήματος, εντούτοις μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι οι πλαστικές αλλαγές που
ακολουθούν είναι ωφέλιμες δεν έχουν βρεθεί. Τέλος σήμερα χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι
οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή την εγγενή ιδιότητα του νευρικού μας συστήματος προς
ώφελος μας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P120 ΜΝΗΜΟΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κατζουρού Ι.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών
Τον τελευταίο αιώνα το ποσοστό του πληθυσμού με ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών αυξάνεται εκθετικά. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι είναι οι διαταραχές των
μνημονικών λειτουργιών, που κυμαίνονται μεταξύ της ήπιας έκπτωσης της μνήμης και των διαφόρων
μορφών άνοιας, με επικρατούσα τη νόσο Alzheimer. Οι άνοιες είναι ένα ευρέως μελετημένο θέμα,
λόγω των τεράστιων επιπτώσεων τους, όμως εμφανίζεται μόνο στο 14% των ατόμων άνω των 70
ετών. Το 86% των ηλικιωμένων που δεν θα αναπτύξει άνοια, θα εμφανίσει γνωσιακές διαταραχές,
που μεταξύ των διαφορετικών ατόμων εμφανίζουν μεγάλη ετερογένεια. Αυτή η ετερογένεια ώθησε
την έρευνα στην μελέτη του φυσιολογικού γηράσκοντος εγκεφάλου. Αυτές τις μελέτες πραγματεύεται
η εργασία. Θα δωθεί κυρίως έμφαση στον ιππόκαμπο, δομή του εγκεφάλου εξαιρετικά σημαντική
για τη μνήμη, άλλα και σε άλλες δομές. Οι μεταβολές του εγκεφάλου κατά το γήρας είναι ανατομικές, τόσο σε μακροσκοπικό όσο και σε μικροσκοπικό επίπεδο, ηλεκτροφυσιολογικές, μεταβολικές
και μοριακές. Αν και θα αναφερθούν όλα τα είδη, σε αυτή την εργασία θα δωθεί κυρίως βάση στις
μεταβολές σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο, και στις διαφορές μεταξύ φυσιολογικής γήρανσης και
νευροεκφύλισης. Κύρια σημεία που θα τονιστούν είναι οι μικροσκοπικές αλλαγές στα διάφορα τμήματα του εγκεφάλου και κυρίως στιν ιππόκαμπο, η επίδραση ορμονών και stress στους νευρώνες, οι
μεταβολές στη συγκέντρωση των νευροδιαβιβαστών και τη συναπτική λειτουργία, καθώς και κάποια
νεότερα δεδομένα σε σχέση με τη νευρωνογένεση κατά το γήρας. Στόχος είναι η συσχέτιση των
μικροσκοπικών μεταβολών με τις λειτουργικές διαταραχές και η κατανόηση της νευροβιολογίας του
γηράσκοντος εγκεφάλου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P121 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ: ΈΝΑΣ ΓΡΙΦΟΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ...ΛΥΣΗ
Καρασμάνη Α.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σκοπός: Η παρουσίαση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών της πολλαπλής σκλήρυνσης.
Υλικό-Μέθοδος: Η ενδελεχής διερεύνηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά, όπως
πολλαπλή σκλήρυνση και παθογένεση, μορφές, αίτια.
Αποτελέσματα: Η πολλαπλή σκλήρυνση θεωρείται μια αυτοάνοση απομυελινωτική πάθηση, από
την οποία πάσχουν περισσότεροι από 2.3 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως. Τα συμπτώματα
εκδηλώνονται σε ηλικία περίπου 30 ετών και η συχνότητα αυξάνεται σε άτομα λευκής φυλής, γυναίκες και απομακρυσμένες από τον ισημερινό περιοχές. Η εκτεταμένη διείσδυση λευκοκυττάρων στο
κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλεί συσσώρευση μακροφάγων και ενεργοποίηση της μικρογλοίας με καταστροφικές και ευεργετικές συνέπειες. Ο καταστροφικός ρόλος έγκειται στην απελευθέρωση πρωτεασών, κυτοκινών, δραστικών μορφών οξυγόνου με αποτελέσματα την ενεργοποίηση
Τ-λεμφοκυττάρων και τοξικότητα σε νευρώνες και πρόδρομα ολιγοδενδροκύτταρα. Οι τοξικοί παράγοντες, παρουσία μυελίνης, μεσολαβούν σε βλάβες των αξόνων. Ακολουθεί αξονική καταστροφή
εξαιτίας δράσης των Τ-κυττάρων ενάντια στη μυελίνη του ΚΝΣ. Απότοκος είναι η διακοπή μετάδοσης
νευρικών ώσεων. Ο ευεργετικός ρόλος των μακροφάγων/μικρογλοίας αφορά, κυρίως, την προαγωγή της επαναμυελίνωσης, η οποία δεν καλύπτει τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες των αξόνων με
αποτέλεσμα την καταστροφή τους. Στην παθολογική διαδικασία συμμετέχουν ποικιλοτρόπως και
τα αστροκύτταρα. Η νόσος έχει μορφές: υποτροπιάζουσα, πρωτογενώς, δευτερογενώς πρoϊούσα,
πρωτογενώς υποτροπιάζουσα, καλοήθης και νεανική. Η αιτιολογία παραμένει ασαφής, αλλά μάλλον
είναι συνδυασμός γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι γενετικοί παράγοντες περιλαμβάνουν HLA και non-HLA γονίδια, μεταξύ των οποίων ενδεχομένως υπάρχει επιστατική επίδραση. Η
βιταμίνη D, το κάπνισμα, κάποιοι ιοί είναι σημαντικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που συνδέονται
και με επιγενετικούς μηχανισμούς.
Συμπεράσματα: Απαραίτητη είναι η περαιτέρω μελέτη της παθογένειας, διότι αποτελεί τη βάση
ανάπτυξης κατάλληλης θεραπείας, η οποία σταδιακά εξατομικεύεται.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P122 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΡΧΗΣ ΧΕΙΡΑΣ (ALIEN HAND SYNDROME). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γιατρά Α.
Δευτεροετής φοιτήτρια ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης-Second year student of the Medical
Department of University of Crete
Το σύνδρομο της άναρχης χείρας είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από
άρνηση της ιδιοκτησίας και αθέλητες, αλλά φαινομενικά σκόπιμες κινήσεις του άνω άκρου που έχει
επηρεαστεί, συχνότερα του αριστερού χεριού, οι οποίες δεν υπόκεινται στον έλεγχο των ασθενών. Οι
ασθενείς αντιλαμβάνονται το άνω άκρο τους αυτό ως ξένο. Eπίσης, το άκρο αυτό μπορεί να παρεμβαίνει στις δράσεις του φυσιολογικού άκρου και στα αμφίχειρα καθήκοντα του ασθενούς.
Μπορεί να προκληθεί από αρκετές ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου αυτών που εδράζονται στο μεσολόβιο και στο μέσο μετωπιαίο φλοιό. Δύο κύριοι τύποι του συνδρόμου που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί
είναι ο μεσολόβιος και ο μετωπιαίος τύπος. Επιπλέον, ο οπίσθιος υπότυπος, του οποίου οι λύσεις
δεν περιλαμβάνουν το μεσολόβιο έχει αναφερθεί. Μια περίπτωση αντικρουόμενης κίνησης, αριστερόπλευρης πάρεσης και διαταραχής διάκρισης του χρώματος ίσως αποτελεί έναν ακόμα υπότυπο
του συνδρόμου.
Η αιτιολογία του συνδρόμου είναι πολυδιάστατη, παρ’ ότι οι μηχανισμοί που συνεισφέρουν στην
πραγματοποίηση των ακούσιων κινήσεων του ξένου άνω άκρου δεν είναι πλήρως κατανοητοί. Εκτομή όγκου του μετωπιαίου λοβού, έμφρακτο των δεξιών προσθίων ή οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών
ή φλοιοβασική εκφύλιση, συνεχής μερική επιληψία (epilepsia partialis continua), ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο στην περιοχή της αριστερής οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας και αριστερή αιμορραγία
στην περιοχή της γέφυρας μπορεί να ακολουθούνται από το σύνδρομο της άναρχης χείρας. Έχει
σημειωθεί επίσης ότι το σύνδρομο είναι απόρροια της έλλειψης ανασταλτικής δράσης του αριστερού
κυρίαρχου ημισφαιρίου στο δεξιό ημισφαίριο.
Προς το παρόν, δεν υπάρχει αποδοτική θεραπεία για το σύνδρομο. Στρατηγικές όπως συμπεριφορά
αποφυγής και πνευματική συγκέντρωση εμφανίζονται χρήσιμες για τη διαχείριση του συνδρόμου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P123 Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΣΤΗΝ
ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αριτζή Ι., Νικολουδάκη Ζ.
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Η μουσική από τα προϊστορικά χρόνια είναι παρούσα στη ζωή των ανθρώπων καθ’ότι είναι ένα
μέσο πνευματικής απόλαυσης και έκφρασης συναισθημάτων. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να
παρουσιάσει τη νευρική πορεία των μουσικών ηχητικών σημάτων από την αντίληψη στη μουσική
ικανοποίηση. Πηγή πληροφοριών αποτέλεσε η βάση δεδομένων Medline με χρήση Pubmed, και
λέξεις κλειδιά music και brain. Όπως είναι γνωστό, περιοχές του ακουστικού φλοιού είναι υπεύθυνες
για την κωδικοποίηση και αποθήκευση μεμονομένων ηχητικών σημάτων. Ωστόσο πιστεύεται, πως
τα σήματα αυτά μετατρέπονται στην μνήμη σε δομημένο μουσικό σύνολο μέσω αλληλεπίδρασης του
ακουστικού με το μετωπιαίο φλοιό. Επιπλέον, πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι ο επικλινής πυρήνας,
το κατώτερο τμήμα του ραβδωτού σώματος, που ήδη γνωρίζουμε ότι συμμετέχει στην ανταμοιβή
και εγρήγορση σε πολλούς τομείς, μεσολαβεί και στο σύστημα ανταμοιβής της μουσικής. Αυτό επιτυγχάνεται με την έκκριση της ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα. Συγκεκριμένα, στην βιβλιογραφία
εντοπίσαμε πως η αξία της ανταμοιβής από τη μουσική μπορεί να κωδικοποιηθεί από τα επίπεδα
δραστηριότητας του επικλινούς πυρήνα, του οποίου η λειτουργική σύνδεση με ακουστικές και μετωπιαίες περιοχές αυξάνει ως συνάρτηση της αυξανόμενης μουσικής ανταμοιβής. Επίσης, έρευνες
έχουν αποδείξει την θετική συσχέτιση της υποκειμενικής μουσικής απόλαυσης με την ενεργοποίηση
του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, που αποτελεί δείκτη συναισθηματικής διέγερσης. Συμπεραρασματικά, η μουσική ικανοποίηση προκύπτει από αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φλοιικών οδών,
που επιτρέπουν προβλέψεις και προσδοκίες να αναδυθούν από μουσικά σήματα, και των υποφλοιωδών συστημάτων, που είναι υπεύθυνα για την ανταμοιβή.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P124 Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ
ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
Κουτσούρα Ε..1Κυριάκογλου Ι.1, Τσολάκη Α.2, Τσολάκη Μ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 2Ιατρικό Τμήμα,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

1

Η νόσος Alzheimer (ΝΑ)είναι ένα νευροεκφυλιστικό νόσημα που πλήττει κυρίως άτομα της τρίτης
ηλικίας. Χαρακτηρίζεται από γνωστικά ελλείμματα, διαταραχές στη λειτουργικότητα και τη συμπεριφορά. Ο επιπολασμός της νόσου συνεχώς αυξάνεται και αναμένεται να τετραπλασιάστει μέχρι το
2050. Για αυτό ακριβώς το λόγο η έγκαιρη διάγνωση της άνοιας καθίσταται ζωτικής σημασίας. Σε
αυτή την εργασία. κάνοντας μια εκτενή ανασκόπηση στη διεθνή βιβλιογραφία θέλουμε να παρουσιάσουμε πώς η νευροοφυσιολογική μελέτη μέσω του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) μπορεί να
συμβάλλει τόσο στη έγκαιρη διάγνωση και την πρόγνωση της νόσου στο πρόκλινικό στάδιό της, όσο
και στη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας. Θα αναφερθούμε στην ποιοτική
και την ποσοτική ανάλυση των σημάτων ΗΕΓ εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι ασθενείς με ΝΑ. Τέλος θα παρουσιάσουμε τη χρήση του ΗΕΓ στην καθημερινή κλινική πράξη
αλλά και όλους τους ερευνητικούς τομείς που χρησιμοποιείται με κύριο στόχο πάντα τους ασθενής
με νόσο Alzheimer.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P125 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
Περογιαννάκη Α.1, Σιούτη Ι.1, Πελλίδου Σ.- Ε.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επ. Καθηγήτρια Νευρολογίας Ιατρικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Η προσέγγιση της νόσου Alzheimer με έμφαση στις νέες απεικονιστικές μεθόδους για την
διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξής της, καθώς και την ανάπτυξη νέων θεραπειών.

1

Μέθοδος: Ανασκόπηση της τρέχουσας έρευνας και της σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Η νόσος Alzheimer αποτελεί την συχνότερη μορφή άνοιας, χαρακτηριζόμενη από
τον σχηματισμό νευροϊνιδιακών τολυπίων και πλακών β-αμυλοειδούς. Οι εκφυλιστικές αλλαγές ξεκινούν από τον ενδορρινικό φλοιό 10-20 χρόνια πριν την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.
Με την επέκταση τους στον ιππόκαμπο εμφανίζεται, αρχικά, δυσχέρεια στην απομνημόνευση νέων
πληροφοριών και στην ανάκληση πρόσφατων γεγονότων, και στη συνέχεια των παλαιών εγχαράξεων. Σταδιακά, η εκφύλιση επεκτείνεται, με αποτέλεσμα την γενικευμένη ατροφία του εγκεφάλου.
Ο προσδιορισμός βιοδεικτών στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και οι νέες απεικονιστικές τεχνικές βοηθούν στην ακριβή προσέγγιση της διάγνωσης. Το PET-scan συνεισφέρει στην πρώιμη διάγνωση
της νόσου. Πιο συγκεκριμένα, το FDG-PET ανιχνεύει τον μειωμένο μεταβολικό ρυθμό των νευρικών
κυττάρων και το Amyloid-PET την εναπόθεση αμυλοειδούς σε αυτά. Η MRI εγκεφάλου αναδεικνύει
την ατροφία και την επακόλουθη διάταση των κοιλιών. Η fuctional-MRI αποκαλύπτει την μειωμένη
νευρωνική δραστηριότητα, κατά την εκτέλεση γνωστικών λειτουργιών, ενώ η fuctional connectivityMRI ελέγχει τη λειτουργική σύνδεση συνεργαζόμενων περιοχών.
Συμπεράσματα: Η νόσος Alzheimer αποτελεί μια χρόνια εκφυλιστική διεργασία του εγκεφάλου,
στην πρώιμη διάγνωση της οποίας μπορούν να συμβάλλουν οι νέες απεικονιστικές μέθοδοι. Στόχος
είναι η έγκαιρη έναρξη θεραπείας για την καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου. Τέλος, η συνεισφορά της
απεικόνισης μέσω της ανακάλυψης δεικτών, ειδικών για την αξιολόγηση νέων θεραπειών, μπορεί να
είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση της νόσου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P126 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ NΕΥΡΟΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER: ΠΙΘΑΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Λουκαΐδη Α., Πέτρου Α.
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Κύρια ιστοπαθολογική μεταβολή στη νόσο Alzheimer αποτελεί η εμφάνιση και συσσώρευση αμυλοειδών πλακών στο ενδοθήλιο των αιμοφόρων αγγείων σε περιοχές του εγκεφάλου. Παρατηρείται
ότι 98% όσων εμφάνισαν την νόσο είχαν ήδη εμφανίσει εγκεφαλική αμυλοειδή αγγειοπάθεια (EAA).
Στην ΕΑΑ παρατηρείται αυξημένη συσσώρευση και συγκόλληση αιμοπεταλίων στο ενδοθήλιο των
αγγείων του εγκεφάλου. Το κυριότερο συστατικό των αμυλοειδών πλακών των αγγείων, το πεπτίδιο
Αβ40, σε αυξημένες συγκεντρώσεις επάγει την ενεργοποίηση και συγκόλληση των αιμοπεταλίων, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία θρόμβων που μειώνουν τη ροή αίματος προς τον εγκέφαλο.
Το πεπτίδιο Αβ40 παράγεται με την διάσπαση της διαμεμβρανικής πρωτεΐνης Amyloid Precursor
Protein (ΑΡΡ) από β και γ σεκρετάσες, αποθηκεύεται στα α κοκκία των αιμοπεταλίων και ελευθερώνεται με την ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων. Με την έκκρισή του στο περιβάλλον των αιμοπεταλίων,
το πεπτίδιο Αβ αυξάνει την δραστικότητα του ενεργοποιητικού υποδοχέα των αιμοπεταλίων PAR1
(protease activated receptor) και, ταυτόχρονα, ενεργοποιεί σηματοδοτικό μονοπάτι για σύνθεση Αβ
(κύκλος συνεχούς ενεργοποίησης αιμοπεταλίων και παραγωγής Αβ).
Προϊόν της διάσπασης της ΑΡΡ είναι το APP Intracellular Domain AICD, το οποίο δρα ως μεταγραφικός παράγοντας ρυθμίζοντας την γονιδιακή έκφραση. Ένα από τα γονίδια που ρυθμίζει είναι και
το γονίδιο που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη neprelysin (NEP). Αυτή είναι μια Zn-μεταλλοπεπτιδάση
που αναγνωρίζει αλληλουχίες στο πεπτίδιο Αβ, προκαλώντας την αποδόμησή του. Βρέθηκε ότι σε
κύτταρα H4 αναστολείς κινάσης τυροσίνης μειώνουν τα επίπεδα του πεπτιδίου Αβ και αυξάνουν τα
επίπεδα AICD και NEP, δίνοντας ελπίδες ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P127 ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΕΝΟΣ
ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Κωνσταντινίδης Ι.
Φοιτητής Ιατρικής Αθηνών
Ο όρος συναισθησία αναφέρεται στο νευρολογικό φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο η ενεργοποίηση
μιας αισθητικής ή συνειρμικής οδού έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη και ακούσια εμπειρία μιας
δεύτερης αισθητικής η συνειρμικής οδού. Η συναισθησία γραφήματος - χρώματος είναι μία μορφή
συναισθήσιας κατά την οποία η αντίληψη ενός ατόμου για τα γράμματα και τους αριθμούς σχετίζεται
με την εμπειρία χρωμάτων. Πρόκειται για ένα πολυαισθητικό φαινόμενο το οποίο φαίνεται να επηρεάζει τα σχήματα της αντίληψης, της μάθησης και της μνήμης και το οποίο εμφανίζει σχέσεις με περιοχές τόσο πρωτογενούς όσο και συνειρμικής αισθητικότητας, όπως ο οπτικός φλοιός, η υπερχείλια
και η γωνιώδης έλικα του κάτω βρεγματικού λοβίου. Μελέτες με τη χρήση λειτουργικής μαγνητικής
τομογραφίας fMRI έδειξαν στατιστικά σημαντική παράλληλη ενεργοποίηση των παρακείμενων περιοχών του οπτικού φλοιού υπεύθυνων για αναγνώριση των χαρακτήρων και για αναγνώριση του χρώματος (V4). Υπάρχουν δύο επικρατέστερες θεωρίες για το φαινόμενο αυτό. Πρώτον, ανωμαλία στη
φυσιολογική διαδικασία του συναπτικού κλαδέματος (pruning) στα πλαίσια της φυσιολογικής ανάπτυξης της συναπτικής πλαστικότητας η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ταυτόχρονη ενεργοποίηση
γειτονικών περιοχών ( cross-activation). Δεύτερον, δυσλειτουργία κατά την αναστολή της ανατροφοδότησης ( disinhibited feedback) κατά την επιστροφή σήματος από συνειρμικές προς πρωτογενείς
αισθητικές περιοχές. Τέλος, κλινικές αναφορές υποδεικνύουν επαγωγή συναισθησίας σε ασθενείς με
επιληψία κροταφικού λοβού.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P128 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΕΣΒΕΡΑΤΡΟΛΗΣ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER
Τόσκας Ι.1, Ζωγράφος Χ.1, Καλφούτζος Κ.1, Προδρομίδου Α. 1, Κορού Μ.2, Τζανετάκου Ε.3,
Περρέα Δ.4
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Εργαστ’ηριο Πειραματικής Χειρουργκής και χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, 2Κτηνίατρος, PhD, MSc, Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουρικής & Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή
Αθηνών, ΕΚΠΑ, 3Κλινική Διαιτολόγος, Βιολόγος, PhD, RD, BSc. Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουρικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή Αθηνών, ΕΚΠΑ, 4 Καθηγήτρια Πειραματικής Παθοβιοχημείας, Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής
και Χειρουργικής Έρευνας «Ν.Σ. Χρηστέας», Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
1

Σκοπός: Η παρούσα εργασία έγινε με σκοπό την σύνθεση και την ανάλυση των διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με την επίδρασης της ρεσβερατρόλης στη νόσο Alzheimer.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση επιστημονικών άρθρων στο PubΜed χρησιμοποιώντας τους συνδιασμούς των λέξεων-κλειδιά των θεματικών περιοχών: ρεσβερατρόλη, νόσος Alzheimer, Αβ-αμυλοειδές,
νευροπροστατευτική δράση και θεραπεία Alzheimer. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 10 μελέτες από το
2005 μέχρι το 2013.
Αποτελέσματα: Σε πειραματικές μελέτες σε γενετικά τροποποιημένα ποντίκια, η ρεσβερατρόλη εμφανίζεται να μετριάζει την Αβ-επαγώμενη νευροτοξικότητα, να μειώνει την ενδοκυττάρια συσσώρευση Αβ-αμυλοειδούς προάγοντας την κάθαρσή του μέσω του συστήματος των πρωτεοσωμάτων και
να εμποδίζει την ενεργοποίηση μακροφάγων και μικρογλοίας, αναστέλοντας έτσι ένα χαρακτηριστικό
γνώρισμα της νόσου. Επιπλέον άλλα αποτελέσματα αφορούν την αποπτωτική της δράση μέσω της
υπερπαραγωγής της πρωτείνης σιρτουίνη-1 και την σταθεροποίηση της ενδοκυττάριας ομοιόστασης
του Ca2+. Τέλος, ο μεταβολισμός της, είτε στη χορήγηση απο του στόματος είτε ενδοφλεβίως, είναι
ταχύς.
Συμπέρασμα: Η ρεσβερατρόλη αποτελεί μια ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία και μέσω της δράσης της
έχει προστατευτικό ρόλο στην εμφάνιση και την πορεία της νευροεκφυλιστικής νόσου, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε βελτίωση της χωρικής μνήμης και σε αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Προβλήματα, όπως η πτωχή βιοδιαθεσιμότητα, η μειωμένη σταθερότητα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες και η
εφαρμογή αυτής ή διαφόρων αναλόγων της ως θεραπευτικά μέσα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν
θέματα διερεύνησης μελλοντικών ερευνών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P129 Η ΚΕΤΟΓΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Φωκολώρος Χ., Μπόντζος Γ.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
Σκοπός: Η κετογόνος δίαιτα έχει χρησιμοποιηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα για την αντιμετώπιση
της επιληψίας σε παιδία και τα τελευταία χρόνια έχει θέση στην αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής επιληψίας. Αυτή η εργασία προσπαθεί να παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα στην χρήση της
κετογόνου δίαιτας αλλά και να διερευνήσει τον τρόπο δράσης αυτής προτείνοντας νέους φαρμακευτικούς στόχους.
Υλικά και Μέθοδος: Για την βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν άρθρα της διεθνούς
βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αναδεικνύουν την θέση της
κετογόνου δίαιατας στην αντιμετώπιση της φαρμακοανθεκτικής επιληψίας των παιδιών. Επίσης παρέχει και μια σειρά από πιθανοιύς τρόπους δράσης των κετονών.
Συμπέρασμα: Σήμερα η κετογόνος δίαιτα αν και έχει πολλους περιορισμούς είναι ενα σημαντικό
όπλο στην φαρέτρα του παιδονευρολόγου στην προσπάθεια αντιμετώπισης των ανθεκτικών επιληψιών. Έχουν προταθεί αρκετές τροποποιημένες διάιτες με βάση τις κετόνες ώστε να είναι πιο εύκολες στην υιοθέτηση τους από το παιδί και την οικογένεια. Τα τελευταία δεδομένα προτείνουν δράση
των κετονοσωμάτων σε υποδοχείς που εμπλέκονται στην δημιουργία των κυστιδίων γλουταμίνης
που σε συνδιασμό με την αλλαγή του μεταβολισμού φαίνεται να είναι ο μηχανισμός που επιδρά και
καταστέλει τις επιληπτικές κρίσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί μπορούν να αποτελέσουν στο μέλλον φαρμακευτικούς στόχους κατά την δημιουργία νέων φαρμάκων για την επιληψία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P130 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΥΡΑΛΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΓΛΩΣΣΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σαργιώτης Γ.1
Ιατρός
Σκοπός: Ανασκόπηση της παλαιότερης και νεώτερης ιατρικής γνώσης σχετικά με την επιδημιολογία
και την αιτιολογία της νευραλγίας του γλωσσοφαρυγγικού νεύρου (ΝΓ).
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 109 άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας από το 1910 ως το 2014 μέσω του
διαδικτύου.
Αποτελέσματα: Η επίπτωση της ΝΓ κυμαίνεται μεταξύ 0,2-0,7/100.000 πληθυσμού/έτος. Αποτελεί
νόσο της μεγάλης ηλικίας (μέσος όρος 50 έτη), μα έχουν αναφερθεί περιστατικά και σε παιδιά. Δεν
υφίσταται στατιστικά σημαντική διαφορά στην επίπτωση της ΝΓ στα δυο φύλα, ενώ είναι δυνατόν να
συνυπάρχει με νευραλγία του τριδύμου. Υφίστανται αίτια ΝΓ ιδιοπαθή και δευτεροπαθή, με κυριότερο την συμπίεση από αγγειακό κλάδο, συνήθως την οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, όπως
αποδεικνύεται από την θεραπευτική επιτυχία της νευροχειρουργικής τεχνικής της μικροαγγειακής
αποσυμπίεσης. Σύνηθες αίτιο δευτεροπαθούς ΝΓ αποτελούν όγκοι, κυρίως της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, αλλά και του φάρυγγα, της γλώσσας, των αμυγδαλών, του στελέχους και της βάσης
του κρανίου. Αίτια ΝΓ αποτελούν οι αγγειακές διαμαρτίες (παραμένουσα υπογλώσσια αρτηρία, αρτηριοφλεβικές δυσπλασίες, διαχωριστικά ανευρύσματα, έκτοπη έσω καρωτίδα αρτηρία), οι λοιμώξεις
(αμυγδαλίτιδα, αμυγδαλόλιθοι, φαρυγγίτιδα, παραφαρυγγικό απόστημα, απόστημα γλώσσας, αραχνοειδίτιδα), η πολλαπλή σκλήρυνση, οι κακώσεις (συχνά ιατρογενείς σε εγχειρήσεις) και το σύνδρομο του Eagle (επιμήκης βελονοειδής απόφυση του κροταφικού οστού). Άλλα σπανιότερα αίτια είναι
το σύνδρομο Arnold-Chiari, η υπερτροφία και το θήλωμα των χοριοειδών πλεγμάτων, η κύστη του
Thornwaldt, η θεραπευτική διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, οδοντικές βλάβες, η νόσος
Paget, κύστεις ιγμορείου άντρου και αγγειακά έμφρακτα του προμήκη.
Συμπεράσματα: Η ΝΓ είναι μια σπάνια νόσος, που όμως μπορεί να οφείλεται σε μεγάλο φάσμα
αιτίων που άπτονται σε πολλές ιατρικές ειδικότητες.
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ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΕΝΟΤΟΠΙΩΔΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (LACUNAR STROKES).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παλάντζας Θ., Λαζάρου Χ.
Φοιτητές 4ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εισαγωγή: Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια κενοτοπιώδης αιτιολογίας (Lacunar strokes)
αποτελούν μία από τις τρεις πιο συνήθεις αιτίες μαζί με τα καρδιοεμβολικά και την αθηροσκλήρυνση
των μεγάλων αγγείων. Συγκεκριμένα, αποτελούν το 15%-25% όλων των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.
Σκοπός: Η κατανόηση της κλινικής εικόνας των Lacunar ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων με στόχο την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπισή τους
Ανασκόπηση: Τα lacunar ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια οφείλονται σε απόφραξη μιας
από τις εν τω βάθει διατριτένοντες αρτηρίες με αποτέλεσμα μικρά έμφρακτα, συνήθως μικρότερα
από 15mm, στις εν τω βάθει δομές του εγκεφάλου. Η κλινική εικόνα, ανάλογα με τα συμπτώματα
χωρίζεται κυρίως σε 5 σύνδρομα lacunar, το αμιγώς κινητικό,το αταξίας-ημιπάρεσης, το σύνδρομο
δυσαρθρίας/αδέξιου χεριού, το αμιγώς αισθητικό και το αισθητικοκινητικό σύνδρομο. Θεραπευτικά
υπάρχει η δυνατότητα της θρομβόλυσης τις πρώτες 3 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων,
όταν φυσικά απουσιάζουν οι ανάλογες αντενδείξεις, ή μπορεί να δωθεί υψηλή δόση ασπιρίνης μέσα
στις πρώτες 48 ώρες, ενώ σε βάθος χρόνου στόχος είναι η αποκατάσταση και η τροποποίηση των
αιτιολογικών παραγόντων και παραγόντων κινδύνου.
Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης των lacunar ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων καθιστά αναγκαία εκ μέρους του γιατρού τη γνώση της κλινικής τους εικόνας, της διάγνωσής και
της έγκαιρης αντιμετώπισής τους.
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P132 ΠΑΡΕΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΙΣΘΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ
Ραμπότας Α.1, Συμεού Μ.1, Μπιρμπίλης Θ.2
1

Φοιτητής/τρια Ιατρικής Σχολής Αλεξανδρούπολης, 2Καθηγητής Νευροχειρουργικής ΔΠΘ

Σκοπός: Το ανεύρυσμα της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας αποτελεί μια από τις αιτίες αιφνίδιας
πάρεσης της ΙΙΙης εγκεφαλικής συζυγίας. Περιγράφετε η κλινική εικόνα και η αντιμετώπιση δύο τέτοιων περιπτώσεων.
Υλικό και Μέθοδοι: Το χρονικό διάστημα 2005-2012 αντιμετωπίστηκαν στην κλινική μας (μικροχειρουργικά ή ενδοαγγειακά), 117 ανευρύσματα εγκεφάλου. Σε δύο περιπτώσεις από αυτά (♂, 38 και 64
χρονών αντίστοιχα), η εισαγωγή στο νοσοκομείο έγινε όχι λόγω κεφαλαλγίας ή αυχενικής δυσκαμψίας, αλλά λόγω ξαφνικής βλεφαρόπτωσης. Η κλινική εξέταση ανέδειξε επιπλέον, πλήρη πάρεση
του έσω, άνω, κάτω ορθού καθώς και του κάτω λοξού μυός. Επίσης, μυδρίαση και κατάργηση του
φωτοκινητικού αντανακλαστικού. Στα πλαίσια της ακτινολογικής διερεύνησης, η Ψηφιακή Αφαιρετική
Αγγειογραφία ανέδειξε και στις δύο περιπτώσεις ευμεγέθη σακοειδή ανευρύσματα της οπίσθιας αναστομωτικής αρτηρίας. Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε πτεριονική κρανιοτομία και clipping των ανευρυσμάτων. Ο ενδοαγγειακός εμβολισμός με coils απερρίφθη, διότι θεωρήθηκε ότι δε θα οδηγούσε
σε μείωση της χωροκατακτητικής δράσης των ανευρυσμάτων. Διεγχειρητικά, επιβεβαιωθήκαν τα
πιεστικά φαινόμενα επί του κοινού κινητικού νεύρου.
Αποτελέσματα: Μετά από βραχεία παραμονή στη Μ.Ε.Θ. και οι δύο ασθενείς εξήλθαν της κλινικής
σε διάστημα 2 και 3 εβδομάδων αντίστοιχα. Ένα έτος μετά, το μέγεθος της κόρης και η λειτουργία
των οφθαλμικών μυών επανήλθαν σταδιακά και στους δύο ασθενείς, ενώ παρατηρήθηκε ήπια υπολειμματική πτώση βλεφάρου στον ένα.
Συμπεράσματα: Τα συνηθέστερα αίτια μεμονωμένης πάρεσης του κοινού κινητικού νεύρου είναι τα
ανευρύσματα (30%). Θεωρούμαι ότι καλύτερη πρόγνωση παρουσιάζουν οι ασθενείς < 50 ετών, με
μικρό μέγεθος ανευρύσματος που αντιμετωπίζονται άμεσα (με βέλτιστο όριο τις τρεις ημέρες από την
εμφάνιση των συμπτωμάτων).
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P133 ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑ
ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ ΝΕΥΡΟΥ
Πιστιώλη Ε.1, Τσιάμη Β.1, Μέντζης Α.2, Μπιρμπίλης Θ.3
3ετής φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, 25ετής φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, 3Νευροχειρουργική
Κλινική ΔΠΘ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

1

Σκοπός: Παρουσιάζεται μία εξαιρετικά σπάνια περίπτωση νευροπάθειας του θυροειδούς νεύρου
(δεύτερος μεγάλος κλάδος του οσφυϊκού πλέγματος από την ένωση των πρόσθιων κλάδων Ο2 - Ο4
νωτιαίων ριζών) λόγω νευρινώματος του νεύρου στην περιοχή της πυέλου.
Υλικό - Μέθοδος: Ασθενής 39 ετών, χωρίς ιστορικό τραύματος, παραπέμφθηκε για άλγος προοδευτικά επιδεινούμενο στην έσω επιφάνεια του αριστερού μηρού-γόνατος με συνοδό δυσκολία βάδισης. Η Μαγνητική Τομογραφία (MRI) του γόνατος, αποκάλυψε οστικό οίδημα του έσω κονδύλου του
αριστερού μηριαίου, εύρημα συμβατό με παροδική οστεοπόρωση. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή
με μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και καλσιτονίνη, ο ασθενής παρουσίασε τις επόμενες εβδομάδες
περαιτέρω επιδείνωση με ανάπτυξη εξαιρετικά επώδυνου γόνατος καθώς και παροδικό, οξύ άλγος
αριστερού ισχίου. Μια δεύτερη MRI γόνατος και πυέλου ανέδειξε επιδείνωση του οστικού οιδήματος
του κονδύλου και μια χωροκατακτητική βλάβη στο θυροειδές νεύρο (2x3cm), στην αριστερή πλευρά
της ουροδόχου κύστεως, που επεκτείνετε προς το θυροειδές τρήμα. Έγινε πλήρης μικροχειρουργική
αφαίρεση της βλάβης με διατήρηση της συνέχειας του νεύρου.
Αποτελέσματα: Η ιστοπαθολογική εξέταση ανέδειξε νευρίνωμα, ενώ εντός 2 εβδομάδων παρατηρήθηκε πλήρης ύφεσης των κλινικών συμπτωμάτων. Επίσης, ο μετεγχειρητικός έλεγχος με MRI, αποκάλυψε την ολική υποχώρηση του οστικού οιδήματος από το γόνατο καθώς και την έλλειψη τοπικής
υποτροπής του όγκου.
Συμπεράσματα: Η παροδική οστεοπόρωση εμφανίζεται σε άτομα μέσης ηλικίας και είναι καλοήθης νόσος αγνώστου αιτιολογίας, που πιο συχνά επηρεάζει ισχίο, γόνατο, ποδοκνημική. Η κλινική
εκδήλωση νευροπάθειας θυροειδούς νεύρου σαν επώδυνη παροδική οστεοπόρωση γόνατος είναι
εξαιρετικά σπάνια στη νευροχειρουργική καθημερινότητα. Πιστεύουμε ότι η γνώση της ύπαρξης της,
έχει διαφοροδιαγνωστική αξία για αντίστοιχες επώδυνες καταστάσεις (πχ ριζοπάθεια).
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P134 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΝΖΟΔΙΑΖΕΠΙΝΩΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΡΙΤΗΣ
ΗΛΙΚΙΑΣ
Παντελίδης Π., Πρίφτης Δ., Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.
Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας ΑΠΘ
Σκοπός: Η κατάδειξη των ιδιαιτεροτήτων και των πιθανότερων συνοδών προβλημάτων της τρίτης
ηλικίας που επηρεάζουν τη στρατηγική χορήγησης βενζοδιαζεπινών.
Μέθοδος: Πρόσφατη βιβλιογραφία και νεότερες οδηγίες-συστάσεις σχετικών οργανισμών συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάζονται.
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Οι φυσιολογικές μεταβολές που συνοδεύουν την ηλικιακή αυτή
ομάδα επηρεάζουν τη φαρμακοκινητική και τη φαρμακοδυναμική των βενζοδιαζεπινών. Η αναμενόμενη έκπτωση της λειτουργίας του ήπατος και άλλων συστημάτων μπορεί να τροποποιήσει ή και να
παρουσιάσει ανεπιθύμητες ενέργειες στις συνήθεις δόσεις.
Φαρμακοδυναμικά, οι μοριακές και οι συνακόλουθες λειτουργικές μεταβολές του ΚΝΣ (μοριακό επίπεδο και επίπεδο νευρωνικού κυκλώματος) τροποποιούν την ανταπόκριση στις τυπικές δόσεις βενζοδιαζεπινών, επαναπροσδιορίζοντας έτσι τα όρια της υπερδοσολογίας. Εξάλλου η ύπαρξη -συνήθως- συνοδών νόσων και η λήψη και άλλων φαρμάκων στην ηλικία αυτή πρέπει να κάνει ιδιαίτερα
προσεκτικούς τους θεράποντες ιατρούς λόγω τυχόν αλληλεπιδράσεων που μπορεί να προκύψουν.
Ως εκ τούτου, βιβλιογραφικά προτείνεται η εξειδίκευση στη χορήγηση βενζοδιαζεπινών, με δόσεις
που φτάνουν έως και το 50% της τυπικής. Επιπλέον, η μη-συμμόρφωση των ασθενών αυτών στις
ιατρικές οδηγίες μπορεί να επηρεάσει επίσης τις ενέργειες των φαρμάκων.
Η γνώση ότι το 50% των φαρμάκων καταναλώνεται από τους ηλικιωμένους και ότι το 20% εξ αυτών
-σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας- που εισάγεται στα Νοσοκομεία έχει ως αίτιο τις ανεπιθύμητες ενέργειες, πρέπει να κάνει τον συνταγογράφο να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην ευαίσθητη
αυτή κατηγορία ασθενών.
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P135 ΕΞΩΚΡΑΝΙΑΚΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ
ΚΟΓΧΟΥ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Νερντενγιάν Ν.1, Μπαρέττας Ν.1, Μανούσσος Μ.1, Μπιρμπίλης Θ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δ.Π.Θ.,2. Αν. Καθηγητής Νευροχειρουργικής Ιατρικής Σχολής Δ.Π.Θ.,
Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική Δ.Π.Θ., Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης
1

Σκοπός: Παρουσιάζεται η σχετικά σπάνια εξωκρανιακή προσπέλαση του οφθαλμικού κόγχου διαμέσου των μετωπιαίων κόλπων.
Υλικό και μέθοδοι: Με τον ασθενή σε ύπτια θέση πραγματοποιείται: οστεοτομία πρόσθιου τοιχώματος μετωπιαίου κόλπου, αφαίρεση οροφής κόγχου, μικροχειρουργική αφαίρεση βλάβης, αποκατάσταση οροφής κόγχου με την πλατιά περιτονία, τοποθέτηση ελευθέρου λίπους ενδοκολπικά και
οστεοσύνθεση οστεοτομίας μετωπιαίου κόλπου με μικροπλάκες-βίδες. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση 2 περιπτώσεων επί συνόλου 12 ασθενών ( 5 γυναίκες και 7 άνδρες, με
μέσο όρο ηλικίας τα 59 έτη ) με χωροκατακτητικές εξεργασίες οφθαλμικού κόγχου κατά την πενταετία
2005 - 2010, στην κλινική μας. Επιλέγει η προσπέλαση αυτή λόγω της θέσεως της βλάβης, καθώς
και του γεγονότος ότι οι ασθενείς είχαν ευμεγέθεις μετωπιαίους κόλπους που επεκτείνονταν και στην
οροφή του κόγχου και επομένως προσφέρονταν για αυτήν την προσπέλαση.
Αποτελέσματα: Η διεγχειρητική πορεία των ασθενών ήταν ομαλή, χωρίς να χρειασθεί η μετεγχειρητική παρακολούθηση τους στην ΜΕΘ του νοσοκομείου μας. Μετεγχειρητικά δεν παρουσίασαν
επιπλοκές και είχαν σταδιακή βελτίωση της προεγχειρητικής συμπτωματολογίας τους.
Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι η επιλογή της προσπέλασης του οφθαλμικού κόγχου θα πρέπει
να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, καθώς και στη θέση και
τρόπο επέκτασης της βλάβης. Επίσης, πιστεύουμε ότι η εξωκρανιακή προσπέλαση του οφθαλμικού κόγχου διαμέσω των μετωπιαίων κόλπων, όπου αυτή είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί, είναι
ασφαλής και με μικρή επιβάρυνση για τον ασθενή.
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P136 DEEP BRAIN STIMULATION ΣΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΝΟΣΟΥΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Δημητρέλλου Σ.-Ε.1, Θεοδοσοπούλου Χ. 1, Σπηλιοπούλου Β. 1, Κωνσταντογιάννης Κ.2
Προπτυχιακή φοιτήτρια-Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργικής Πανεπιστημίου Πατρών

1

Η αναρτημένη ανακοίνωση πραγματεύεται τις σύγχρονες εφαρμογές της νευροχειρουργικής στον
τομέα της ψυχιατρικής (ψυχοχειρουργική). Στις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίσθηκαν οι πρώτες χειρουργικές πρακτικές όπως αυτή της μετωπιαίας λοβοτομής, την οποία διαδέχθηκαν και άλλες παρόμοιες τεχνικές. Ωστόσο, στη δεκαετία του 1970, εγκαταλείφθηκαν σταδιακά λόγω ηθικών ζητημάτων,
σημαντικών παρενεργειών και της εισαγωγής των πρώτων αντιψυχωσικών φαρμάκων. Σήμερα,
χάρη στην πρόοδο των νευροεπιστημών (νευροβιολογία-νευροφυσιολογία), της νευροαπεικόνισης
(SPECT, fMRI, PET) και της χειρουργικής (ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές), έχουν ήδη αρχίσει να
εφαρμόζονται ψυχοχειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση κυρίως φαρμακοανθεκτικών και
υποτροπιαζόντων ψυχιατρικών νοσημάτων (καταθλιπτική διαταραχή, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, κ.α.). Θα αναφερθούν οι πιο διαδεδομένες, συγκεκριμένα αυτές του Deep Brain Stimulation,
και οι πιο κλασικές επεμβάσεις (Ablative Surgery), οι οποίες στοχεύουν συγκεκριμένες δομές στον
εγκέφαλο. Τέτοιες επεμβάσεις προς το παρόν δεν μπορούν να εφαρμοστούν για νοσήματα όπως η
σχιζοφρένεια που έχουν πολύπλοκη και πολυπαραγοντική παθοφυσιολογία αλλά εφαρμόζονται σε
πολλά κέντρα για την φαρμακοανθεκτική κατάθλιψη και την βαριά ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P137 Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ηλίας Ρ. Α., Στοϊκου Χ. Ζ.
Φοιτητές Νοσηλευτικού Τμήματος, ΤΕΙ Λαμίας
Σκοπός της εργασίας: γίνεται αναφορά στη νοσηλευτική διοίκηση, με τι ασχολείται, πως αναπτύσσεται, πως λειτουργεί, ποια είναι η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της και οι λόγοι που είναι
αναγκαία. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης της νοσηλευτικής υπηρεσίας στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές
στην Ελλάδα, και αποσκοπεί στην ανάδειξη του ρόλου των διαφόρων νοσηλευτικών υπηρεσιών και
στον εντοπισμό των κυριοτέρων διοικητικών προβλημάτων που γίνονται ορατά στον τόσο ιδιαίτερο
χώρο της υγείας. Επίσης γίνεται αναφορά στην πορεία ανάπτυξης και οργάνωσης του υγειονομικού
τομέα στην Ελλάδα, στην οργάνωση της νοσηλευτικής υπηρεσίας στην Ελλάδα, τα διάφορα επίπεδα
της νοσηλευτικής διοίκησης στην Ελλάδα και αξιολογούνται τα διάφορα προβλήματα του συστήματος υγείας της Ελλάδας.
Υλικά και Μέθοδοι: για τη σύνταξη της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν 23 αναφορές (ερευνητικές και
βιβλιογραφικές) από άλλους συγγραφείς.
Αποτελέσματα-συμπεράσματα: η σημερινή κατάσταση της νοσηλευτικής διοίκησης έχει οδηγηθεί
σε αδιέξοδο και είναι ανάγκη να γίνει μια ριζική αλλαγή στο σύστημα της νοσηλευτικής διοίκησης
των μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας και να αποκτήσουμε επιτέλους ένα πραγματικό εθνικό
σύστημα υγείας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P138 Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ
ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στυλιανίδου Σ.1, Κετικίδου Ε.2
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου
Θεσσαλονίκης, 2Νοσηλευτρια
1

Εισαγωγή: Η νοσηλευτική φροντίδα της ασθενούς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλεται σε
ακτινοθεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που η νοσηλεύτρια θα έλθει σε επαφή μαζί της. Από τη στιγμή
αυτή, η νοσηλεύτρια με την αγάπη, το ενδιαφέρον, την κατανόηση της θέσης της ασθενούς και τις
γνώσεις της θα προσπαθήσει να δημιουργήσει στην ασθενή ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης και αισθήματα αποδοχής.
Σκοπός: Οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της νοσηλεύτριας που φροντίζει τις ασθενείς με καρκίνο του
μαστού.
Υλικό-Μέθοδοι: Η νοσηλεύτρια που εργάζεται στα ακτινοθεραπευτικά τμήματα ενημερώνεται από
το φάκελο της κάθε ασθενούς για: α) το είδος της ακτινοθεραπείας που καθορίστηκε, β) το σκοπό
της ακτινοβόλησης ( θεραπευτικό ή ανακουφιστικό), γ) τον αριθμό των συνεδριών που ήδη έχει κάνει
και που προγραμματίζεται να κάνει. Οι ασθενείς χρειάζονται σωστή ενημέρωση για τη θεραπεία στην
οποία θα υποβληθούν και νιώθουν την ανάγκη να βεβαιωθούν ότι αυτή θα είναι ανώδυνη και ακίνδυνη. Η νοσηλεύτρια ενημερώνει την ασθενή για τη θεραπεία. Επίσης πρέπει να βρει την κατάλληλη
στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ώστε να δώσει στην ασθενή ρεαλιστική εικόνα των παρενεργειών της ακτινοθεραπείας που πρόκειται να εμφανισθούν, των μέτρων που θα ληφθούν για την
πρόληψη και την αντιμετώπισή τους και των ατόμων, στα οποία μπορεί να απευθυνθεί για τη λήψη
πληροφοριών. Επίσης οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες της νοσηλεύτριας αναφέρονται: α) στην προετοιμασία και τη βοήθεια της ασθενούς για τη θεραπεία, β) στην εφαρμογή προστατευτικών μέτρων
για την ασθενή, πρόληψη και αντιμετώπιση της ακτινοδερματίτιδας, γ) στην ψυχολογική τόνωση της
ασθενούς, πριν κατά και μετά τη θεραπεία.
Αποτελέσματα: Η νοσηλεύτρια αξιολογεί πως αντιλαμβάνεται η ασθενής το είδος αυτό της θεραπείας, επισημαίνει τα προβλήματα και τις ανάγκες της ασθενούς και με βάση αυτές θέτει τους σκοπούς
και τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις. Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, με σωστή ενημέρωση, προστατεύουν την περιοχή του δέρματος που ακτινοβολείται.
Η σωστή νοσηλευτική προσέγγιση μετριάζει το φόβο και το άγχος των ασθενών. Η οικογένεια της
ασθενούς ενημερώνεται και καθοδηγείται κατάλληλα για το πώς πρέπει ν’ αντιμετωπισθεί το άτομο
που κάνει την ακτινοθεραπεία.
Συμπεράσματα: Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα ογκολογικών ασθενών. Ο ρόλος της νοσηλεύτριας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ενημέρωση της ασθενούς. Η ασθενής ενημερώνεται και προστατεύεται από πιθανή
ακτινοδερματίτιδα, αλλά συγχρόνως απαντώνται ερωτήματά της που αφορούν την ακτινοθεραπεία,
μειώνοντας έτσι την ανησυχία και το άγχος, ενισχύοντάς την ψυχολογικά. Δίνονται συμβουλές για την
καλύτερη δυνατή συνεργασία και τη συμβολή της ασθενούς στην ακτινοθεραπεία και το σχεδιασμό
της φροντίδας. Έτσι δημιουργείται στην ασθενή μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης που τη βοηθά να
ολοκληρώσει τη θεραπεία με επιτυχία, και ανύψωση του ηθικού της.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P139 FROM VON RECKLINGHAUSEN’S DISEASE (NEUROFIBROMATOSIS TYPE I)
TO MALIGNANT PERIPHERAL NERVE SHEATH TUMOR (MPNST).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Βαρθαλίτη Α.1, Κατσιγιάννη Μ.1, Παρρά Ο.2
1

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, δεύτερο έτος, 2Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ, τρίτο έτος

Περίληψη: Με αυτό το poster έχουμε σκοπό να αναλύσουμε τη σχέση της δημιουργίας νευροϊνωσαρκωμάτων (neuroﬁbrosarcoma - NFS) με την νευροϊνωμάτωση τύπου Ι (neuroﬁbromatosis type I
- NF1). Η νευροϊνωμάτωση τύπου Ι είναι μια γενετικά κληρονομούμενη ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία νεοπλασιών του συνδετικού ιστού του νευρικού συστήματος. Κληρονομείται
με αυτοσωμικό επικρατή τύπο κληρονομικότητας και παρατηρείται σε 1 στα 3500 νεογνά. Αρχικά,
οι όγκοι εμφανίζονται ως καλοήθεις, αλλά κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να μετατραπούν
σε κακοήθεις. Συγκεκριμένα, το νευροϊνωσάρκωμα, με το οποίο ασχολούμαστε, είναι ένας σπάνιος
κακοήθης όγκος των περιφερικών νεύρων που προέρχεται από τα καλοήθη νευροϊνώματα ή από τα
σβαννώματα, στα κύτταρα των οποίων συσσωρεύονται μεταλλάξεις πρωτοογκογονιδίων ή παρατηρούνται απώλειες ογκοκατασταλτικών γονιδίων. Ο όγκος αυτός εμφανίζεται εξίσου σε άνδρες και
γυναίκες, καθώς και σε όλες τις ηλικίες, με επίπτωση 3-15%. Το NFS είναι η νούμερο ένα αιτία θανάτου σε ασθενείς με νευροϊνωμάτωση τύπου Ι καθότι είναι ένας έντονα επιθετικός και μεταστατικός
καρκίνος, με πιο συχνά σημεία μετάστασης τους πνεύμονες και τα οστά. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των όγκων αυτών περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο χειρουργική αφαίρεση, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Στην εργασία αυτή περιλαμβάνονται πίνακες και εικόνες που επεξηγούν τα παραπάνω
και παρουσιάζουν διάφορες περιπτώσεις νευροϊνωσαρκωμάτων.
Μέθοδος: ως πηγή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το pubmed με τον εξής αλγόριθμο αναζήτησης:
«(neuroﬁbromatosis type I) AND (neuroﬁbrosarcoma) OR (neuroﬁbroma) (malignant peripheral
nerve sheath tumor) OR (schwannoma)»
Συμπέρασμα: Οι ασθενείς με NF1 πρέπει να ενημερώνονται για τη νόσο και να παρακολουθούν την
πορεία της ώστε να προληφθεί η ανάπτυξη κακοήθειας.

387

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P140 ΜΟΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Γριβοκωστόπουλος X., Καλύβας I.
Φοιτητής Ιατρικής Πατρών Β΄έτος
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατανόηση του μοριακού υπαβάθρου του καρκίνου του
μαστού και τα νέα δεδομένα στην θεραπεία με μονοκλωνικά αντισώματα και ανάλογα ορμονών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P141 ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ντάφου Β.1, Καρκαλέτσος Γ2
Φοιτήτρια Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,, 2Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
1

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας είναι να καταδείξει, μέσα από μία εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση, το πόσο σημαντική είναι η σωστή εκπαίδευση ιατρού και νοσηλευτή, οι οποίοι θα συνεργασθούν στενά για τη διατήρηση της ψυχικής υγείας του ογκολογικού αθενούς. Επίσης η ανάδειξη
της σημασίας του κλαδου της Ψυχοογκολογίας στην καθημερινή πράξη ιατρού-νοσηλευτή. Αρχικά
παρουσιάζεται η επιρροή του καρκίνου στην ψυχολογία του ασθενή, της οικογένειάς του και των
θεραπευτών του. Στη συνέχεια τονίζεται η σημασία του κλάδου της Ψυχοογκολογίας και πως είναι
απαραίτητο ιατροί και νοσηλευτές να γνωρίζουν για αυτόν. Παράλληλα γίνεται αναφορά στη σημασία της πρόληψης της εμφάνισης ψυχοπαθολογικών διαταραχών σε ογκολογικούς αρρώστους.
Περιγράφονται ακολούθως οι δεξιότητες που πρέπει να κατακτηθούν από ιατρούς και νοσηλευτές
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης ώστε να αντιμετωπίζονται σωστά και ολοκληρωμένα οι ψυχικές
επιπτώσεις του καρκίνου στον ασθενή. Γίνεται αναφορά στους στόχους της φροντίδας της ψυχικής
υγείας του ογκολογικού ασθενή, αλλά και στις ευθύνες που έχει νοσηλευτής και ιατρός χωριστά κατα
την παροχή μιας τέτοιου είδους φροντίδας. Επισημαίνεται η μεγάλη σημασία της συνεργασίας της
θεραπευτικής ομάδας, ιδιαίτερα ιατρού και νοσηλευτή και οι επιπτώσεις που έχει μία κακή συνεργασία στην ψυχολογία του ευάλωτου ογκολογικού ασθενούς. Τέλος καταδεικνύονται τα οφέλη που
προκύπτουν για τον ογκολογικό ασθενή από τη σωστή εκπαιδευση ιατρών και νοσηλευτών, τόσο
στην ψυχική του υγεία όσο και στη βιολογική θεραπεία της ασθένειάς του.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P142 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΡΟΓΧΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαυροειδή Η., Παγουρδάκης Δ., Ρουμπούτσου Μ.
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση και η ανασκόπηση των ιστολογικών τύπων,
της κλινικής εικόνας, των διαγνωστικών μεθόδων και της θεραπευτικής αντιμετώπισης του βρογχογενούς καρκίνου του πνεύμονα. Για την εκπόνηση της εργασίας ανατρέξαμε σε βιβλιογραφικές
πηγές, όπως συγγράμματα Κλινικής Πνευμονολογίας, Ογκολογίας και Διαγνωστικών Μεθόδων. Για
τις τελευταίες εξελίξεις στο αντικείμενο της εργασίας μας χρησιμοποιήσαμε τα Pubmed και Google
Scholar. Στη συνέχεια από το υλικό που είχαμε συλλέξει συνθέσαμε την εργασία. Οι κυριότεροι ιστολογικοί τύποι του βρογχογενούς καρκίνου είναι ο πλακώδης, ο μικροκυτταρικός, ο μεγαλοκυτταρικός
και το αδενοκαρκίνωμα. Τα βασικότερα κοινά συμπτώματα που προκαλούν οι παραπάνω τύποι σχετίζονται με την πρωτοπαθή εστία, όπως δύσπνοια, αιμόπτυση-απόχρεμψη και θωρακικός πόνος, με
τις μεταστάσεις τους και με τα παρανεοπλασματικά σύνδρομα. Διαγνωστικά συνήθως αποκαλύπτονται από μια σειρά μεθόδων απεικονιστικών και μη, με κυριότερες την ακτινογραφία θώρακος, PET/
CT, τη βρογχοσκόπηση και τη λήψη υλικού από βιοψία. Η διάγνωση και η σταδιοποίηση καθορίζουν
τη θεραπευτική προσέγγιση, που μπορεί να είναι η χειρουργική αφαίρεση, η ακτινοθεραπεία και η
χημειοθεραπεία. Σε νόσο μέχρι και ΙΙ σταδίου, προτιμάται η χειρουργική αφαίρεση συνδυαστικά με
τις άλλες δύο μεθόδους ενώ σε εκτεταμένη νόσο ενδείκνυνται μη επεμβατικά θεραπευτικά σχήματα
με προεξέχουσα τη χημειοθεραπεία. Συμπερασματικά ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο θανατηφόρα μορφή καρκίνου όντας υπεύθυνος για το 20% των θανάτων από καρκίνο και παρουσιάζοντας
5ετή επιβίωση που δεν ξεπερνά το 8.5% σύμφωνα με το Cancer Research UK. Τέλος, υπάρχει σαφής αιτιολογική συσχέτιση με το κάπνισμα, ενώ διερευνάται το γενετικό του υπόβαθρο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P143 ΟΣΤΕΟΣΑΡΚΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Τζαννίνης Ι. - Γ.
4ο ετής φοιτητής Ιατρικής σχολής Αθηνών
Τα οστεοσαρκώματα είναι πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι των οστών, των οποίων τα κύτταρα έχουν
την ιδιότητα να παράγουν οστεοειδές, δηλαδή μια πρόδρομη ουσία του οστού. Τα οστεοσαρκώματα
αποτελούν από τις πιο συχνές κακοήθειες που εμφανίζονται σε παιδιά και σε εφήβους (8η σε συχνότητα) και αποτελούν την πρώτη οστική κακοήθεια σε παιδιά από 10-20 έτη και τη δεύτερη σε παιδιά
από 1-10 έτη μετά το σάρκωμα Ewing. Συνήθως εμφανίζονται στις μεταφύσεις των μακρών οστών,
κυρίως του μηριαίου και της κνήμης και εκδηλώνονται κλινικά με αμβλύ, ετερόπλευρο, σταδιακά επιδεινούμενο πόνο, που μπορεί να υπάρχει και στην κατάκλιση, με ψηλαφητή μάζα, οίδημα, ατροφία
μυών, περιορισμένο εύρος κίνησης της άρθρωσης κ.ά. τα οποία μπορεί να σχετίζονται με ιστορικό
τραύματος. Η διάγνωση του οστεοσαρκώματος γίνεται με το συνδυασμό κλινικής υποψίας, απεικονιστικών και ιστολογικών μεθόδων που καθορίζουν τόσο το στάδιο της νόσο όσο και το βαθμό κακοήθεια αυτής (grading), παράγοντες καθοριστικοί για την πρόγνωση αυτής και τη θεραπεία που θα
ακολουθηθεί. Η νόσος αντιμετωπίζεται με το συνδυασμό χημειοθεραπείας, χειρουργικής επέμβασης
και ακτινοβολίας. Η πρώτη, κυρίως προεγχειρητικά έχει επηρεάσει τα τελευταία χρόνια καθοριστικά
την πρόγνωση αυξάνοντας τα ποσοστά 5-ετούς επιβίωσης ( 70%), ενώ η τελευταία χρησιμοποιείται
επί ατελούς εκτομής του όγκου, υποτροπής ή άλλου λειτουργικού προβλήματος. Τέλος η χειρουργική
επέμβαση που πλέον δε γίνεται με τη μορφή ακρωτηριασμού, αλλά με τη διάσωση του σκέλους αποτελεί τον καθοριστικό θετικό προγνωστικό παράγοντα και συνδυάζεται με μετεγχειρητική ανακατασκευή της άρθρωσης, του οστού και των γύρω ιστών με σκοπό την επαναφορά της λειτουργικότητας
του άκρου.
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P144 ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Πυργάκης Π., Παπανότα Α., Ηλιακόπουλος Κ., Σαουλίδου Ε.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Ε.Κ.Π.Α.
Σκοπός: Η αποσαφήνιση του ρόλου των αντιοξειδωτικών ως μέσο πρόληψης της καρκινογένεσης
και θεραπείας του καρκίνου.
Υλικά και Μέθοδος: Συλλογή και μελέτη ανασκοπήσεων, συστηματικών ανασκοπήσεων και κλινικών μελετών από το PubMed.
Αποτελέσματα: Δεν είναι δυνατή μία υπεραπλουστευτική προσέγγιση του ρόλου των αντιοξειδωτικών στην πρόληψη της καρκινογένεσης. Τα αποτελέσματα των μελετών είναι αντιφατικά. Γενικά,
τα αντιοξειδωτικά εμποδίζουν την μεταλλαξιογόνο/καρκινογόνο δράση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Ορισμένες μελέτες καταρρίπτουν την προληπτική δράση τους, ενώ άλλες υποστηρίζουν, ότι
πρόληψη επιτυγχάνεται μόνο σε πληθυσμούς μειωμένης διαιτητικής πρόσληψης αντιοξειδωτικών.
Μεγάλες δόσεις αντιοξειδωτικών μπορεί να καταστείλλουν τις προστατευτικές ανοσολογικές και προαποπτωτικές δράσεις των ελεύθερων ριζών οξυγόνου. Μάλιστα, ορισμένα αντιοξειδωτικά αναλόγως
της δόσης και του περιβάλλοντος δράσης τους μπορεί να έχουν προοξειδωτική δράση. Επιπλέον,
όταν στον οργανισμό υπάρχουν καρκινικά ή προκαρκινικά κύτταρα, τα αντιοξειδωτικά μπορεί να τα
βοηθήσουν να διαφύγουν τον εντοπισμό και την απόπτωση. Συνεπώς η προληπτική χρήση των
αντιοξειδωτικών χρειάζεται προσοχή, αφού τα αποτελέσματά φαίνεται να εξαρτώνται από το στάδιο
εισαγωγής της, την δόση αλλά και το ίδιο το άτομο.
Η θεραπευτική τους χρήση βάσει μελετών δεν επεμβαίνει στην χημειοθεραπεία ή την ακτινοθεραπεία, αλλά επαυξάνει την κυτταροκτόνο δράση αυτών, μειώνει τις παρενέργειές τους και ανακουφίζει
τη δοσοπεριοριστική τοξικότητα με αποτέλεσμα καλύτερη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά σχήματα,
και τελικά αύξηση της επιβίωσης. Άλλα δεδομένα όμως υποστηρίζουν, ότι τα αντιοξειδωτικά προστατεύουν πέραν των υγιών και καρκινικά κύτταρα από την οξειδωτική βλάβη της χημειοθεραπείας
ή ακτινοθεραπείας.
Συμπεράσματα: Η έλλειψη ομόφωνων πορισμάτων από τις μελέτες καθιστά πρόωρη τη διατύπωση
σαφών συστάσεων χρήσης των αντιοξειδωτικών στην πρόληψη ή\και θεραπεία του καρκίνου.
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P145 EBV ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ
Παπαγεωργίου Ε., Τσάκα Σ.
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η ενδελεχής ενημέρωση του κοινού σχετικά με το ρόλο-συμμετοχή του EBV σε διάφορους
καρκίνους όπως το λέμφωμα Burkitt,Hodgkin και ο καρκίνος ρινοφάρυγγα καθώς και η επιστημονική
προσέγγιση της μοριακής συμμετοχής του EBV στην καρκινογένεση.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Ο ιός Epstein-Barr virus(EBV) ανήκει στην οικογένεια των ερπητοιών και είναι γνωστός κυρίως γιατί προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση.Η λοίμωξη με τον EBV
είναι πολύ συχνή.Ο EBV προσβάλλει τα Β-λεμφοκύτταρα του ανοσοποιητικού και τα επιθηλικά κύτταρα.Από τη στιγμή που η αρχική λυτική φάση της μόλυνσης τεθεί υπό έλεγχο ο ιός παραμένει
σε λανθάνουσα κατάσταση στα Β-λεμφοκύτταρα για το υπόλοιπο της ζωής του ατόμου.Ο ιός έχει
συχετιστεί με συγκεκριμένες μορφές καρκίνου όπως το λέφμωμα Burkitt,Hodgkin,άλλα λεμφώτα και
λεμφουπερπλαστικά σύνδρομα σε ανοσοκατεσταλμένους καθώς και με καρκίνο του ρινοφάρυγγα
και στομάχου.Σ’ αυτό το σημείο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σχετικά με τον τρόπο που ο ιός συμμετέχη στη μοριακή παθογένεια όλων αυτών των καρκίνων και πως ουσιαστικά κάνει ‘’αθάνατα’’ τα
Β-λεμφοκύτταρα.
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P146 ΤΟΠΙΚΑ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΑΙΜΙΑ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΒΑΜΑΤΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αποστόλογλου Β., Βένου Θ.
Φοιτήτρια Οδοντιατρικού Τμήματος, Σχολή Επιστημών υγείας, ΑΠΘ
Σκοπός: Η διερεύνηση της συσχέτισης των τοπικών αναισθητικών με την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας.
Υλικό και μέθοδος: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, περιλαμβάνει επιστημονικά άρθρα
που αναζητήθηκαν σε μηχανές αναζήτησης όπως το Pubmed, επιστημονικά συγγράμματα και δημοσιευμένες εργασίες.
Αποτελέσματα: Η αρτικαΐνη και η πριλοκαΐνη είναι αμιδικού τύπου τοπικά αναισθητικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αναισθησιολογία και έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας. Τόσο η αρτικαΐνη όσο και η πριλοκαΐνη έχουν ως πρωτογενές μεταβολικό παράγωγο την
ορθοτολουιδίνη, η οποία έχει την ικανότητα να παράγει μεθαιμοσφαιρίνη. Η μεθαιμοσφαιρίνη ανευρίσκεται φυσιολογικά στο αίμα σε μικρή συγκέντρωση. Η αύξηση αυτής της συγκέντρωσης πέρα από
το φυσιολογικό όριο οδηγεί σε μεθαιμοσφαιριναιμία. Στη μεθαιμοσφαιριναιμία ο δισθενής σίδηρος
της αίμης οξειδώνεται σε τρισθενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η μεθαιμοσφαιρίνη να μη δεσμεύει το
ελεύθερο οξυγόνο και να μην αποδεσμεύει το ήδη δεσμευμένο σε αυτήν οξυγόνο αδυνατώντας έτσι
να τροφοδοτήσει τους ιστούς με οξυγόνο, με ότι αυτό συνεπάγεται. Υπάρχουν βιβλιογραφικές αναφορές πρόκλησης μεθαιμοσφαιριναιμίας από χρήση τοπικών αναισθητικών καθώς και επιφανειακού
αναισθητικού EMLA(2,5% λιδοκαΐνη + 2,5% πριλοκαΐνη).
Συμπεράσματα: Η χρήση αρτικαΐνης και πριλοκαΐνης ως τοπικά αναισθητικά θεωρείται ασφαλής
εφόσον χορηγούνται στις επιτρεπόμενες δόσεις και εφόσον εκτελείται σωστά και προσεκτικά η τεχνική που επιλέγεται κάθε φορά.
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P147 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Γεωργούλης Α.¹, Πεχλιβάνη Χ.², Αμπαδιωτάκη Μ.², Τούσης Α.2
¹Καθηγητής Β’ Ορθοπαιδικής κλινικής ΠΓΝΙ, 2Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, περίληψη
Σκοπός: Διερεύνηση του καταλληλότερου μοσχεύματος σε αθλητές, μετά από ρήξη του προσθίου
χιαστού συνδέσμου με σκοπό την επαναφορά τους στον αθλητικό χώρο.
Υλικά και μέθοδοι: Μελέτη ερευνών με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταναλύσεις.
Αποτελέσματα: Εξατομίκευση μοσχευμάτων. Τα αλλομοσχεύματα δεν προτιμούνται γιατί παρουσιάζουν μεγαλύτερη χαλαρότητα στα jumping και pivoting tests.Επίσης, τα αλλομοσχεύματα απαιτούν
μεγαλύτερο χρόνο ενσωμάτωσης και έχουν αυξημένο κίνδυνο απόρριψης. Τα αυτομοσχεύματα διακρίνονται σε αυτά του επιγονατιδικού συνδέσμου και των οπίσθιων μηριαίων. Όσο αφορά τον επιγονατιδικό παρατηρείται μεγαλύτερη απορρόφηση λόγω του οστικού τμήματος και λόγω της οστικής
στερέωσης αποτρέπεται η πρώιμη υπερέκταση της άρθρωσης του γόνατος. Παρουσιάζει γρηγορότερη αποκατάσταση αλλά συσχετίζεται με επιγονατιδικό πόνο, ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας (62%) και
πτώση της απόδοσης στα τεστ hop και triple-hop indices and carioca και εύρεση θετικού pivot shift
test.Όσο αφορά τους οπίσθιους μηριαίους, έχει βρεθεί οτι αποτελούν το δυνατότερο μόσχευμα, παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στην περιστροφική δύναμη του τετρακεφάλου και στα τεστ triple
hop, crossder-hop και jump landing tests (p<0.01). Επίσης, δεν αποδυναμώνεται ο τετρακέφαλος και
ενσωματώνεται γρηγορότερα. Αλλά παρουσιάζει μεγαλύτερη χαλαρότητα σε σχέση με τον επιγονατιδικό, αδυναμία των οπίσθιων μηριαίων μυών και πιθανότητα οστεόλυσης των τούνελ.
Συμπεράσματα: Συχνότερα προτιμάται το μόσχευμα του επιγονατιδικού συνδέσμου γιατί προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα αλλά κανένα από τα δύο δεν υπερισχύει σχετικά με την επαναφορά των
αθλητών στο χώρο. Συνοπτικά, ο επιγονατιδικός προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα της άρθρωσης, απαιτεί ενδυνάμωση του τετρακεφάλου και υπάρχει κίνδυνος ρήξης του μοσχεύματος, ενώ το
μόσχευμα οπίσθιων μηριαίων είναι πιο ισχυρό, υπερτερεί στα τεστ αλλά απαιτεί ενδυνάμωση των
οπίσθιων μηριαίων μυών και σχετίζεται με χαλαρότητα και αστάθεια της άρθρωσης του γόνατος.
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P148 ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΟ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΓΟΝΑΤΟΣ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Γώγου Χ.1, Μυστακίδου Σ.1, Παπαδοπούλου Σ.1, Παπανικολάου Δ.1, Λαλιώτης Ν.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ, 2Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
1

Περιγράφουμε την κατάταξη των συγγενών εξαρθρημάτων του γόνατος και τις πιθανές συνοδές παθήσεις που εμφανίζονται. Αναφερόμαστε στην αιτιολογία και την παθολογική ανατομική της πάθησης
και στην απεικόνιση του εξαρθρήματος με ακτινολογική και υπερηχογραφική καταγραφή. Αναλύουμε
τις μεθόδους συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης και την εφαρμογή τους κατά περίπτωση.
Παρουσιάζουμε θήλυ νεογνό που γεννήθηκε με αμφοτερόπλευρο εξάρθρημα γόνατος. Πρόκειται
για το 3ο παιδί της οικογένειας, τελειόμηνη, φυσιολογικός τοκετός, ισχιακή προβολή. Περιγράφεται
φυσιολογική κύηση χωρίς επιπλοκές. Με τον τοκετό έγινε εμφανής η χαρακτηριστική εικόνα με τα
πέλματα του νεογνού να βρίσκονται στο πρόσωπό του και την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης να
εφάπτεται στο θωρακικό τοίχωμα. Συνυπήρχε άμφω ραιβοιπποποδία και δυσπλασία των ισχίων
(άμφω θετικό σημείο Ortolani).Το νεογνό αντιμετωπίσθηκε άμεσα με ανάταξη των εξαρθρημάτων του
γόνατος. Επιτεύχθηκε η μέγιστη δυνατή κάμψη των γονάτων και έγινε ακινητοποίηση με γύψινους
επιδέσμους με σύγχρονη διόρθωση της ραιβοιπποποδίας. Τα ισχία αντιμετωπίσθηκαν με κηδεμόνα
απαγωγής. Η θεραπεία των εξαρθρημάτων των γονάτων ολοκληρώθηκε σε 1 μήνα, με αλλαγή επιδέσμων ανά εβδομάδα, με επίτευξη πλήρους κάμψης του γόνατος και χωρίς να υπάρχει αστάθεια
του γόνατος. Η συντηρητική θεραπεία στο νεογνό που παρουσιάζουμε, ήταν επιτυχής για το εξάρθρημα του γόνατος.
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P150 Η ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΥΧΕΝΙΚΟΥ ΠΟΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΟΛΥΩΡΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Η/Υ
Σαχανίδου Γ.1, Σαχανίδου Μ.2
1

Φοιτήτρια Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. 2Φοιτήτρια Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Σκοπός: Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει ως στόχο να μελετήσει τη συμβολή της φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση του πόνου της αυχενικής μοίρας όταν αυτή προκαλείται από
κακή στάση του σώματος κατά την εργασία μπροστά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Μέθοδος: Η αναζήτηση της βιβλιογραφίας πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
Pubmed, Scopus database, Elsevier με λέξεις κλειδιά: neck pain, computer work, physical therapy
και rehabilitation. Το αρχικό δείγμα περιελάμβανε 44 άρθρα της τελευταίας δέκαετίας, από τα οποία
χρησιμοποιήθηκαν τα 24 που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής.
Αποτελέσματα: Ο πόνος της αυχενικής μοίρας Σ.Σ μπορεί να προκαλέσει αστάθεια στην αυχενική
μοίρα του ασθενούς. Συνεπακόλουθα συμπτώματα αυτής της αστάθειας μπορεί να είναι οι κρίσεις
αυχεναλγίας με συμπτώματα έντονης κεφαλαλγίας ή ημικρανίας, ζαλάδες, εύκολη κόπωση ή/και
αιμωδία στις ωμοπλάτες.
Συμπέρασμα: Απαιτείται κατάλληλη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε ισορροπία με τη περίοδο
ανάπαυσης καθώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να αυξηθεί τόσο ο πόνος όσο και τα
προαναφερθέντα συμπτώματα αυτού. Αρθρογραφικά, ως αποδοτικότερη μέθοδος φυσικοθεραπείας
προτείνεται ο συνδυασμός προγραμμάτων ενεργητικής κινητοποίησης και βελτίση της στάσης του
σώματος και ιδιαίτερα της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ
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P151 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΛΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΣΤΕΩΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Αντωνίου Ε.1, Γούλα Λ.1, Λαλιώτης Ν.2, Κύρκος Ι.3
1

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., 2Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ., 3Καθηγητής Α.Π.Θ.

Σκοπός: Παρουσίαση ασθενή ηλικίας 5 ετών, με την διάγνωση της κερκιδωλενικής συνοστέωσης.
Μέθοδος- Αποτελέσματα: Προσέλευση ασθενούς μετά από τυχαία παρατήρηση στο σχολείο, για
την ιδιαιτερότητα στην κίνηση του δεξιού άνω άκρου, που είναι το επικρατούν. Μετέχει με ευχέρεια
στις αθλητικές δραστηριότητες της ηλικίας του. Εμφανίζει πλήρη ενεργητική και παθητική κάμψη
και έκταση του αγκώνα, διατηρεί το άκρο σε 40μ πρηνισμό, με απουσία ενεργητικής και παθητικής
κίνησης υπτιασμού. Ο ακτινολογικός έλεγχος δείχνει την εγγύς συνοστέωση κερκίδος - ωλένης. Η
μαγνητική τομογραφία αναδεικνύει την ακριβή έκταση της συνοστέωσης
Συμπεράσματα: Παρουσιάζονται η ανατομική και λειτουργική φυσιολογία του αγκώνα. Περιγράφονται οι τύποι της συνοστέωσης, με συνοδό ή όχι εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδος. Αναλύονται οι
δυνατότητες και οι ενδείξεις για την εγχειρητική παρέμβαση στην κερκιδωλενική συνοστέωση.
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P152 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σπίνος Δ., Τζελέπη Α.
Φοιτητής Ιατρικού τμήματος Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το βραχιόνιο πλέγμα είναι μια από τις σημαντικότερες αθροίσεις νεύρων που είναι υπεύθυνη για την
κίνηση και την αισθητικότητα του άνω άκρου. Οι κακώσεις του βραχιονίου πλέγματος είναι συχνές
στην σημερινή εποχή και οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα και σε τραυματισμό με πυροβόλο όπλο.
Προκαλούν σοβαρές παραλύσεις του άνω άκρου και οδηγούν σε βαριές αναπηρίες. Καθυστερήσεις
στην θεραπευτική αντιμετώπιση θεωρείται πως παρατείνουν το χρόνο της αποκατάστασης, μειώνοντας παράλληλα το ποσοστό βελτίωσης. Η κλινική παρέμβαση μπορεί να κυμαίνεται από απλή
ανάταξη νεύρου, το οποίο είναι πιθανόν να ανακάμψει μόνο του, έως χειρουργική αντιμετώπιση σε
σοβαρότερες κακώσεις. Όσον αφορά την τελευταία, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει νευρικό μόσχευμα, μεταφορά νεύρων ή μεταφορά ελάσσονος σημασίας μυός. Σε όλη τη διαδικασία της αποκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψιν η σημασία του ελέγχου του πόνου με κατάλληλη φαρμακολογική
υποστήριξη.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P153 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΤΟΜΗ ΤΗΣ ΡΙΚΝΩΜΕΝΗΣ
ΠΑΛΑΜΙΑΙΑΣ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ DUPUYTREN
Περλεπέ Γ.1, Ριρή Κ.1, Νταϊλιάνα Ζ.2, Μαλίζος Κ.3, Βαρυτιμίδης Σ.4
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Αν. Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής, Ιατρικό
Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4Αν. Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

1

Εισαγωγή: Η νόσος του Dupuytren περιορίζει τη λειτουργικότητα και επηρεάζει την εμφάνιση του
χεριού καθιστώντας το, σε προχωρημένα στάδια, ανίκανο για χρήση. Ο σκοπός της μελέτης αυτής
είναι να εκτιμήσει τα αποτελέσματα της χειρουργικής αντιμετώπισης της νόσου με εκτομή της ρικνωθείσας παλαμιαίας απονεύρωσης
Υλικό και μέθοδος: Από το 2000 έως το 20013 167 ασθενείς (145 άνδρες και 22 γυναίκες) με νόσο
Dupuytren αντιμετωπίσθηκαν με εκτομή της ρικνωμένης παλαμιαίας απονεύρωσης. Η μέση ηλικία
ήταν 64 έτη (από 39 έως 85). Το κυρίαρχο χέρι είχε προσβληθεί σε 110 περιπτώσεις. Ο παράμεσος
δάκτυλος είχε τη μεγαλύτερη συχνότητα προσβολής. 68 ασθενείς παρουσίαζαν προσβεβλημένες
δύο ή περισσότερες ακτίνες. Η επέμβαση έγινε με μασχαλιαίο νευρικό αποκλεισμό και περιελάμβανε
εκτομή των ρικνωμένων στοιχείων σε όλες τις προσβεβλημένες ακτίνες.
Αποτελέσματα: Η μέση μετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν 72 μήνες (4 μήνες-13 έτη). Προεγχειρητικά το μέσο έλλειμμα έκτασης στη μετακαρποφαλαγγική και κεντρική φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση ήταν 35 και 30 μοίρες αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές μετεγχειρητικά ήταν 10 μοίρες και στις δύο
αρθρώσεις. Επιπλοκές παρουσιάσθηκαν σε 30 ασθενείς και περιελάμβαναν 6 υποτροπές, 10 περιπτώσεις συνδρόμου αλγονευροδυστροφίας, 1 ακρωτηριασμό τελικής φάλαγγας μικρού δακτύλου, 1
αρθρόδεση, 5 λοιμώξεις, 5 αισθητικές νευροαπραξίες ενώ 2 ασθενείς παρουσίασαν δυσανεξία στο
κρύο.
Συζήτηση: Η εκτομή της προσβληθείσας παλαμιαίας απονεύρωσης έχει θετική επίδραση στο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Παρ’ ότι είναι τεχνικά απαιτητική, ιδιαίτερα περιφερικά της ΜΚΦ άρθρωσης,
παραμένει η πιο πρόσφορη τεχνική στην αντιμετώπιση της νόσου. Η εκτομή των ρικνωμένων στοιχείων στην κεντρική φάλαγγα είναι απαραίτητη καθώς το εύρος κίνησης της ΕΦΦ είναι σημαντικό για
τη λειτουργία του χεριού.
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P154 ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΑΝΑΚΥΡΤΟ ΓΟΝΑΤΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γεωργάκης Ε.1, Μπουργανός Ν.1, Ζιμπής Α.2, Αρβανίτης Δ.3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Επίκουρος Καθηγητής Ανατομίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 3Καθηγητής Ανατομίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας

1

Σκοπός; Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ενός περιστατικού συγγενούς ανάκυρτου
γόνατος, και η βιβλιογραφική ανασκόπηση της κατάστασης αυτής.
Υλικό και μέθοδοι: Το συγγενές ανάκυρτο γόνατο είναι μια σπάνια πάθηση με συχνότητα 1/100’000
η οποία χαρακτηρίζεται από συγγενή υπερέκταση του γόνατος και περιορισμό της κάμψης. Για την
εμφάνισή του έχουν συσχετισθεί τοκετοί με ισχιακή προβολή και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν
σε αυτό είναι η σύσπαση του τετρακεφάλου και η υποπλασία του πρόσθιου χιαστού. Υπάρχουν 3
κλασικές μορφολογίες που σχετίζονται με αυτή την κατάσταση: συγγενής υπερέκταση, συγγενής
υπερέκταση με πρόσθιο υπεξάρθρημα της κνήμης στο μηριαίο οστό, καθώς και συγγενής υπερέκταση με πρόσθιο εξάρθρημα της άρθρωσης του γόνατος στην κνήμη. Συχνό στους ασθενείς με
συγγενές ανάκυρτο γόνατο είναι η συνύπαρξη αναπτυξιακής δυσπλασίας ισχίου, ραιβοϊποποδίας και
αρθρογρύπωσης. Το παρουσιαζόμενο περιστατικό αφορά νεογνό θηλυκού φύλου το οποίο γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 με συγγενές ανάκυρτο γόνατο (του τύπου της συγγενούς υπερέκτασης)
και στο οποίο εφαρμόστηκε άμεσα συντηρητική αγωγή με μηροκνημιαίο γύψινο νάρθηκα σε κάμψη
90 μοιρών για 6 μήνες.
Αποτελέσματα: Μετά από τέσσερα χρόνια (Ιανουάριος 2014) το παιδί κατά την κλινική εξέταση
παρουσίασε αποκατάσταση του προβλήματος, ενώ μπορεί να περπατάει και να τρέχει χωρίς να
παρουσιάζει στοιχεία αστάθειας.
Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το αναφερόμενο περιστατικό είναι η
σπουδαιότητα της αρχικής και άμεσης θεραπευτικής προσέγγισης πριν δημιουργηθούν μόνιμες ρικνώσεις του τετρακεφάλου η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα χωρίς
την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης.
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P155 ΣΚΟΛΙΩΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
Ζιμπής Α.1, Μητρούσιας Β.2, Αρβανίτης Δ.3
Επίκουρος Καθηγητής Ανατομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 3Καθηγητής Ανατομικής Πανεπιστημίου Θεσσαλία

1

Ως σκολίωση ορίζεται η τρισδιάστατη παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης που έχει ως αποτέλεσμα την παρεκτόπιση της από τη μέση γραμμή. Αποτελεί ένα συχνό πρόβλημα που δημιουργεί
ιδιαίτερη ανησυχία στους γονείς ενώ ταυτόχρονα επιφέρει και ένα ιδιαίτερο ψυχολογικό φορτίο στους
ασθενείς. Υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ατόμων που πάσχουν από σκολίωση στη χώρα μας είναι περίπου 1,7% στις ηλικίες μεταξύ 9 και 15 ετών ενώ η επίπτωση της φαίνεται πως είναι 4 φορές
υψηλότερη στην Ευρώπη απ’ ότι στην Αμερική. Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζονται η επιδημιολογία, οι τύποι και τα αίτια της σκολίωσης ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στις
διαγνωστικές μεθόδους και τα πιθανά συμπαραμαρτούντα νοσήματα που συχνά σχετίζονται με αυτή.
Επιπροσθέτως παρουσιάζονται οι θεραπευτικές επιλογές μεταξύ των οποίων είναι οι κηδεμόνες, η
φυσικοθεραπεία και η χειρουργική διόρθωση και συνοψίζονται οι ενδείξεις, τα πλεονεκτήματα και
τα μειονεκτήματα τους. Τέλος, γίνεται αναφορά στις προσδοκίες μας αλλά και στις προκλήσεις που
επιφυλάσσει το μέλλον στην προσπάθεια βελτίωσης των μέσων διάγνωσης και αντιμετώπισης της
σκολίωσης.
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P156 ΝΕΥΡΙΜΩΜΑΤΩΣΗ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ
Καμπουρίδης Χ.1, Κουτούζη Κ.-Β.1, Λουμάνι Ε.1, Λαλιώτης Ν.2, Κύρκος Ι.3
Φοιτητής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Παπαγεωργίου ΑΠΘ, 2Επ. Καθηγητής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Παπαγεωργίου ΑΠΘ, 3Διευθυντής Πανεπιστημιακής Ορθοπαιδικής Κλινικής Παπαγεωργίου ΑΠΘ

1

Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας είναι η παρουσιάση ασθενούς ηλικίας 12 ετών με νευρινωμάτωση.
Υλικά και Μέθοδοι: Πρόκειται για το 2ο παιδί στην οικογένεια, ο πατέρας έχει δερματική προσβολή
με πολλαπλές δερματικές κηλίδες ( café au lait).
Το παιδί είχε γεννηθεί με πολλαπλές δερματικές κηλίδες και ήταν σε παρακολούθηση από δερματολόγο και παιδίατρο. Από την ηλικία των 9 ετών άρχισε να εμφανίζει διόγκωση δερματική τόσο στην
πρόσθια όσο και στην οπίσθια επιφάνεια του θωρακικού τοιχώματος. Πρόκειται για αναπτυσσόμενο
νευρίνωμα.
Συγχρόνως άρχισε η αλλαγή του σχήματος της Σπονδυλικής στήλης με την εμφάνιση κυφοσκολίωσης. Εμφανίζει οξύαιχμο ήβο στην θωρακική μοίρα της ΣΣ και σκολίωση.
Αποτελέσματα: Ο έλεγχος σε παιδιατρική κλινική ανέδειξε πολλαπλά νευρινώματα στην κοιλιακή
και θωρακική χώρα. Το σημαντικό πρόβλημα του παιδιού είναι η εμφάνιση οξύαιχμου θωρακικού
σκολιωτικού κυρτώματος, με επιδεινούμενη μορφή. Η νευρολογική εικόνα του παιδιού είναι φυσιολογική.
Συμπέρασμα: Παρουσιάζουμε τον ακτινολογικό έλεγχο της ΣΣ που δείχνει την κύφωση και σκολίωση του παιδιού. Η εξέταση με μαγνητική τομογραφία εμφανίζει τα ευμεγέθη νευρινώματα της ΣΣ, με
αρχόμενο υπεξάρθρημα Θ5 και την παρουσία νευρινωμάτων στα τρήματα. Η παρουσία εκτεταμένων
νευρινωμάτων προβληματίζει για το είδος της προτεινόμενης χειρουργικής θεραπείας.
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P157 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ METAL-ON-METAL ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ.
ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΙ;
Παπαηλιού Α.1, Σταυρόπουλος Ν.2
1

Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Ε.Κ.Π.Α, 2Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός

Σκοπός: Η εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση των πιθανών ιστικών απαντήσεων μετά τη
χρήση προθέσεων ισχίου με αρθρωτές επιφάνειες μετάλλου επί μετάλλου (MoMs) ιδιαίτερα δε στην
Άσηπτη Λεμφοκυτταρική - Αγγειίτιδα- Ανεπιθύμητη Αντίδραση (ALVAL) όπως αυτές προκύπτουν
από την ανοσολογική απάντηση στα σωματίδια φθοράς των μεταλλικών επιφανειών.
Υλικά και μέθοδος:
Στρατηγική αναζήτησης: Η εργασία είναι μία σύντομη ανασκόπηση της τρέχουσας αρθογραφίας
και της βιβλιογραφίας. Οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν στο Medline είναι: «metal-on-metal hip
implants», «metal-on-metal hip arthroplasty», «Adverse local tissue reactions (ALTR) around metalon-metal (MOM) hip arthroplasties», «aseptic lymphocyte-dominated vasculitis-associated lesion»
(ALVAL)», συμπεριλαμβανομένων των συνωνύμων τους και εναλλακτικών ορθογραφιών.
Kριτήρια επιλογής: Οι μελέτες που επιλέχθηκαν στοχεύουν στην περιγραφή των αποτελεσμάτων
ερευνών σε δείγματα πληθυσμού και των δυο φύλων και όλων των ηλικιακών ομάδων.Τέλος,οι έρευνες αυτές στην πλειοψηφία τους παρουσιάζουν κλινικά, ιστολογικά και ραδιογραφικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Η τριβή των επιφανειών των metal-on-metal προθέσεων οδηγεί στην απελευθέρωση ιόντων κοβαλτίου, χρωμίου και τιτανίου τα οποία αποτελούν συστατικά των χρησιμοποιούμενων
προθέσεων. Τα ιόντα αυτά με την σειρά τους ενεργοποιούν καταρράκτη κυτοκινών που τελικά οδηγεί
σε σειρά απαντητικών εκδηλώσεων από τους ιστούς. Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να έχουν την μορφή είτε ψευδοόγκου, είτε άσηπτης λεμφοκυτταρικής αγγειίτιδας είτε ακόμα και οστεόλυσης.
Συμπεράσματα: Είναι επιτακτική η ανάγκη για συχνή παρακολούθηση των ασθενών που έχουν
υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες γίνεται χρήση πρόθεσης για αντικατάσταση συγκεκριμένης άρθρωσης ώστε να προληφθεί τυχούσα ανεπιθύμητη απάντηση του οργανισμού. Οι
βελτιώσεις στην κατασκευή αυτών των προθέσεων είναι αναγκαίες και θα μειώσουν τις παθολογικές
αποκρίσεις των ιστών σε αυτά.
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P158 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
Γούλα Λ.1, Αφενδούλης Δ.1, Μπαχαράκη Γ.1, Λουμάνι Ε.1, Μωυσίδης Κ.2, Ιωαννίδης Ε.3
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2Λέκτορας ουρολογίας Β’ Ουρολογική κλινική Α.Π.Θ.,
3
Διευθυντής- Καθηγητής Β΄ Ουρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της ενημέρωσης που υπάρχει στον γενικό πληθυσμό για έναν από τους συχνότερους καρκίνους στον άνδρα, τον καρκίνο του προστάτη.
Μέθοδος: Συντάχθηκαν και μοιράστηκαν ερωτηματολόγια με 17 απλές ερωτήσεις στους ασθενείς
και συνοδούς των ΤΕΙ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου (πλην ΤΕΙ ουρολογικής). Τα ερωτηματολόγια
δόθηκαν στους πρώτους 150 άνδρες στις αίθουσες αναμονής με βάση τα παρακάτω κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού: 1ο) Άνδρας, 2ο) Ηλικιακή ομάδα 40-70 ετών, 3ο) Γνώση γραφής κι ανάγνωσης, 4ο) Να μην είναι ασθενής σε ΤΕΙ ουρολογικής, 5ο) Να μην πάσχει από προστατική νόσο, 6ο) Να
μην είναι επαγγελματίας υγείας
Αποτελέσματα: Το 62% του γενικού ανδρικού πληθυσμού γνωρίζει ότι ο καρκίνος του προστάτη
είναι συχνή νόσος. Το 42% πιστεύει ότι έχει σχέση με την κληρονομικότητα. 76% των ερωτηθέντων
πιστεύουν ότι ο καρκίνος του προστάτη έχει σχέση με τη διατροφή, το κάπνισμα κ γενικά τον τρόπο
ζωής. Το 50% θεωρεί ότι πάντα είναι συμπτωματικός. Το 90% των ερωτηθέντων γνωρίζει ότι υπάρχει
προληπτικός έλεγχος ενώ το 60% γνωρίζει συγκεκριμένα για τον PSA. Το 50% απαντά ότι ο έλεγχος
πρέπει να ξεκινά στα 40 σε αντίθεση με το 43% που απαντά στα 50. Το 80% πιστεύει ότι ο καρκίνος
του προστάτη μπορεί να διαπιστωθεί με δακτυλική εξέταση. Τέλος, η ενημέρωση του πληθυσμού
προέρχεται κυρίως (62%) από την τηλεόραση.
Συμπεράσματα: Η ενημέρωση του ελληνικού ανδρικού πληθυσμού δεν είναι πλήρης. Εξαρτάται
κυρίως από το μορφωτικό τους επίπεδο και από την ηλικία. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες όσο
αφορά τον καρκίνο του προστάτη.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P159 ΝΕΟΤΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Διαγουρτάς Α.1, Καραχάλιου Γ -Σ. 2
Μέλος ΔΕΠ Α’ Πανεπιστημιακής Οφθαλμολογικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 25ετής φοιτήτρια
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

1

Η εργασία μας έχει ως στόχο να καταστήσει σαφές πως ο όρος “γλαύκωμα” δεν συνδέεται μόνο με
την ύπαρξη αυξημένης ενοφθάλμιας πίεσης αλλά αντίθετα μπορεί να υφίσταται ακόμα και με φυσιολογικές πιέσεις. Το παραπάνω δυστυχώς διαφεύγει συχνά της προσοχής των κλινικών γιατρών με
αποτέλεσμα οι ασθενείς να οδηγούνται πολύ αργά στον ειδικό. Ειδικότερα στο γλαύκωμα φυσιολογικών πιέσεων παρατηρούνται οι αλλοιώσεις που εμφανίζονται και στο γλαύκωμα υψηλών πιέσεων,
προσβολή οπτικού νεύρου μικροαιμορραγίες κα. Για την εργασία μας θα χρησιμοποιήσουμε υλικό
από την πρόσφατη βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Θα αναφέρουμε ακόμα βασικά στοιχεία παθογένειας της νόσου, επιδημιολογικά δεδομένα, νεότερους προβληματισμούς καθώς επίσης και τα
θεραπευτικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται. Μέσω της βιβλιογραφικής μας αυτής ανασκόπησης
έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το γλαύκωμα χαμηλής πίεσης μετά από πολυκεντρικές κλινικές μελέτες έχουν συσχετιστεί αυτοάνοσα νοσήματα.Ειδικότερα έχει βρεθεί πώς ασθενής με ΓΦΠ
έχουν τουλάχιστον 1 αυτοάνοσο νόσημα σε ποσοστό 30% σε αντίθεση με τους ασθενείς με Γλαύκωμα υψηλών πιέσεων όπου εμφανίζονται σε ποσοστό μόλις 8%.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P160 ΡΟΠΙΒΑΚΑΪΝΗ 0,2% (NAROPEIN) ME ΠΡΟΠΑΡΑΚΑΪΝΗ 0,5% (ALCAINE) VS
ΠΡΟΠΑΡΑΚΑΪΝΗ 0,5% ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΔΟϔΑΛΟΕΙΔΙΚΕΣ
ΕΓΧΥΣΕΙΣ
Γιαννοπούλου Ε.1, Κλάδος Ν.2, Καψάλα Ζ.2,Τσιλιμπάρης Μ.2,3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο, 2Τμήμα Αμφιβληστροειδούς,
Οφθαλμολογική Κλινική ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτη, 3Καθηγητής Οφθαλμολογίας, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο,
Κρήτη

1

Σκοπός: Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συνδυασμού ροπιβακαΐνης 0,2% (Naropein) με
προπαρακαΐνη 0,5% (Alcaine) στην τοπική αναισθησία για τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων
και η σύγκρισή του με την αποτελεσματικότητα της προπαρακαΐνης 0,5% μονή της.
Μέθοδος: Προοπτική μελέτη. Συγκρίναμε 2 διαφορετικές αναισθητικές μεθόδους (ΑΜ)· προπαρακαΐνη 0,5% + ροπιβακαΐνης 0,2% (ΑΜ 1) και προπαρακαΐνη 0,5% μόνη της (ΑΜ 2). Εκατό πενήντα
πέντε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων τυχαιοποιήθηκαν σε 1 από τις 3 ομάδες: Η 1η ομάδα συμπεριλάμβανε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη θεραπεία με τις 2 διαφορετικές αναισθητικές μεθόδους και σύγκριναν την αίσθηση του
πόνου μεταξύ των 2 οφθαλμών. Η 2η και 3η ομάδα συμπεριλάμβανε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε
ετερόπλευρη θεραπεία με τις 2 διαφορετικές αναισθητικές μεθόδους, ΑΜ 1 και ΑΜ 2 αντίστοιχα και
βαθμολόγησαν την αίσθηση του πόνου. Για την βαθμολόγηση του πόνου χρησιμοποιήθηκε δεκαδική
κλίμακα με το 0 να αναπαριστά καθόλου πόνο και το 10 τον πιο δυνατό πόνο.
Αποτελέσματα: Στην 1η ομάδα 38 ασθενείς (76 οφθαλμοί) υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη ενδοϋαλοειδική θεραπεία (βελόνη 30G) με διαφορετικές αναισθητικές μεθόδους. Η μέση βαθμολογία
για την ΑΜ 1 ήταν 2,61±2,021 ενώ για την ΑΜ 2 ήταν 3,26±2,522 (P=0,039). Στην 2η (58 ασθενείς) η μέση βαθμολογία ήταν 2,38±1,795 και στην 3η ομάδα (59 ασθενείς) η μέση βαθμολογία ήταν
2,66±2,014 (P=0,426).
Συμπέρασμα: Ο συνδυασμός της προπαρακαΐνης 0,5% -αναισθητικό βραχείας δράσης- με ροπιβακαΐνης 0,2% -αναισθητικό μακράς δράσης- φαίνεται να είναι μια αποτελεσματική επιλογή αναισθησίας για τις ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις φαρμάκων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P161 ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΕΔΑΣΗΣ ΣΤΟΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΦΘΑΛΜΟ
Εμμανουηλίδου Ε.1, Sahin O.2, Ginis H.2,3, Tsilimbaris M.2, Artal P.3
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Institute of Vision and Optics, University of
Crete, Greece, 3Laboratorio de Optica, Universidad de Murcia, Murcia, Spain

1

Σκοπός: Η αυξημένη σκέδαση μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της όρασης. Παρά το κλινικό ενδιαφέρον, υπάρχει έλλειψη αξιόπιστων οργάνων για τη μέτρηση της σκέδασης. Σε αυτό το πλαίσιο,
παρουσιάζομαι την κλινική αξιολόγηση μιας πρωτότυπης συσκευής μέτρησης της σκέδασης.
Υλικά: Χρησιμοποιήθηκαν η συσκευή oculus c-quant για τη ψυχοφυσική μέτρηση της σκέδασης και
μια νέα συσκευή οπτικής μέτρησης της σκέδασης που κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Οπτικής και
Όρασης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν 28 οφθαλμοί 16 ασθενών με καταρράκτη. Στους παραπάνω ασθενείς έγινε
αντικειμενική σταδιοποίηση του καταρράκτη από ειδικό οφθαλμίατρο και ψυχοφυσική εκτίμηση της
σκέδασης. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σκέδασης σε 16 φυσιολογικούς οφθαλμούς
χωρίς γνωστή παθολογία.
Αποτελέσματα: Η οπτικά προσδιορισμένη τιμή της σκέδασης κυμάνθηκε από 0.64 έως 2.36 (μέσος: 1.33) στους ασθενείς με καταρράκτη και 0.51 έως 0.79 (μέσος: 0.63) στους υγιείς οφθαλμούς.
Η στατιστική διαφορά ήταν σημαντική (p=0). Το σχήμα απεικονίζει τη συσχέτιση μεταξύ των οπτικών
και ψυχοφυσικών μετρήσεων (Pearson’s r = 0.859). Επιπλέον, οι μετρήσεις Bland-Altman έδειξαν
ότι 95% των διαφορών μέτρησης ήταν μέσα σε όριο ± 0.41. Η μεταβλητότητα των οπτικών μετρήσεων ήταν χαμηλή με συντελεστή διακύμανσης ίσο με 0.015. Οι οπτικές μετρήσεις ολοκληρώθηκαν
σε όλους τους ασθενείς, ενώ 8 ασθενείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν ψυχοφυσικές μετρήσεις
(50%).
Συμπεράσματα: Παρουσιάζουμε ένα νέο οπτικό όργανο, το οποίο επιτρέπει τη μέτρηση της σκέδασης τόσο σε φυσιολογικούς οφθαλμούς, όσο και σε ασθενείς με καταρράκτη με υψηλή επαναληψιμότητα, ταχύτητα και ευκολία τόσο για τον ασθενή, όσο και τον κλινικό ιατρό. Οι μετρήσεις εμφανίζουν
καλή αντιστοιχία με τις ψυχοφυσικές μετρήσεις και την κλινική αξιολόγηση του ασθενούς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P162 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΑ
Καλογερόπουλος Δ.1, Πανίδης Π.1, Καλογερόπουλος Χ.2
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Αν. Καθηγητής Οφθαλμολογίας της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας, εστιάζοντας στην
παθοφυσιολογία, τις βιοχημικές αλλαγές, την κλινική εικόνα, καθώς και στις σύγχρονες θεραπευτικές
επιλογές. Τελικός στόχος είναι η ανάδειξη της βαρύτητας της νόσου αυτής και της αναγκαιότητας για
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία με βάση πάντα τα νεότερα κλινικά και ερευνητικά δεδομένα.
Υλικά και μέθοδος: Για την διεκπεραίωση / ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εργασίας χρησιμοποιήθηκε η σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. Επίσης έγινε αναζήτηση σχετικών άρθρων στην
βάση δεδομένων PubMed. Από όλα αυτά έγινε διαχωρισμός και διαλογή των σημαντικότερων και καταλληλότερων για την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος. Σημαντική πηγή πληροφοριών ήταν
τα μαθήματα και οι διαλέξεις της Οφθαλμολογίας και του επιλεγόμενου μαθήματος της Μοριακής
Ενδοκρινολογίας. Τέλος καθοριστική ήταν και η συμβολή του επιβλέποντος καθηγητή, τόσο με την
καθοδήγησή του όσο και με την παροχή πληροφοριών / δεδομένων από το προσωπικό του αρχείο
Αποτελέσματα - συμπεράσματα: Διαπιστώνεται ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης ως νοσολογική οντότητα αποτελεί μία χρόνια νόσο, που προκαλεί μικροαγγειοπάθεια και επιφέρει πληθώρα παθοφυσιολογικών αλλαγών σε όλο τον οργανισμό. Η κυριότερη οφθαλμολογική επιπλοκή είναι η Διαβητική
Αμφιβληστροειδοπάθεια ( συμπεριλαμβανομένου του διαβητικού οιδήματος της ωχράς κηλίδας ).
Σε θεραπευτικό επίπεδο απαιτείται έγκαιρη διάγνωση, τακτική παρακολούθηση και ορθή θεραπεία.
Διακρίνεται τέλος η αναγκαιότητα ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ οφθαλμιάτρου, ενδοκρινολόγου
και παθολόγου
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P163 ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
Μαλάι Ι.1, Κοντονάσιου Γ.1, Τζαμάλης Α.2, Τσινόπουλος Ι.3
Φοιτήτρια Ιατρικής 5ου έτους, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2Μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης, Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη,
3
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, Β’ Οφθαλμολογική Κλινική Α.Π.Θ., Γ.Ν. «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη

1

Σκοπός: Στόχος της εργασίας είναι να περιγραφούν οι οφθαλμικές εκδηλώσεις και πιθανές οφθαλμικές επιπλοκές διαφόρων ουρολογικών φαρμάκων, να προσδιορισθεί ο μηχανισμός των αλληλεπιδράσεων και να καταγραφεί από ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας η συχνότητα εμφάνισης
τους.
Υλικά και Μέθοδος: Παρά τη γενικευμένη παραδοχή από την κλινική παρατήρηση ότι ορισμένοι
ευρέως συνταγογραφούμενοι από ουρολόγους φαρμακευτικοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την
πρόκληση οφθαλμικών επιπλοκών, παρατηρείται μεγάλη ανομοιομορφία στοιχείων στην έως τώρα
έρευνα. Οι κυριότερες ήδη αποδεδειγμένες συσχετίσεις με τις οποίες ασχολείται η παρούσα εργασία
είναι οι εξής:
1. α-αδρενεργικοί ανταγωνιστές και σύνδρομο διεγχειρητικής χαλαρής ίριδας (IFIS)
2. Αναστολείς φωσφοδιεστεράσης τύπου 5 (PDE5) και μη αρτηριϊτιδική ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION)
3. Αντιχολινεργικά και γλαύκωμα κλειστής γωνίας
Αποτελέσματα: Η έλλειψη επαρκών αποτελεσμάτων από την κλινική έρευνα καθώς και σαφών κατευθυντήριων οδηγιών γεννά ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα διακοπής των α-αδρενεργικών
αναστολέων προ της εγχείρησης καταρράκτη ή της χρήσης αναστολέων της 5α-ρεδουκτασης. Παρότι σπάνιο, οι αντιχολινεργικοί παράγοντες που λαμβάνονται για την ακράτεια μπορεί να συμβάλλουν
στην εμφάνιση οξέως γλαυκώματος κλειστής γωνίας. Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να περιγράψει τα
παραπάνω, καθώς επίσης και τον παθοφυσιολογικό μηχανισμό της πρόκλησης ισχαιμικής οπτικής
νευροπάθειας από τη λήψη αναστολέων PDE5 για τη στυτική δυσλειτουργία ιδιαιτέρως σε καρδιαγγειακούς ασθενείς, μηχανισμός που δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.
Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα τονίζει τις πιθανές οφθαλμικές επιπλοκές τις οποίες πρέπει να
γνωρίζει ο κάθε ιατρός προ της συνταγογραφήσεως συγκεκριμένων ουρολογικών φαρμάκων αναδεικνύοντας τη χρησιμότητα λήψης σωστού αναμνηστικού και έγκαιρης αναγνώρισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων τόσο με την πρόληψη όσο και τη λήψη κατάλληλων θεραπευτικών μέτρων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P164 ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κουκάκη Ε., Λαπατσάνη Μ.
Φοιτήτρια Ιατρικής ΕΚΠΑ
Η συχνότητα των αναιμιών είναι φανερά υψηλή στην καθημερινή κλινική πράξη. Παρόλο που φαντάζουν εύκολα επιλύσιμες με τη χορήγηση σκευασμάτων σιδήρου, στην πραγματικότητα η συνήθης
θεραπευτική αντιμετώπιση συχνά συγκαλύπτει την εξαιρετικά εκτεταμένη παθολογία που κρύβεται
πίσω από αυτήν την νοσολογική οντότητα και ίσως ακόμη να αποβεί μοιραία για την πρόγνωση της
υποκείμενης νόσου του ασθενούς.
Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση του αλγορίθμου διερεύνησης της αναιμίας βάσει κλινικής εικόνας, εργαστηριακών ευρημάτων και βασικών επιδημιολογικών δεδομένων. Παράλληλα
στόχος είναι η ενημέρωση του νέου κλινικού ιατρού ώστε να αποκτήσει την ικανότητα της ορθής
επιλογής στοχευμένων εργαστηριακών εξετάσεων και της αξιολόγησής τους με απώτερο σκοπό την
έγκαιρη εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιμετώπισης.
Οι αναιμίες αρχικά κατατάσσονται συναρτήσει του μέσου όγκου ερυθρών (MCV) και της μέσης αιμοσφαιρίνης ερυθρών (MCH) σε μικροκυτταρικές υπόχρωμες (σιδηροπενική, χρονίας νόσου, αιμοσφαιρινοπάθειες, σιδηροβλαστική) - υπερχρωμες (σφαιροκυττάρωση, ελλειπτοκυττάρωση), ορθόχρωμες
ορθοκυτταρικές (περαιτέρω ταξινόμηση βάσει των ΔΕΚ), μακροκυτταρικές(περαιτέρω ταξινόμηση
βάσει επιχρίσματος μυελού σε μεγαλοβλαστικές και μη). Επί παρουσία αιμολύσεως, διενεργείται
άμεση Coombs για την κατάταξη της αιμολυτικής αναιμίας σε ανοσολογικής αρχής και μη.
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P165 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ HDL ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Τοόμπλερ Κ.1, Διονυσοπούλου Χ.2
φοιτητής ιατρικού τμήματος πανεπιστημίου Πατρών 3 έτος, 2φοιτήτρια ιατρικού τμήματος πανεπιστημίου Πατρών 3 έτος

1

Στην αρχή θα κάνουμε μια εισαγωγή για τον τρόπο δημιουργίας των λιποπρωτεινών, την λειτουργία
τους, την χρησιμοτήτα τους τονίζοντας την HDL και μιλώντας περαιτέρω για τις ευεργετικές δράσεις της δηλαδή να καθαρίζει τις αρτηρίες και να διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος καθώς
και να απομακρύνει τον κίνδυνο θρόμβωσης σε αντιπαράθεση με τις βλαβερές δράσεις της LDL, η
οποία προκαλεί την δημιουργία πλακών οι οποίες μπορούν να αποκολληθούν και να προκαλέσουν
θρόμβωση με αποτέλεσμα κάποιο καρδιακό επεισόδιο.Στην συνέχεια, θα αναφερθούμε σε μια νέα
ερευνα που έγινε στο Κλιβελαντ και συνιστά ότι η ΗDL είναι δυνατό να τροποποιηθεί στα τοιχώματα
των αρτηρίων και να προκαλέσει πρόβλημα στη κυκλοφορία του αίματος. Συγκεκριμένα η apoA1,
βασική πρωτεινη της HDL,μπορεί να οξειδωθεί πάνω στο τοίχωμα των αγγείων και έτσι να χάσει την
καρδιοπροστατευτική της δράση προκαλώντας βλάβη του ενδοθηλίου. Ακόμη, θα αναφερθούμε στα
σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα σύμφωνα με τα οποία ρόλο στην αθηροπροστασία έχει η ποιότητα της HDL και όχι η ποσότητα. Συγκεκριμένα, θα παραθέσουμε έρευνες που προσπάθησαν να
αυξήσουν τα επίπεδα της HDL χωρίς ευεργετικά αποτελέσματα για να καταλήξουμε στο ποια πρέπει
να είναι τα ευνοικά χαρακτηριστικά της HDL.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P166 ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ: ΑΘΩΟΣ Ή ΕΝΟΧΟΣ; - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σχοινή Π., Αμεραλή Μ.
Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Η κεφαλαλγία διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή ανάλογα την αιτιολογία της. Η πρωτοπαθής περιλαμβάνει την κεφαλαλγία τύπου τάσεως, την ημικρανία και την αθροιστική ενώ η δευτεροπαθής αφορά χρόνιες περιπτώσεις διάρκειας άνω των δεκαπέντε ημερών το μήνα για τουλάχιστον
τρεις μήνες.
Η κεφαλαλγία συγκαταλέγεται μέσα στις 10 κυριότερες αιτίες νοσηρότητας παγκοσμίως. Από αυτή,
συνηθέστερος τύπος είναι η τύπου τάσεως, ενώ ακολουθούν η ημικρανία και η αθροιστική κεφαλαλγία. Η δευτεροπαθής φθάνει μόλις το 2,14% των περιπτώσεων.
Ανάλογα με τον τύπο της, κάθε κεφαλαλγία εμφανίζει διαφορετική εντόπιση, διαφορετικούς χαρακτήρες και προδιαθεσικούς παράγοντες. Τα άτυπα όμως χαρακτηριστικά αυτών είναι που συνήθως
οδηγούν σε περαιτέρω διερεύνηση. Παρ΄ όλα αυτά, θα πρέπει πάντα να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε μια κρίση κεφαλαλγίας από επείγουσες καταστάσεις και να τις περιλαμβάνουμε πάντα στη
διαφορική της διάγνωση.
Σχετικά με την αιτιολογία του κάθε τύπου κεφαλαλγία, φαίνεται πως η πρωτοπαθής προκαλείται αμιγώς από διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή του κρανίου, π.χ μυικές συσπάσεις ( κεφαλαλγία τύπου τάσης) ή του εγκεφάλου, π.χ αγγειοδιαστολή ( ημικρανία, αθροιστική κεφαλαλγία). Από
την άλλη μεριά, η δευτεροπαθής κεφαλαλγία φαίνεται να έχει ποικίλη αιτιολογία. Τα μετατραυματικά
αίτια, διεργασίες του εγκεφάλου, τα φάρμακα, τα καρδιαγγειακά, οι πνευμονικές παθήσεις, μεταβολικές και ενδοκρινικές διαταραχές, οι διαταραχές των ηλεκτρολυτών, του ύπνου, τα ψυχιατρικά νοσήματα και οι μιτοχονδριακές νόσοι είναι μερικές μόνο από τις παθήσεις που μπορεί να εκδηλωθούν με
την κεφαλαλγία ως πρώτο σύμπτωμα.
Συμπερασματικά, οφείλουμε να είμαστε ευαισθητοποιημένοι για όλες αυτές τις παθήσεις καθώς το
ιστορικό και μια σειρά από εργαστηριακές κι απεικονιστικές εξετάσεις θα μας οδηγήσουν στη σωστή
διάγνωση. Όλα τα ανωτέρω βασίζονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία και τις νεώτερες μελέτες.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P167 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης
Εισαγωγή: Μεσογειακή διατροφή είναι όρος που επινοήθηκε από τον φυσιολόγο Άνσελ Κις, για
να περιγράψει το μοντέλο διατροφής, το οποίο ακολουθούσαν οι λαοί των μεσογειακών χωρών. Τα
χαρακτηριστικά της διατροφής αυτής είναι η κατανάλωση άφθονης ποσότητας φρέσκων τροφών,
φρούτων και λαχανικών, ελαιόλαδου, χόρτων, ψαριών και η μικρή κατανάλωση κόκκινου κρασιού,
κόκκινου κρέατος και ζωικού λίπους. Το διατροφικό αυτό πρότυπο έχει αποδειχθεί ότι έχει ευεργετική
επίδραση στην υγεία και τη μακροζωία.
Σκοπός: Το διατροφικό πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.
Μέθοδος-Υλικό: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υποστηρίζει πως στην Ευρώπη και στην Αμερική παρουσιάζεται η υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης όλων των τύπων καρκίνου και για τα δύο φύλα.
Στις χώρες όμως της Ανατολικής Μεσογείου βρέθηκαν τα χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης καρκίνου.
Αναλύσεις στο διατροφικό πρότυπο της δίαιτας της Κρήτης δείχνουν έναν αριθμό προστατευτικών
ουσιών, όπως το σελήνιο, η γλουταθειόνη, μια ισορροπημένη αναλογία απαραίτητων λιπαρών οξέων, υψηλές ποσότητες φυτικών ινών, αντιοξειδωτικά, βιταμίνες Ε και C, οι οποίες σχετίζονται με
χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου, και κυρίως του καρκίνου του μαστού. Επίσης το λίπος από τη διατροφή μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πρόωρη καρκινογένεση του προστάτη. Μια κλινική
μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι συμπλήρωμα σεληνίου (200mg/ημ) είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των
κρουσμάτων του προστάτη, του πνεύμονα και του καρκίνου του παχέος εντέρου σε ασθενείς που
τους παρακολουθούσαν επί 4,5 χρόνια. Η ρεσβερατρόλη, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη συχνότητα
εμφάνισης του όγκου στα ζώα, αναστέλλει την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων σε καλλιέργεια. Οι
ερευνητικές μελέτες που δημοσιεύτηκαν στο International Journal of Cancer δείχνουν ότι πίνοντας
ένα ποτήρι κόκκινο κρασί την ημέρα μπορεί να μειώσει στο μισό τον κίνδυνο ενός άνδρα να νοσήσει
από καρκίνο του προστάτη. Η αυξημένη πρόσληψη ελαιόλαδου σχετίζεται με μείωση της επικινδυνότητας για καρκίνο του μαστού. (Μελέτη στην Ελλάδα, Ιταλία και στις ΗΠΑ). Μελέτες έχουν δείξει ότι
μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
των πνευμόνων κατά 25-30%. Πληθυσμοί με υψηλή πρόσληψη λίπους και χοληστερόλης έχουν μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Σε ιταλική μελέτη, η αυξημένη κατανάλωση
ελαιόλαδου συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο για καρκίνο του παγκρέατος. Σταθερό εύρημα υπήρξε
η σχέση μεταξύ μιας μεγάλης ποσότητας πρόσληψης καρότων και ο μειωμένος κίνδυνος καρκίνου
του πνεύμονα.
Αποτελέσματα: Τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής είναι πολλαπλά. Έρευνες των τελευταίων 40
ετών αποδεικνύουν ότι ο τρόπος διατροφής των ανθρώπων που ζουν σε χώρες της Μεσογείου από
την Ελλάδα, τη Νότια Ιταλία μέχρι και τη Βόρεια Αφρική, σε σχέση με τους κατοίκους της Βόρειας
Ευρώπης και της Αμερικής, μειώνει την εμφάνιση διάφορων μορφών καρκίνου. Επιδημιολογικά δεδομένα που δείχνουν εθνικές και γεωγραφικές παραλλαγές στη συχνότητα και τη θνησιμότητα από
διάφορες μορφές καρκίνου έχουν προτείνει ότι ο διαιτητικός παράγοντας μπορεί να παίξει κυρίως
προστατευτικό ρόλο.
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Συμπεράσματα: Μια από τις πιο σημαντικές ευεργετικές ιδιότητες της Μεσογειακής Διατροφής
σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Η Διατροφή της Μεσογείου λόγω της παγκοσμιοποίησης υιοθετείται πλέον και από άλλες χώρες. Οι παραδοσιακές μεσογειακές διατροφικές
συνήθειες θεωρούνται μεγάλης αξίας για την πρόληψη του καρκίνου. Η ανεύρεση ενός θρεπτικού
συστατικού με αντικαρκινικές ιδιότητες θα ήταν μια σημαντική ανακάλυψη για τη δημόσια υγεία.
Ωστόσο, ο καρκίνος δεν είναι μια απλή ασθένεια και η ύπαρξη μιας θρεπτικής ουσίας ή συνδυασμός
πολλών χρειάζεται περαιτέρω μελέτη και έρευνα προκειμένου να είμαστε απολύτως βέβαιοι για τα
αποτελέσματα.
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P168 ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΝΕΦΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (APKD)
Παπαδάτου Κ., Παυλή Π., Πράπα Σ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της πολυκυστικής νόσου των νεφρών,
των μορφών εκδήλωσής της, του προτύπου κληρονομικότητάς της, των κλινικών εκδηλώσεων, των
επιπλοκών και των προδιαθεσιακών παραγόντων, καθώς και της διάγνωσης και θεραπείας της νόσου.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Αποτελέσματα / Συμπεράσματα: Η πολυκυστική νόσος των νεφρών(ADPKD)είναι μια πολυσυστηματική κληρονομική πάθηση που χαρακτηρίζεται από την παρουσία κύστεων σε νεφρούς, ήπαρ,
πάγκρεας και αραχνοειδή μήνιγγα. Η παρουσία κυστών προκαλεί τη διόγκωση των νεφρών και
δημιουργεί πρόβλημα στη λειτουργία τους. Μη κυστικές εκδηλώσεις αποτελούν η πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας,τα ενδοκρανιακά ανευρύσματα και οι κήλες. Τα υπεύθυνα γονίδια είναι τα PKD1 και
PKD2. Η ηλικία έναρξης των συμπτωμάτων της νόσου εξαρτάται από το γονίδιο που υπάρχει στο
συγκεκριμένο ασθενή, καθώς το ένα συνοδεύεται από έναρξη των συμπτωμάτων στην παιδική ηλικία και το άλλο με έναρξη αμέσως μετά από τη γέννηση. Η πολυκυστική νόσος των νεφρών μπορεί
να συνοδεύεται από αίμα στα ούρα, πόνο στα πλευρά και υπερβολική ούρηση κατά τη διάρκεια της
νύχτας. Επίσης μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση λίθων στους νεφρούς, αναιμίας και υπέρτασης.
Υπάρχουν δύο τύποι ελαττωματικών γονιδίων και Σε πολλές περιπτώσεις συνυπάρχει και προσβολή
του ήπατος.Για τη διάγνωση χρησιμοποιούνται απεικονιστικές μέθοδοι όπως το υπερηχογράφημα, η
αξονική και η μαγνητική τομογραφία και η ανάλυση χρωμοσωμάτων. Δεν υπάρχει θεραπεία που να
προλαμβάνει την εμφάνιση των κύστεων των νεφρών. Τα θεραπευτικά μέσα αφορούν την αντιμετώπιση των επιπλοκών της πολυκυστικής νόσου. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να πραγματοποιηθεί
παρακέντηση των κύστεων. Σε περιπτώσεις που η νόσος οδηγήσει σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια, θα απαιτηθεί αιμοκάθαρση και μεταμόσχευση νεφρού.
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P169 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ & ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Παγώνη Α.
3ο ετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πάτρας
Η οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μία ομάδα ανωμαλιών που προσβάλλουν τις αρθρώσεις και περιλαμβάνουν προοδευτική καταστροφή του χόνδρου, οστεοσκλήρυνση και επακόλουθη υποχόνδρια οστεόλυση (δημιουργία υποχόνδριων κύστεων), σχηματισμό οστεοφύτων και φλεγμονή του αρθρικού
υμένα.
Αποτελεί τομέα μελέτης και έρευνας καθώς είναι μια πάθηση που προσβάλει πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής, ενώ η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων και οι
αρθροπλαστικές αποτελούν μεγάλο μέρος του κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη ΟΑ είναι πολλοί: γενετική προδιάθεση, μηχανικοί
παράγοντες όπως τραύμα και αρχιτεκτονική της άρθρωσης, “ενισχυτές” όπως η παχυσαρκία και το
κάπνισμα. Όλα αυτά οδηγούν όχι μόνο στην εκφύλιση της άρθρωσης αλλά και στην αναποτελεσματική προσπάθεια επιδιόρθωσης της βλάβης, η οποία επιδεινώνει την κατάσταση.
Η σχέση της παχυσαρκίας και της ΟΑ αποτελεί θέμα συζήτησης λόγω των στατιστικών στοιχείων
που τις συνδέουν. Σίγουρα η σχέση αυτή είναι στενή, ο λόγος όμως για τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν
είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Παλαιότερα υπήρχε η θεωρία ότι η σχέση αυτή οφείλεται στο αυξημένο μηχανικό φορτίο που δέχονται οι αρθρώσεις των παχύσαρκων ατόμων. Ωστόσο, σήμερα πιστεύεται ότι
η σχέση αυτή οφείλεται περισσότερο σε μεταβολικούς παράγοντες (οι οποίοι θα αναλυθούν) παρά
σε μηχανικούς. Τέτοιοι παράγοντες είναι:
η δράση της λεπτίνης, μια πρωτεϊνική ορμόνη με βασική περιοχή σύνθεσης το λιπώδη ιστό και η
οποία είναι αυξημένη σε άτομα με ΟΑ
η δράση αυξητικών παραγόντων και προ-φλεγμονώδων κυτοκινών που εκκρίνονται από το λιπώδη
ιστό και επηρεάζουν όλους τους ιστούς της άρθρωσης
η δράση λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL)
η αύξηση στο μυελό των οστών της διαφοροποίησης προς λιποκύτταρα αντί για τη διαφοροποίηση
προς οστεοβλάστες
Αυτή η σχέση της ΟΑ με την παχυσαρκία, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ΟΑ σχετίζεται επίσης
με αντίσταση στην ινσουλίνη, δυσλιπιδαιμία και καρδιαγγειακές παθήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι η ΟΑ πιθανώς αποτελεί άλλο ένα στοιχείο του μεταβολικού συνδρόμου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P170 ΣΥΝΔΡΟΜΟ DRESS: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)
Λιάσκας Α.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχτεί η σχέση που έχουν ορισμένα φάρμακα με την εμφάνιση
του συνδρόμου DRESS, μιας κατάστασης απειλητικής για τη ζωή του ασθενούς. Αρχικά δίνεται ο
ορισμός του συνδρόμου καθώς και το ποια είναι τα βασικά φάρμακα που σχετίζονται με αυτό. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η παθογένεια του νοσήματος καθώς επίσης και το τεράστιο φάσμα της κλινικής
του εικόνας. Κατόπιν γίνεται αναφορά στην εργαστηριακή διερεύνηση και στα διαγνωστικά κριτήρια
που πρέπει να τηρούνται ώστε να τεθεί η διάγνωση. Τέλος παρουσιάζεται η θεραπεία του νοσήματος
καθώς και ένα μικρό κλινικό περιστατικό συνδρόμου DRESS από την Ε’ Παθολογική Κλινική του ΓΝΑ
«Ευαγγελισμός».
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P171 ΥΠΟΜΑΓΝΗΣΙΑΙΜΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
Κατσανεβάκης Ε.1, Λιάμης Γ.2, Λυμπερόπουλος Ε.2, Ελισάφ Μ.3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των αιτίων της υπομαγνησιαιμίας,
των κλινικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών της, καθώς και η ανάδειξη των ηλεκτρολυτικών διαταραχών και διαταραχών της οξεοβασικής ισορροπίας που μπορεί να συνυπάρχουν σε ασθενείς με
χαμηλά επίπεδα μαγνησίου, σε μια παθολογική κλινική.
Μέθοδος: Μελετήθηκαν προοπτικά ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι εμφάνισαν χαμηλά επίπεδα μαγνησίου είτε κατά την εισαγωγή τους είτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
Αποτελέσματα: 107 ασθενείς από σύνολο 2284 είχαν υπομαγνησιαιμία. Η επίπτωση ήταν 4,7%.Τα
κυριότερα αίτια υπομαγνησιαιμίας ήταν ο υποσιτισμός, τα φάρμακα(διουρητικά, αμινογλικοσίδες),η
αναπνευστική αλκάλωση,ο σακχαρώδης διαβήτης, η οξεία σωληναριακή νέκρωση,ο αλκοολισμός
και οι απώλειες από το γαστρεντερικό. Στο 80% των ασθενών, πάνω από μια κατάσταση πιθανόν να
οδήγησε σε υπομαγνησιαιμία. 66,3% παρουσίασε τουλάχιστον μια επιπλέον ηλεκτρολυτική διαταραχή (31,1% υποφωσφαταιμία, 26,1% υποκαλιαιμία, 22% υπασβεστιαιμία, 21,5% υπονατριαιμία). Το
72,9% παρουσίασε διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας(20,6% αναπνευστική αλκάλωση, 15,8
μεταβολική οξέωση, 18,7 μικτή αναπνευστική και μεταβολική αλκάλωση).
Συμπεράσματα: Η αιτιολογία της υπομαγνησιαιμίας σε νοσηλευόμενους ασθενείς παθολογικής κλινικής ήταν πολυπαραγοντική. Πληθώρα ηλεκτρολυτικών διαταραχών και διαταραχών οξεοβασικής
ισορροπίας συνυπήρχαν στον πληθισμό που μελετήθηκε.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P172 ΑΝΑΙΜΙΑ ΠΟΛΥΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ 53ΧΡΟΝΟ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΦΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ
Παππά Ε.1, Κυροχρήστος Ι.1, Παππά Π.2, Παπαθανασίου Κ.3, Χατζημιχαήλ Ε.4, Μπριασούλης Ε.5
Τεταρτοετής Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Εκτοετής Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Ειδικευόμενη Αιματολογίας, Αιματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 4Αιματολόγος, Αιματολογική
Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων, 5Καθηγητής Ογκολογίας Ιατρικού Τμήματος Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής ΠΓΝ Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η προσέγγιση ενός ασθενούς που παραπέμφθηκε στο Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων για διερεύνηση
αναιμίας, μέχρι τη στιγμή που τέθηκε η διάγνωση νεφροκυτταρικού καρκινώματος και ταυτόχρονα
πολλαπλού μυελώματος και ο τρόπος αντιμετώπισής τους.
Υλικά και Μέθοδος: Άνδρας ηλικίας 53 ετών, εισήχθη λόγω αναιμίας σε άλλο Νοσοκομείο όπου
διαπιστώθηκε γαστρίτιδα με H. pylori(+), έλλειψη Β12 και φυλλικού οξέος. Δεδομένου ότι παρά τις
μεταγγίσεις δεν βελτιωνόταν η αναιμία διακομίσθηκε στο ΠΓΝ Ιωαννίνων. Από τον εργαστηριακό
έλεγχο παρουσίαζε επίσης θρομβοπενία, παράταση των χρόνων πήξης, μικροσκοπική αιματουρία,
λευκωματουρία(νεφρωσικό σύνδρομο) και αυξημένη τιμή CEA. Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας ανάδειξε ευμεγέθες μόρφωμα στον άνω πόλο του δεξιού νεφρού, που επιβεβαιώθηκε και με CT κοιλίας,
με χαρακτήρες περισσότερο συμβατούς με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα. Επίσης, λόγω της έκπτωσης
της νεφρικής λειτουργίας, αυξημένων σφαιρινών αίματος, αυξημένης β2-μικροσφαιρίνης τέθηκε η
υπόνοια πολλαπλού μυελώματος και εστάλη ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων ορού και ούρων και ποσοτικός προσδιορισμός ανοσοσφαιρινών.
Αποτελέσματα: Διαπιστώθηκε μονοκλωνική ανοσοσφαιρίνη IgA λ, οπότε και υπεβλήθη ο ασθενής
σε μυελόγραμμα και οστεομυελική βιοψία που ανέδειξαν διήθηση από πλασματοκύτταρα σε ποσοστό 70% και τέθηκε έτσι η διάγνωση Πολλαπλού Μυελώματος, IgA λ, ISS III. Για το μόρφωμα του
δεξιού νεφρού ο ασθενής υπεβλήθη σε δεξιά νεφρεκτομή και τεκμηριώθηκε η διάγνωση του διαυγοκυτταρικού καρκινώματος του νεφρού σταδίου T1b. Για το συμπτωματικό μυέλωμα τέθηκε σε αγωγή
με Bortezomib - Dexamethasone για τον πρώτο κύκλο μέχρι βελτίωσης της νεφρικής λειτουργίας,
ενώ στη συνέχεια θα λάβει σχήμα VCD (bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone).
Συμπεράσματα: H ύπαρξη μιας κακοήθειας δεν αποκλείει την ύπαρξη και μιας δεύτερης, γι΄αυτό
κάθε ασθενής με την κλινική εικόνα του περιστατικού μας θα πρέπει να ελέγχεται ενδελεχώς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P173 ΠΕΠΤΙΚΟ ΕΛΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΗ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΦΑΡΜΑΚΑ
Λιασκώνη Α.1, Παλαιολόγος Κ.2, Μπούνος Χ.2
Φοιτήτρια τμήματος Φαρμακευτικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2Φοιτητής
τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

1

Σκοπός: Η επίδραση των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων στη δημιουργία πεπτικού
έλκους.
Υλικά-Μέθοδος: Το πεπτικό έλκος (του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου) είναι από τις συχνότερες
παθήσεις που ταλαιπωρεί εκατομμύρια άτομα σε όλο τον κόσμο.
Οι παράγοντες που έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση έλκους είναι το stress, το κάπνισμα, η
ασπιρίνη, τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), το αλκοόλ, η καφεΐνη και το ελικοβακτήριο του πυλωρού.
Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) είναι μία από τις συχνότερα συνταγογραφούμενες ομάδες φαρμάκων παγκοσμίως.
Τα ΜΣΑΦ αναστέλλουν αντιστρεπτά το ένζυμο κυκλοοξυγενάση το οποίο εμπλέκεται στο μεταβολικό
μονοπάτι του αραχιδονικού οξέος που είναι πρό-δρομη ένωση των προσταγλανδινών. Αυτές είναι
υπεύθυνες για την προστασία του γαστρικού βλεννογόνου. Επίσης τα ΜΣΑΦ ελαττώνουν την παραγωγή βλέν-νης. Η βλέννη επαλείφοντας το εσωτερικό όλου του στομάχου, δημιουργεί μια προστατευτική ασπίδα έναντι του HCl και της πεψίνης.
Αποτελέσματα: Ο κίνδυνος εμφάνισης πεπτικού έλκους είναι υπαρκτός σε όλη τη διάρκεια χορήγησης των ΜΣΑΦ και είναι δοσοεξαρτώμενος και πιθα-νόν μεγαλύτερος με ΜΣΑΦ βραδείας αποδέσμευσης ή μεγάλου χρόνου ημιζωής.
Κάθε χρόνο περίπου 20.000 θάνατοι παγκοσμίως οφείλονται σε παρενέργειες από την κατανάλωση
των ΜΣΑΦ που αφορούν κυρίως το πεπτικό σύστημα.
Συμπεράσματα: Η χορήγηση των ΜΣΑΦ θα πρέπει να γίνεται μόνο όταν κρίνονται απαραίτητα στη
χαμηλότερη δυνατή δόση, για το μικρότερο χρονικό διάστημα και πάντα εξατομικευμένα.
Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου εκδήλωσης παρενεργειών από το πεπτικό θα πρέπει να χορηγείται
πάντα ΜΣΑΦ μαζί με αναστολέα αντλίας πρωτονίων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P174 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΞΗΡΑΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μουλίτα Φ.
Φοιτητής ιατρικής πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει κάποιες βασικές γνώσεις και τεχνικές με τις οποίες μπορούν οι οπλίτες να παρέχουν πρώτες βοήθειες στο χώρο του στρατοπέδου. Οι γνώσεις στηρίζονται
στην αρχή του ABCDE και αναλύονται κάποιες από τις τεχνικές που εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο
όπως το ΚΑΡΠΑ, χειρισμός heimlich κτλ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P175 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μαρινέλης Α.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκοπός: Οι χρόνιες επιπλοκές του διαβήτη διακρίνονται κλασικά σε μικροαγγειακές (νεφροπάθεια,
νευροπάθεια, αμφιβληστροειδοπάθεια) και μακροαγγειακές [στεφανιαία νόσος. περιφερική αρτηριακή νόσος και ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ)]. Ωστόσο ένα σημαντικό ποσοστό των
ισχαιμικών ΑΕΕ στους διαβητικούς προκαλείται από νόσο των μικρών αγγείων (κενοτοπιώδη ΑΕΕ).
Σκοπός είναι η μελέτη της επίπτωσης των αθηροσκληρωτικών ΑΕΕ και των κενοτοπιωδών ΑΕΕ σε
διαβητικούς ασθενείς.
Υλικά και Μέθοδος: Ανασκόπηση διεθνούς βιβλιογραφίας μέσω pubmed με στόχο την ανεύρεση
βάσεων δεδομένων που να συμπεριλαμβάνουν διαβητικούς ασθενείς με ΑΕΕ.
Αποτελέσματα: Στις περισσότερες μελέτες που εξετάσθηκαν παρατηρήθηκε ότι στους διαβητικούς
ασθενείς η επίπτωση των κενοτοπιωδών ΑΕΕ είναι παρόμοια με την επίπτωση των αθηροσκληρωτικών ΑΕΕ. Σε μία συγκεκριμένη μελέτη που περιελάμβανε μεγάλο αριθμό διαβητικών ασθενών,
φάνηκε στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στον διαβήτη και την εμφάνιση κενοτοπιωδών ΑΕΕ,
με ποσοστό 26,3% για τα κενοτοπιώδη και 11,3% για τα μη κενοτοπιώδη. Σε άλλη μελέτη μελέτη
φάνηκε ότι η πιθανότητα ανάπτυξης αθηροσκληρωτικού ΑΕΕ συγκριτικά με το κενοτοπιώδες ήταν
παρόμοια.
Συμπεράσματα: Τα ισχαιμικά ΑΕΕ στους διαβητικούς ασθενείς προκαλούνται είτε από μακροαγγειοπάθεια (αθηροσκλήρωση των μεγάλων αγγείων) είτε από μικροαγγειοπάθεια. Η κλασσική γνώση ότι
τα ισχαιμικά ΑΕΕ αποτελούν μακροαγγειακή επιπλοκή χρειάζεται να αναθεωρηθεί.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P176 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΕΜΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ
ΛΟΓΟ
Παππά Π.1, Παππά Ε.1, Κυροχρήστος Ι.1, Μάλλιου Α.1, Κουλούρας Β.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Η παρουσίαση του επιπολασμού, των παραγόντων κινδύνου και της έκβασης της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) σε ασθενείς με μηχανικό αερισμό που χρειάστηκαν αξονική τομογραφία για
κάποιο λόγο.
Υλικά και Μέθοδος: Παρακολουθήθηκαν 183 ασθενείς που λάμβαναν μηχανικό αερισμό και χρειάστηκαν CT θώρακος με σκιαγραφικό για κάποιο λόγο, σε μια προοπτική μελέτη παρατήρησης στη
ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Albert Michallon (Grenoble, France), από τον Ιούλιο 2009
έως τον Απρίλιο 2011. Εξαιρέθηκαν ασθενείς με αλλεργία στο σκιαγραφικό, ασθενείς μικρότεροι των
18 ετών και ασθενείς που εμφάνισαν πνευμονική εμβολή πριν την εισαγωγή τους στη ΜΕΘ. Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο πραγματοποίησης της CT για ανίχνευση πνευμονικής εμβολής. παρουσία
ενδοαυλικών θρόμβων θεωρήθηκε διαγνωστική για PE. Ακολούθησε Compression Ultrasonography.
Οι χειριστές γνώριζαν το θρομβοεμβολικό ιστορικό του ασθενούς και το πόρισμα της CT.
Αποτελέσματα: Από τους 176 ασθενείς που έλαβαν τελικά μέρος στη μελέτη, 33 εμφάνισαν πνευμονική εμβολή. 11/33 παρουσίασαν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, με 9 από αυτούς να την εμφανίζουν στα κάτω άκρα. 92 ασθενείς έλαβαν αντιπηκτική αγωγή. Οι παράγοντες κινδύνου το άρρεν
φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, το ιστορικό νεοπλασίας ή εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, ο αριθμός
των αιμοπεταλίων και η παρουσία κεντρικού καθετήρα.
Συμπεράσματα: Πρέπει ο ιατρός να είναι υποψιασμένος και να γίνεται αναζήτηση σημείων ΠΕ στις
CT που πραγματοποιούνται για κάποιον άλλο λόγο σε ασθενείς της ΜΕΘ με μηχανικό αερισμό. Χρειάζεται όμως περαιτέρω έρευνα για το αν απαιτείται screening βαρέως πασχόντων ασθενών, διότι
είναι πολλοί οι ασθενείς με πνευμονική εμβολή και χωρίς κανένα συνοδό σύμπτωμα, όσο και για το
είδος της αντιπηκτικής θεραπείας που αυτοί θα λάβουν.
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P177 Η ΣΥΜΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΠΟΝΕΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΦΡΩΝ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ
Μπούση Β.
Φοιτήτρια Ιατρικής, ΑΠΘ
Σκοπός: Η παρουσίαση της μεθόδου της συμπαθητικής απονεύρωσης των νεφρών και η αποτελεσματικότητάς της στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης.
Υλικά και Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των σπουδαιότερων ερευνών σχετικά με τη νεφρική συμπαθητική απονεύρωση.
Αποτελέσματα: Η νεφρική συμπαθητική απονεύρωση παρουσιάζεται ως μια πολλά υποσχόμενη
μέθοδος αντιμετώπισης της ανθεκτικής αρτηριακής υπέρτασης, βελτιώνοντας μάλιστα κεντρικές αιμοδυναμικές παραμέτρους. Αν και πρόκειται για παρεμβατική μέθοδο δεν έχουν αναφερθεί σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάματα. Παράλληλα, φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στις βλάβες που
προκαλεί η αρτηριακή υπέρταση σε όργανα-στόχους, βελτιώνοντας την υπερτροφία της αριστερής
κοιλίας και τη νεφρική λειτουργία. Τέλος φαίνεται να επηρεάζει θετικά την υπνική άπνοια και τον μεταβολισμό της γλυκόζης. Ωστόσο, γεννιούνται πολλοί προβληματισμοί καθώς είναι μικρός ο αριθμός
των ασθενών που έλαβαν μέρος στις μελέτες, τυχαιοποίηση εφαρμόσθηκε μόνο σε μερικές από
αυτές, ενώ δεν είναι γνωστά τα μακροχρόνια αποτελέσματα και οι πιθανές όψιμες επιπλοκές της
μεθόδου.
Συμπεράσματα: Η νεφρική συμπαθητική απονεύρωση είναι μία νέα μέθοδος με εξαιρετικά ενθαρρυντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής υπέρτασης, η εφαρμογή της οποίας απαιτεί περεταίρω έρευνα και αξιολόγηση.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P178 ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Τσακιρίδης Ν., Αρβανιτάκη Α., Μητσούλης Σ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος ΑΠΘ
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του επεμβατικού τρόπου αντιμετώπισης της
ανθεκτικής σε φάρμακα υπέρτασης μέσω διαδερμικής απονεύρωσης των νεφρικών αρτηριών ή/και
μέσω διέγερσης των τασεουποδοχέων του καρωτιδικού σωματίου.
Υλικά-Μέθοδος: Η επεμβατική αντιμετώπιση στην υπέρταση, αν και διαδεδομένη διεθνώς, βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και καθημερινά εξελίσσεται. Οι επεμβατικές μέθοδοι αποτελούν
επαναστατικό τρόπο αντιμετώπισης της και στηρίζονται στο γεγονός ότι το νευρικό σύστημα πρωταγωνιστεί στη δημιουργία και συντήρηση αυτής. Οι δύο μέθοδοι που θα παρουσιαστούν είναι η
«διαδερμική απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών» και η «διέγερση των τασεουποδοχέων του καρωτιδικού σωματίου». Ανατρέξαμε στη διεθνή βιβλιογραφία με λέξεις-κλειδιά «renal artery ablation»,
«carotid receptor stimulation» και «ανθεκτική υπέρταση, αντιμετώπιση και θεραπευτικοί στόχοι»,
και μέσα από ένα πλήθος βιβλιογραφικών αναφορών καταλήξαμε στα ακόλουθα αποτελέσματασυμπεράσματα.
Αποτελέσματα: Η αναγνώριση της ανθεκτικής υπέρτασης αποτελεί το πρώτο και βασικότερο βήμα
στην αντιμετώπιση της. Οι ανωτέρω μέθοδοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ασθενείς
των οποίων η υπέρταση είναι αποδεδειγμένα ανθεκτική, δηλαδή δεν αναστρέφεται και δεν αποτελεί
σύμπτωμα οργανικής αιτιολογίας. Το επεμβατικό κομμάτι χρησιμοποιείται συνεργικά με συγκεκριμένα φαρμακευτικά σχήματα και η επιλογή της μεθόδου γίνεται με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια.
Οι μέθοδοι αυτές χαρακτηρίζονται ασφαλείς και αποτελεσματικές καθώς επιτυγχάνουν σημαντική και
διατηρητέα ελάττωση της αρτηριακής πιέσεως.
Συμπεράσματα: Η επεμβατική αντιμετώπιση στην υπέρταση αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη συνδρομή στην θεραπεία της υπέρτασης και δίνει ελπίδα σε όλους εκείνους τους ασθενείς, τους οποίους
τα φάρμακα δεν κατάφεραν να βοηθήσουν.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P179 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΡΟΥΚΕΛΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
ΔΕΚΑΕΤΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μιχελόγγονα Π.1, Βελισσάρης Δ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Επίκουρος καθηγητής Γενικής Παθολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών
1

Σκοπός: Η βρουκέλλωση θεωρείται ως η σημαντικότερη βακτηριακή ζωονόσος σε διεθνές επίπεδο
καθώς υπολογίζονται >500.000 νέα περιστατικά ανά έτος παγκοσμίως σύμφωνα με τα στατιστικά
στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στόχος αυτής της μελέτης είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της επιδημιολογίας της νόσου στην Ελλάδα τα τελευταία δέκα έτη.
Μέθοδος και Υλικά: Όσον αφορά την αναζήτηση δημοσιευμένων άρθρων που αφορούν το θέμα της
εργασίας έγινε αναζήτηση στο pubmed με κλειδί το συνδυασμό λέξεων brucellosis, Greece. Υπήρχαν
137 αποτελέσματα στο σύνολό τους από τα οποία τα 125 απορρίφθηκαν διότι είτε δεν αναφέρονταν
σε επιδημιολογικά στοιχεία της νόσου είτε περιορίζονταν στην παιδική κοινότητα ή σε συγκεκριμένες
ομάδες ασθενών (πχ υψηλού κινδύνου) ή τέλος είχαν δημοσιευθεί πριν από το 2002.
Αποτελέσματα: Η υψηλότερη μέση ετήσια επίπτωση 2005 με 2011 αφορά κατά σειρά μειούμενης
συχνότητας την Θεσσαλία με τριπλάσιο ποσοστό, ακολουθούν η Θράκη/Στερεά Ελλάδα Εύβοια/Μακεδονία/Πελοπόννησος ισόβαθμα και τέλος πολύ μικρότερη επίπτωση περιοχές όπως Αττική και τα
λοιπά νησιά (Κρήτη,Ιόνιο,Αιγαίο).
Η νόσος εμφανίζει εποχική διακύμανση μεταξύ περιόδου από το τέλος της άνοιξης προς την αρχή
του καλοκαιριού. Έως και σήμερα η νόσος χαρακτηρίζεται ως επαγγελματικό νόσημα με το 72% των
κρουσμάτων να αφορά κτηνοτρόφους, το 17% αγρότες, 3% κρεοπωληδες και 1% κτηνιάτρους.
Συμπεράσματα: Από το 1975 βρίσκονται σε εφαρμογή προγράμματα εμβολιασμού με αποτέλεσμα
την συνεχή πτώση από το 1981 έως και σήμερα με ορισμένα μεσοδιαστήματα έξαρσης όπως για
παράδειγμα το 2008 λόγω κρουσμάτων μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προιόντων στη Θάσο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P180 Η ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑ CHARCOT ΣΤΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
Κούτρας Α.1, Παπάνας Ν.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Αν. Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1

Η οστεοαρθροπάθεια Charcot ειδική εκδήλωση νευροπάθειας στο διαβητικό πόδι. Δύο θεωρίες έχουν
διατυπωθεί για την παθογένειά της. Η πρώτη περιλαμβάνει τη διαταραχή του αυτόνομου νευρικού
συστήματος, η οποία αυξάνει την προσφορά αίματος στο πόδι. Η τελευταία κατ ακολουθία αυξάνει
την οστική απορρόφηση, με τελικό αποτέλεσμα τις οστικές αλλοιώσεις. Η δεύτερη ενοχοποιεί την
απώλεια της αίσθησης του πόνου και της προστατευτικής αισθητικότητας. Έτσι το πόδι γίνεται επιρρεπές σε αλλεπάλληλους τραυματισμούς, με βαθμιαία βλάβη των οστών. Τελευταία, προτάθηκαν
και άλλοι εναλλακτικοί μηχανισμοί, με σημαντικότερο την τοπική υπέρμετρη φλεγμονή. Κλινικά, η
οστεοαρθροπάθεια Charcot εκδηλώνεται ως ερυθρό, θερμό πόδι με οίδημα, συνηθέστερα ανώδυνο, σε ασθενείς με κλινικά σημαντική νευροπάθεια. Συχνά, ως εκλυτικός παράγοντας αναφέρεται
μικρός τραυματισμός. Ένας από τους κύριους παράγοντες κινδύνου για οστεοαρθροπάθεια Charcot
σε ασθενή με σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ) είναι η μακρά διάρκεια ΣΔ. Η οστεοαρθροπάθεια Charcot
διακρίνεται σε οξεία και χρόνια φάση. Η ορθή διάγνωση στηρίζεται σε αυτήν την κλινική εικόνα και
υποβοηθείται από τις απεικονιστικές τεχνικές (απλές ακτινογραφίες, σπινθηρογράφημα οστών, μαγνητική τομογραφία). Θεμέλιος λίθος της αντιμετώπισης είναι η άμεση αποφόρτιση μέχρι την υποχώρηση της τοπικής φλεγμονής. Σπάνια, ασθενείς βαθμού χρόνιες παραμορφώσεις και/ή αστάθεια της
άρθρωσης, μπορεί να απαιτηθεί χειρουργική διόρθωση.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P181 ΙΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ - ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΕ
Ε.Ε. ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Μουταβή Μ. 1, Καρράς Γ. 2, Μαυρίδου Κ. 1
Φοιτήτριες Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Ιατρός, Μέλος ΕΕΦΙΕ
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται μέσω νύγματος μολυσμένων κουνουπιών. Κύρια δεξαμενή
του ιού είναι τα πτηνά, ενώ οι άνθρωποι και τα θηλαστικά θεωρούνται ως αδιέξοδοι (τυχαίοι) ξενιστες. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μολύνονται με τον ιό είναι ασυμπτωματικοί, περίπου 20%
εμφανίζουν ήπια συμπτώματα γριπώδους συνδρομής και σε λιγότερο από 1% εκδηλώνεται κυρίως
ως εγκεφαλίτιδα, μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση. Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο
για τον ιό και ο καλύτερος τρόπος προστασίας είναι η αποφυγή νύγματος κουνουπιών. Η λοίμωξη
από τον ιό επιτηρείται από τα δίκτυα αποκλειστικής παρακολούθησης για τις μεταδοτικές ασθένειες
της Ε.Ε., και μέχρι τις 6 Νοεμβρίου 2013 καταγράφηκαν 226 περιστατικά πυρετού από τον Ιό του
Δυτικού Νείλου στην Ε.Ε. και 557 στις γειτονικές χώρες. Πιο συγκεκριμένα στην Ελλάδα ο αριθμός
τους έφτασε τα 86. Η ετήσια εμφάνιση κρουσμάτων λοίμωξης από τον Ιό του Δυτικού Νείλου κάθε
καλοκαίρι και φθινόπωρο επί τρία συναπτά έτη, αποδεικνύει την εγκατασταση του ιού στην Ελλάδα.
Από τα δεδομένα των συστημάτων επιτήρησης της κυκλοφορίας του Ιού του Δυτικού Νείλου σε ζώα
και ανθρώπους, δεν υπάρχουν ενδείξεις κυκλοφορίας του ιού στην Ελλάδα μετά τις 10/11/2013.
1
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P182 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ
Κουτσερίμπας Χ.1, Λουτσίδη Α.1, Καρπαθιωτάκη Β.1, Αγγελή Μ.1, Κοφτερίδης Δ.2.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό
τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης
1

Σκοπός: Η λοιμώδης διάρροια αποτελεί την δεύτερη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε ολόκληρο
τον κόσμο. Στις αναπτυγμένες χώρες η γαστρεντερίτιδα εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική αιτία νοσηρότητας. Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη των επιδημιολογικών, μικροβιολογικών και κλινικών
χαρακτηριστικών της οξείας γαστρεντερίτιδας στην περιοχή μας.
Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ιατρικοί φάκελοι ασθενών με οξύ διαρροϊκό σύνδρομο που νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική Κλινική μεταξύ 2005 και 2013. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν
τα κλινικά κριτήρια οξέος διαρροϊκού συνδρόμου (χρονική διάρκεια διαρροϊκού συνδρόμου < 14 ημέρες, > 3 διαρροικές κενώσεις/24ωρο, με ή χωρίς συνοδό ναυτία, εμέτους και κοιλιακό άλγος).
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν συνολικά 207 ασθενείς. Η ενδιάμεση ηλικία των ασθενών ήταν 72
(18-95) έτη, 105 (51%) γυναίκες. Η μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου παρατηρήθηκε κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (30%). Κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο συστηματική φλεγμονώδης αντίδραση
(SIRS) παρατηρήθηκε μόνον σε 25 ασθενείς (12%). Η ενδιάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 3 (1-21)
ημέρες. Εντεροπαθογόνα μικρόβια απομονώθηκαν από τα κόπρανα 40 ασθενών (13%). Τα συχνότερα παθογόνα ήταν Salmonella spp και Campylobacter jejuni σε 25 (62.5%) και 8 (20%) περιπτώσεις αντίστοιχα. Αντιμικροβιακή αγωγή χορηγήθηκε σε 134 ασθενείς (65%). Η πρόγνωση ήταν
ευνοϊκή σε όλους τους ασθενείς.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η υπάρχει αυξημένη επίπτωση γαστρεντερίτιδων
κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες με την Salmonella spp να είναι ο μικροοργανισμός ο οποίος
απομονώνεται συχνότερα. Επίσης στους περισσότερους ασθενείς (65%) χορηγήθηκαν αντιμικροβιακά αν και είναι γνωστό ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν μικρή επίδραση στην κλινική
εικόνα και έκβαση της λοίμωξης.
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P183 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ
ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤOAST. BΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Λαζάρου Χ., Παλάντζας Θ.
Φοιτητές 4ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Εισαγωγή Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν το 87% του συνόλου των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Είναι μία ετερογενής ομάδα ως προς την αιτιολογία τους, η οποία
παίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση του ασθενούς. Το πλήθος των αιτιών ομαδοποιείται σε κατηγορίες με βάση τη κλίμακα κατά TOAST.
Σκοπός: Η ταξινόμηση της αιτιολογίας ενός ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου με βάση
την κλίμακα κατά TOAST.
Ανασκόπηση: H αιτιολογία των ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων βασίζεται στην κλίμακα κατά TOAST (Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment).Τα ισχαιμικά αγγειακά εγκεφαλικά
επεισόδια ταξινομούνται σε 5 μεγάλες κατηγορίες: αθηροσκληρωτικά μεγάλων αγγείων, καρδιοεμβολικά, νόσοι μικρών αγγείων ‘lacunar”, σπάνιας και αγνώστου αιτιολογίας. Κάθε κατηγορία συνδέεται
με ένα μηχανισμό πρόκλησης εγκεφαλικού επεισοδίου. Κάθε μηχανισμός ενισχύεται από την ύπαρξη
παραγόντων κινδύνου, οι οποίοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κατά τη δευτερογενή πρόληψη.
Συμπεράσματα: Κάθε ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο έχει τη δική του αιτιολογία, γεγονός
που καθιστά απαραίτητη την κλινική διερεύνησή της προς όφελος των ασθενών.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P184 ΔΙΑΒΗΤΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Λουκά Γ.1,
1

Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Σκοπός της εργασίας αυτή είναι να πραγματοποιηθεί μια ανασκοπική μελέτη των επιπλοκών που
προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) στο Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ). Νευροπάθειες παρατηρούνται σε διαβητικούς ασθενείς στις μέρες μας σε ένα ποσοστό περίπου 50%. Η διαβητική νευροπάθεια του Αυτόνομου ή DAN (Diabetic Autonomic Neuropathy) είναι μαζί με την διάχυτη συμμετρική περιφερική πολυνευροπάθεια ή DPN (Distal symmetric polyneuropathy) οι συχνότερες μορφές
που παρατηρούνται. Ο Διαβήτης μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε τμήμα του Αυτόνομου και έτσι
παρατηρούνται δυσλειτουργίες σε διάφορα όργανα και συστήματα. Οι συχνότερες εκδηλώσεις θεωρούνται η ταχυκαρδία ανάπαυσης, δυσανεξία στην άσκηση, ορθοστατική υπόταση, δυσκοιλιότητα,
γαστροπάρεση, στυτικές δυσλειτουργίες κ.α. Τη σοβαρότερη και περισσότερο απειλητική για τη ζωή
από τις εκδηλώσεις αυτής της διαβητικής νευροπάθειας αποτελεί η καρδιαγγειακή νευροπάθεια του
Αυτονόμου ή CAN (Cardiovascular Autonomic Neuropathy). Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πραγματοποιημένες μελέτες ένα ποσοστό γύρω στο 20% των διαβητικών ατόμων τόσο του τύπου 1 όσο και
του τύπου 2 έχουν επιβεβαιωμένη CAN αποτελέσματα της οποίας θεωρούνται η, συχνά ‘σιωπηλή’,
μυοκαρδιακή ισχαιμία και το εγκεφαλικό επεισόδιο. Αξιοποιώντας την διαθέσιμη βιβλιογραφία γίνεται
μια προσπάθεια να αναδειχθεί η DAN με τα γενικότερα προβλήματα που προκαλεί σε διαβητικά άτομα αλλά και η CAN ειδικότερα ως σημαντικός επιβαρυντικός παράγοντας για την θνησιμότητα αυτών
των ασθενών. Θα παρατεθούν κλινικά σημεία και συμπτώματα, οι συνηθισμένες μέθοδοι διάγνωσης
της DAN καθώς και τα βασικά θεραπευτικά μέτρα που ενδείκνυνται για κάθε περίπτωση.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P185 ΝΕΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
(ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΑ)
Ψαρράς Α.1, Τσιφτσής Α.1, Γκουγκουρέλας Ι.2, Μπούρα Π. 3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., 2Επιστημονικός συνεργάτης Β’ Παθολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.,
3
Καθηγήτρια Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ.

1

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα νέα διαγνωστικά κριτήρια που
θεσπίστηκαν το 2013 από τη συνεργασία του American College of Rheumatology και European
League Against Rheumatism, ώστε να είναι πιο ευαίσθητα από τα προηγούμενα (1980, 2001) για τη
διάγνωση των ασθενών με Συστηματική Σκλήρυνση και την ένταξή τους σε κλινικές μελέτες.
Μέθοδος: Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν άρθρα δημοσιευμένα στο PubMed στην αγγλική γλώσσα
που αφορούν την περίοδο 2013 -2014 και πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.
Αποτελέσματα: Τα κριτήρια του 2013 ενσωματώνουν τις εκδηλώσεις της Συστηματικής Σκλήρυνσης
σε τρία κύρια πεδία: ίνωση του δέρματος ή/και των εσωτερικών οργάνων, παραγωγή ειδικών αυτοαντισωμάτων και αγγειοπάθεια. Η σκλήρυνση του δέρματος που εκτείνεται μετά τις μετακαρπιοφαλαγγικές αρθρώσεις είναι αρκετή για τη διάγνωση του ασθενούς. Αν αυτή δεν είναι παρούσα, επτά
επιπρόσθετοι παράμετροι διαφορετικής βαρύτητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν: σκλήρυνση των
δακτύλων, δακτυλικά έλκη, τηλεαγγειεκτασία, ανώμαλα τριχοειδή στην ονυχοφόρο φάλαγγα, διάμεση
πνευμονική νόσος ή πνευμονική υπέρταση, φαινόμενο Raynaudκαι σχετιζόμενα αυτοαντισώματα.
Συμπεράσματα: Τα κριτήρια 2013 έχουν καλύτερη επίδοση, ώστε να ταξινομήσουν ορθώς τους
ασθενείς με Συστηματική Σκλήρυνσησε σύγκριση με τα κριτήρια του 1980 και του 2001. Η ευαισθησία και η ειδικότητα των κριτηρίων του 2013 ήταν 0,91 και 0,92, αντίστοιχα. Συγκριτικά, η ευαισθησία
και η ειδικότητα ήταν 0,75 και 0,72 για τα κριτήρια 1980 και 0,75 και 0,78 για τα κριτήρια του 2001,
αντίστοιχα. Τα κριτήρια του 2013, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί σε φυλετικές ομάδες που
δεν είναι κοινές στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P186 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-1Β ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2
Θεοδωρίδης Ι., Κατσούλη Αικ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια 4ου έτους Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Ανάδειξη νέας μορφής θεραπείας για το σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 βασισμένη στην
ιντερλευκίνη 1β
Υλικά και μέθοδος: Ως πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήσαμε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Pubmed.
Στην προηγμένη αναζήτηση αναζητήσαμε δημοσιεύσεις με λέξεις-κλειδιά στην κατηγορία ʽTitle/
Abstractʼ ʽinterleukin 1βʼ και ʽdiabetesʼ. Στην πρώτη αναζήτηση αναζητήσαμε κλινικές μελέτες δημοσιευμένες από τη χρονολογία 2005 ως σήμερα, ενώ στη δεύτερη αναζητήσαμε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις, οι οποίες αναφέρονταν σε ανθρώπινα δείγματα και στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης
του αίματος, μαζί με τα ελεύθερα λιπαρά οξέα αποτελούν τον εκλυτικό παράγοντα για την παραγωγή του προδρόμου μορίου της ιντερλευκίνης-1β (IL-1β), σε συνδυασμό με μειωμένα επίπεδα του
ενδογενούς ανταγωνιστή της IL-1β. Αυτό πυροδοτεί την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος της
κασπάσης-1, η οποία μετατρέπει την πρόδρομο IL-1β σε δραστική IL-1β. Η υπεραπαραγώμενη
IL-1β προκαλεί ισχαιμία και απόπτωση των β-κυττάρων του παγκρέατος και αυξημένη παραγωγή
κυτταροκινών όπως ο TNFα και η IL-6, που ενοχοποιούνται για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Τα
φάρμακα που έχουν χορηγηθεί στις πρόσφατες μελέτες είναι τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά της
IL-1β και ο ανταγωνιστής της IL-1β anakinra. Φαίνεται ότι η θεραπεία με αυτούς τους παράγοντες
ευοδώνει την παραγωγή ινσουλίνης, βελτιώνει την απόκριση στη χορήγηση γλυκόζης και την περιφερική αντίσταση στην ινσουλίνη, ενώ ταυτόχρονα μειώνει τους δείκτες συστηματικής φλεγμονής.
Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της anakinra παρουσίασαν αύξηση του λόγου προϊνσουλίνης προς
ινσουλίνη και βελτίωση της συστηματικής φλεγμονής 39 εβδομάδες μετά τη διακοπή του φαρμάκου.
Η ασφάλεια των φαρμάκων είναι ικανοποιητική και παρά το υψηλό κόστος ενδέχεται να μειώσει το
συνολικό κόστος θεραπείας σε βάθος χρόνου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P188 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-1Β ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ: ΟΥΡΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Θεοδωρίδης Ι., Κατσούλη Αικ.
Φοιτητής/ Φοιτήτρια 4ου έτους Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός: Μελέτη σχετικά με τη συμμετοχή της ιντερλευκίνης-1β στην παθογένεια της ουρικής αρθρίτιδας, και τις θεραπευτικές προεκτάσεις που ανακύπτουν.
Υλικά και μέθοδος: Ως πηγή πληροφοριών χρησιμοποιήσαμε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Pubmed.
Στην προηγμένη αναζήτηση αναζητήσαμε δημοσιεύσεις από τη χρονολογία 2005 ως σήμερα, με τις
λέξεις-κλειδιά ʽinterleukin 1ʼ και ʽgoutʼ, στην κατηγορία ʽTitle/Abstractʼ, και επιλέξαμε αυτές που αναφέρονταν σε ανθρώπινα δείγματα.
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η ουρική αρθρίτιδα είναι μια φλεγμονώδης νόσος, στην οποία
ασθενείς με χρόνια υπερουριχαιμία, εμφανίζουν εναποθέσεις ουρικού μονονατρίου (MSU) στις αρθρώσεις και επεισόδια αρθρίτιδας με εξάρσεις και υφέσεις. Το MSU φαίνεται να ενεργοποιεί το φλεγμονόσωμα της πρωτεϊνης NLRP3, που οδηγεί, μέσω της κασπάσης-1, στην ενεργοποιητική διάσπαση της προδρόμου IL-1β σε δραστική ιντερλευκίνη-1β, η οποία ενισχύει την παραγωγή της IL-6 και
του TNFa, προκαλώντας τη διήθηση της άρθρωσης από ουδετερόφιλα. Eνδιαφέρουσα είναι η συνεργική δράση του MSU με παράγοντες, όπως οι λιποπολυσακχαρίτες και τα ελεύθερα λιπαρά οξέα,
για την υπερπαραγωγή IL-1β από τα μονοκύτταρα των ασθενών, τα οποία φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στη συνέργια αυτή απʼ ό,τι τα μονοκύτταρα υγιών μαρτύρων. Ο ανταγωνιστής
της IL-1β anakinra, φαίνεται να παρέχει προστασία κατά των εξάρσεων της ουρικής αρθρίτιδας και
να βελτιώνει την εικόνα ηλικιωμένων ασθενών με χρόνια πορεία νόσησης και αντοχή στην κλασσική
θεραπεία. Ο αναστολέας της IL-1β rilonacept φαίνεται να προστατεύει από τις εξάρσεις που οφείλονται στην έναρξη της θεραπείας. Τα στοιχεία για την ασφάλεια των παραγόντων είναι ενθαρρυντικά,
ιδιαίτερα για ασθενείς στους οποίους τα συμβατικά φάρμακα έχουν αντενδείξεις ή αποδεικνύονται
αναποτελεσματικά.
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P189 ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΤΟ DATURA STRAMONIUM ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ
Πατρινού Α., Παντελιά Κ., Παπαθανασίου Ε.-Τζ., Λιακέα Αλ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της δηλητηριώδους δράσης του Datura stramonium
και της πιθανής θεραπευτικής δράσης των συστατικών του. Το φυτό Datura stramonium, γνωστό και
ως «διαβολόχορτο», ανευρίσκεται σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης της
Ελλάδας. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε ατροπίνη, σκοπαλαμίνη και άλλα αλκαλοειδή που μπορούν
να προκαλέσουν αντιχολινεργικές εκδηλώσεις.
Μέθοδος: Έγινε συστηματική αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας από τις βάσεις Pubmed και
Google Scholar χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες λέξεις κλειδιά.
Αποτελέσματα: Η οξεία δηλητηρίαση από D. stramonium μπορεί να προκληθεί από τυχαία ή εσκεμμένη (σε απόπειρες αυτοκτονίας ή σε χρήση ως παραισθησιογόνο) κατανάλωση οποιουδήποτε μέρους του φυτού. Η πλειονότητα των περιστατικών συμβαίνει σε άρρενες 13-19 ετών. Οι συχνότερα
αναφερόμενες κλινικές εκδηλώσεις είναι οι παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις, ταχυκαρδία, ευερεθιστότητα, μυδρίαση, σύγχυση, υπνηλία ή λήθαργος, έμετος, υπέρταση και πυρετός ή υπερθερμία. Η
σοβαρή δηλητηρίαση μπορεί να οδηγήσει σε κώμα ή ακόμη και στο θάνατο. Συνεπώς η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία είναι απαραίτητες. Οι συνήθεις χρησιμοποιούμενες θεραπείες είναι
η ενδοφλέβια χορήγηση υγρών, ενεργός άνθρακας, πλύση στομάχου, καθαρτικά και βενζοδιαζεπίνες. Πέρα από τις δηλητηριώδεις δράσεις του, το D. stramonium είχε παλιότερα χρησιμοποιηθεί και
για θεραπευτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα η εισπνοή του καπνού από την καύση του ήταν πιθανώς
η καλύτερη θεραπεία για το άσθμα. Όμως και σήμερα γίνονται έρευνες για την πιθανή αξιοποίηση
συστατικών του D. stramonium για θεραπευτικές εφαρμογές, όπως της λεκτίνης Datura stramonium
agglutinin στη θεραπεία του γλοιώματος.
Συμπεράσματα: Το D.stramonium μπορεί να προκαλέσει οξεία δηλητηρίαση ή σε σοβαρές περιπτώσεις ακόμα και το θάνατο. Ωστόσο, βρίσκεται υπό διερεύνηση η χρήση των συστατικών του ως
μελλοντικών θεραπευτικών μέσων.
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P190 INFANTILE HEMANGIOMAS: CLINICAL CHARACTERISTICS, COMPLICATIONS
AND TREATMENT
Karmpalioti. M.
Medical school University of Crete
Infantile hemangioma (IH) is the most common, benign, soft tissue tumor of infancy with a reported
incidence of 5-10 % of the population. Higher risk is associated with several well known factors,
including female sex, white non-Hispanic background, prematurity and multiple gestation. The heterogeneous nature of IHs is often described by three clinical morphologies: (1)superﬁcial; (2) deep
and (3) mixed and it is characterized by an initial phase of rapid proliferation, followed by slow
involution, often leading to complete regression. Although most of these tumors are small and innocuous, some may be life- or function-threatening, or can cause complications as ulceration, visual
and airway impairment, and residual scarring and disﬁgurement. In a prospective cohort study at 7
US pediatric dermatology clinics with a consecutive sample of 1058 children showed that size, location, and subtype are major factors that predict complications and/or need for treatment. Moreover
recently it is observed that segmental haemangiomas of the face and lumbosacral/perineal regions
should alert the physician to the possibility of underlying structural anomalies, as PHACE and LUMBAR syndrome. The management of HOI is controversial. Topical/local agents are best employed
for small, superﬁcial and localized haemangiomas or during early proliferation when it may not be
possible to determine whether a deeper component is present. Whereas systemic therapy is reserved for larger IH, those with more aggressive growth characteristics or high threat of functional
impairment. A systematic review and meta-analysis in 1162 studies has shown higher response
rates in patient with oral b blockers ( approximately 97% ) with better efﬁcacy and less toxicity than
systemic corticosteroids ( 69% response rates).
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P191 PERIORBITAL INFANTILE HEMANGIOMA: A CASE REPORT
Karmpalioti. M.
Medical school University of Crete
Purpose: To investigate the efﬁcacy of oral propranolol in the management of periorbital infantile
hemangioma.
Material and Methods: A three months old male child presented to the Pediatric Department in the
Hospital of Uniklinik Köln with hemangioma on the lower right eyelid. At the initial evaluation the
clinical examination showed the presence of a purplish, compressible, clearly outlined swelling on
the lower right eyelid measuring ….. cm in diameter and no other skin lesion was found. The ophthalmological evaluation did not ruled out structural or functional impairment of right eye. During the
further evaluation ultrasound and MRI of the orbital region, echocardiography, electrocardiogram
and ultrasound of skull and abdomen were carried out. The patient was hospitalized for 5 days in the
Pediatric Department in order to begin the treatment with propranolol ( 3 x 4mg p.o ) under monitoring of vital signs, as a high ﬂow hemangioma with 2cm depth was found.
Results: After hospital admission, oral propranolol was initiated in all subjects under monitoring by
a pediatric cardiologist. Subsequent therapy was performed with periodic out-patient monitoring. All
subjects had excellent response to treatment, with regression of periorbital. There were no side effects from therapy.
Conclusion: The treatment of choice is oral corticosteroids and management should be individualized and should include careful follow-up to monitor possible adverse effects.
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P192 ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΥΠΑΣΒΕΣΤΙΑΙΜΙΑ
Κωτσελά Γ.
Φοιτήτρια 5ου έτους, Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Η υπασβεστιαιμία των νεογνών αποτελεί μία όχι τόσο σπάνια μεταβολική διαταραχή, η οποία απαιτεί
γρήγορη αναγνώριση και αντιμετώπιση διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει αρκετές επιπλοκές στο
νεογνό. Στην εργασία αναφέρονται οι βασικότερες βιολογικές λειτουργίες του ασβεστίου, διακρίνεται
η υπασβεστιαιμία σε πρώιμη και όψιμη και αναλύονται τα αίτια του κάθε τύπου υπασβεστιαιμίας
ξεχωριστά. Γίνεται λόγος για τα συχνότερα αλλά και τα σπανιότερα αίτια υπασβεστιαιμίας. Στη συνέχεια παραθέτονται οι σημαντικότερες κλινικές εκδηλώσεις της υπασβεστιαιμίας, οι οποίες θα πρέπει
να βάλουν την υποψία ώστε να μπει η διάγνωση. Επίσης επισημαίνονται οι διαφορές της κλινικής
εικόνας της υπασβεστιαιμίας μεταξύ νεογνού και ενηλίκου. Γίνεται αναφορά στις εργαστηριακές εξετάσεις που θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση του αιτίου της υπασβεστιαιμίας. Γίνεται λόγος για τη δυνατότητα πρόληψης της υπασβεστιαιμίας πριν αλλά και αμέσως μετά τον τοκετό. Τονίζεται ποια θα
πρέπει να είναι η άμεση αντιμετώπιση της υπασβεστιαιμίας αλλά και η μετέπειτα θεραπεία ανάλογα
με το αίτιο που την προκάλεσε. Τέλος υπογραμμίζονται και ανεπιθύμητες ενέργειες που θα πρέπει
να αναμένουμε από την θεραπεία της υπασβεστιαιμίας.
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P193 ΟΞΕΩΣ ΠΑΣΧΟΝ ΠΑΙΔΙ- ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ
Λεοπούλου Μ. 1, Γερουλά Α. 2
1

5οετης φοιτήτρια ιατρικής, 24οετης φοιτήτρια ιατρικής

Σκοπός μας είναι να αναφερθούμε στη παθοφυσιολογία και την επιδημιολογία της καταπληξίας και
στα επιμέρους σύνδρομα που σχετίζονται με αυτήν. Αυτό θα το επιτύχουμε ανατρέχοντας σε πηγές,
διαδικτυακές και βιβλιογραφικές. Έτσι εν συντομία ανάλογα με την βασική κυκλοφορική διαταραχή συναντούμε υπογκαιμική, αγγειακή, καρδιογενή, διαχωριστική και αποφρακτική καταπληξία. Στη
συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τα αίτια των επιμέρους συνδρόμων. Τέλος, θα γίνει περιγραφή της
αντιμετώπισης της καταπληξίας στα παιδιά. Στόχος μας είναι η παρουσίαση του συνδρόμου και των
βασικών τεχνικών αντιμετώπισής του.
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P194 ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΩΜΑ
Τσάκα Σ.
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η ενδελεχής ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτόν τον όχι και τόσο σπάνιο καρκίνο της
παιδικής ηλικίας και πιο συγκεκριμένα η επιστημονική προσέγγιση της κλινικής εικόνας,της σταδιοποίησης και της θεραπείας του εν λόγω καρκίνου.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Το νευροβλάστωμα αποτελεί το 10% των καρκίνων της παιδικής
ηλικίας και κυρίως εμφανίζεται σε ηλικία κάτω των 5 ετών.Έχει πλούσια κλινική εικόνα από μη ειδικά
συμπτώματα μέχρι παρανεοπλασματικά σύνδρομα.Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στο διαγνωστικό
πλάνο που ακολουθούμε σε υποψία νευροβλαστώματος καθώς και στην ιστολογική εκτίμηση και πιο
συγκεκριμένα στην ιστοπαθολογική κατάταξη του όγκου.Επιπρόσθετα, θα παρουσιαστούν τα κυριότερα μοριακά μονοπάτια που εμπλέκονται στην αιτιοπαθογένεια του όγκου.Εν συνεχεία, θα αναλυθεί
η σταδιοποίηση και οι προγνωστικοί παράγοντες. Τέλος, θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη θεραπεία
του και πιο συγκεκριμένα στις νεότερες μοριακά στοχευμένες θεραπείες.
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P195 ΝΕΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΝΟΡΕΞΙΑ (ΝΑ) ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ
Λιάκου Μ., Γραβαλίδου I., Στεφανή Α.
Φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Η νευρογενής ανορεξία (ΝΑ) έχει λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις τα τελευταία 50 χρόνια
εκδηλούμενη σε ολοένα και μικρότερη ηλικία και αποτελεί μια αναγνωρισμένη πλέον διατροφική διαταραχή η οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας από οποιαδήποτε άλλη ψυχιατρική
διαταραχή. Ο επιπολασμός της αυστηρώς ορισμένης Νευρογενούς Ανορεξίας αγγίζει το 0,5%. Σε ότι
αφορά το γενικό πληθυσμό, η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία εκτιμά ότι ο επιπολασμός κυμαίνεται από 0,5%-1%. ’Οσον αφορά τις άτυπες μορφές εκδήλωσης της διαταραχής, που δεν πληρούν
τα διαγνωστικά κριτήρια που έχουν καθοριστεί κατά το σύστημα DSM, φαίνεται να καταγράφεται
ποσοστό που αγγίζει το 5%. Υπάρχει προβάδισμα του θηλυκού φύλου (γυναικείου προς ανδρικό
φύλο 20:1) αποδιδόμενο στις ενδογενείς διαφορές της προσωπικότητας των 2 φύλων καθώς επίσης και στο προβαλλόμενο από την τηλεόραση αδύνατο πρότυπο του γυναικείου σώματος ως το
ιδανικό. Για την ερμηνεία της έχει επικρατήσει το πολυπαραγοντικό μοντέλο το οποίο προτείνει ως
αίτιες διαταραχές στη νευροδιαβίβαση σε συνδυασμό με ψυχοτραυματικά γεγονότα. Στα παιδιά επιπλέον των συμπτωμάτων που εμφανίζονται στους ενήλικες, ενέχεται ο κίνδυνος της καθυστέρησης
της ανάπτυξης. Η επανασίτιση επαναφέρει σχεδόν πλήρως όλες τις λειτουργίες στα φυσιολογικά
πλαίσια αλλά δεν είναι εύκολη και γι’ αυτό υπάρχουν συγκεκριμένα στάδια επανασίτισης. Για την
αποκατάσταση της ασθενούς απαιτείται συνεργασία πολλών επιστημόνων (ψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, διαιτολόγος κλπ) και συνδυασμός θεραπειών. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται και
φαρμακευτική αγωγή με αντιψυχωσικά ή/και αντικαταθλιπτικά φάρμακα ενώ η οικογενειακού τύπου
ψυχοθεραπεία έχει δειχθεί να αποτελεί τον ενδεικνυόμενο τύπο ψυχοθεραπείας για τα παιδιά. Στις
βαριές περιπτώσεις απαιτείται εισαγωγή στο νοσοκομείο για υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών
της ασθενούς. Πιο έγκαιρη διάγνωση σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση αλλά η υποτροπή αποτελεί
πάντα μια υπαρκτή απειλή.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P196 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ
Ανοιξά Μ.1, Κοκκώνη Σ.1, Σιδηροπούλου Ε.1, Στρατής Ε.1, Ασπρούδης Ι.2
Φοιτήτρια/Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,
Οφθαλμολογίας Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

2

Αναπληρωτής Καθηγητής

Η κυρίαρχη οντότητα στην παθολογία του φακού είναι η θόλωση του, που ονομάζεται καταρράκτης.
Με τον όρο καταρράκτη εννοούμε οποιαδήποτε θόλωση του φακού, ο οποίος ταξινομείται σε επίκτητο και συγγενή. Όταν ο καταρράκτης είναι παρών κατά την γέννηση ή όταν εμφανίζεται κατά την
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της ζωής του ατόμου, ονομάζεται συγγενής καταρράκτης. Ο μηχανισμός παθογένεσης της νόσου είναι μετάλλαξη στα γονίδια που κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες του
φακού, ενώ η αιτιολογία στο μεγαλύτερο ποσοστό παραμένει άγνωστη. Βασικά συμπτώματα είναι η
λευκοκορία, η αμβλυωπία, ο στραβισμός. Η διάγνωση του συγγενούς καταρράκτη γίνεται μέσα από
τον πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο και προσαρμόζεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του παιδιού.
Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για τα αποτελέσματα της θεραπείας, η οποία γίνεται χειρουργικά.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P197 Η ΚΕΤΟΓΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
Δημητρέλλου Σ.- Ε.
Προπτυχιακή φοιτήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός της συγκεκριμένης ανακοίνωσης είναι η ανάδειξη των οφελών της εφαρμογής κετογόνου
δίαιτας (ΚΔ) στην παιδική φαρμακοανθεκτική επιληψία. Είναι γνωστό πως η επιληψία αποτελεί μια
συχνή νευρολογική διαταραχή που αφορά το 0.5-1% του πληθυσμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος παρατηρείται σε παιδιά ηλικίας 6-15 χρονών. Περίπου το ένα τρίτο των επιληπτικών ασθενών πάσχουν
από φαρμακοανθεκτική μορφή επιληψίας, η οποία ορίζεται ως η παρουσία μίας ή περισσοτέρων
επιληπτικών κρίσεων ανά μήνα, για δύο συνεχή χρόνια, παρά τη δοκιμή τουλάχιστον τριών διαφορετικών συνδυασμών αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Η ΚΔ θεωρείται από πολλούς επιστήμονες η
τελευταία ελπίδα για τη θεραπεία όλων των τύπων των επιληπτικών κρίσεων σε παιδιά με φαρμακοανθεκτική επιληψία. Συγκεκριμένα, η ΚΔ είναι μια δίαιτα πλούσια σε λίπη και φτωχή σε υδατάνθρακες
και πρωτεΐνες, η οποία μιμείται τις βιοχημικές μεταβολές που σχετίζονται με τον υποσιτισμό, καθώς
προκαλεί κέτωση. Όσον αφορά το μηχανισμό δράσης, τα οφέλη της δίαιτας στην επιληψία πιθανότατα οφείλονται σε δύο βασικούς τομείς γύρω από τους οποίους εστιάζεται και η έρευνα. Αυτοί είναι:
i) η άμεση αντιεπιληπτική δράση των κετονοσωμάτων, τα οποία λειτουργούν ως αναστολείς της
νευροδιαβίβασης και ii) οι μεταβολικές αλλαγές που προκαλούν τα κετονικά σωμάτια σε συνδυασμό
με τον περιορισμό της γλυκόζης -παρακάμπτοντας τη γλυκόλυση και αυξάνοντας τη μιτοχονδριακή
οξείδωση- μειώνοντας έτσι τη νευρωνική διεγερσιμότητα. Τέλος, σχετικά με την εφαρμογή της ΚΔ, είναι απαραίτητη η εξατομίκευση, η προσεκτική θερμιδική εκτίμηση καθώς και στενή παρακολούθηση
από νευρολόγο/παιδονευρολόγο και ειδικό διατροφολόγο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P198 ΥΠΟΞΙΚΗ ΙΣΧΑΙΜΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)
Μίχου Γ.
5ετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Η υποξική ισχαιμική εγκεφαλική βλάβη που συμβαίνει στην περιγεννητική περίοδο είναι μια από
τις πιο συχνά αναγνωριζόμενες αιτίες σοβαρού μακροχρόνιου νευρολογικού ελλείμματος στα παιδιά. Οι καταστάσεις που μειώνουν την μητροπλακουντιακή ροή αίματος ενδομήτρια ή εμποδίζουν
την αναπνευστική λειτουργία στο νεογνό οδηγούν σε περιγεννητική υποξία, γαλακτική οξέωση και
ισχαιμία. Ο συνδυασμός της ελαττωμένης παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο λόγω υποξίας και της
ελάττωσης ή της διακοπής της ροής αίματος προς τον εγκέφαλο λόγω ισχαιμίας έχει ως αποτέλεσμα
την ιστική οξέωση. Μετά την επαναιμάτωση, η υποξική ισχαιμική βλάβη μπορεί να επιπλακεί με νέκρωση κυττάρων και οίδημα του αγγειακού ενδοθηλίου. Η τυπική υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια
στο τελειόμηνο νεογνό χαρακτηρίζεται από εγκεφαλικό οίδημα, φλοιώδη νέκρωση και βλάβη των
βασικών γαγγλίων, ενώ στο πρόωρο χαρακτηρίζεται από περικοιλιακή λευκομαλακία. Οι κλινικές
εκδηλώσεις ποικίλουν, με σοβαρότερες αυτές της άπνοιας, των σπασμών και του κώματος. Η υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια έχει 3 στάδια. Η πρόγνωση της βαριάς ασφυξίας εξαρτάται και από
τις βλάβες των άλλων οργάνων. Καλός προγνωστικός δείκτης είναι ο χρόνος έναρξης της αυτόματης
αναπνοής, όπως αυτός εκτιμάται με τη βαθμολογία Apgar. Οι στόχοι της διαχείρισης ενός νεογνού
που έχει υποστεί μια υποξική ισχαιμική βλάβη πρέπει να περιλαμβάνουν (1) έγκαιρη ταυτοποίηση
του βρέφους σε υψηλότερο κίνδυνο για την εξέλιξη της υποξικής ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας, (2)
υποστηρικτική φροντίδα ώστε να επιτευχθεί επαρκής αιμάτωση και να εξασφαλιστεί η παροχή θρεπτικών συστατικών στον εγκέφαλο, και (3) η εύρεση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν τη βλάβη
όπως η κρυοθεραπεία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P199 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παππά Μ.1, Κουτσογιάννης Ε.1, Θωμαΐδης Σ.2
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Επιμελητής Β’ ΕΣΥ,
Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

1

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξουμε ότι με την έγκαιρη διάγνωση και τα κατάλληλα μέτρα οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να αντιμετωπιστούν σε σημαντικό ποσοστό.
Υλικό και Μέθοδος: Μελέτη και ανάλυση των δεδομένων της παγκόσμιας βιβλιογραφίας.
Αποτελέσματα: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες αποτελούν τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες του
νεογνού στο μαιευτήριο. Ωστόσο σημαντικό ποσοστό τους διαφεύγει της διάγνωσης τόσο σε προγεννητικό επίπεδο όσο και στην εξέταση ρουτίνας. Oι συγγενείς καρδιοπάθειες διακρίνονται σε δύο
κατηγορίες, τις μη κυανωτικές (οι οποίες είναι συχνότερες) και τις κυανωτικές. Στοιχεία που θέτουν
υποψία συγγενών καρδιοπαθειών υπάρχουν από την εμβρυική ζωή και αναδεικνύονται με ειδικές
εξετάσεις όπως το καρδιοτοκογράφημα, η αμνιοπαρακέντηση (η οποία αναδεικνύει χρωμοσωμικές
ανωμαλίες που σχετίζονται με συγγενείς καρδιοπάθειες )και ο εμβρυικός υπέρηχος. Η παλμική οξυμετρία των κάτω άκρων του νεογνού πριν από την έξοδο από το μαιευτήριο είναι screening test για
τις συγγενείς καρδιοπάθειες. Κατά τη φυσική εξέταση οι σημαντικότερες ενδείξεις που παραπέμπουν
σε συγγενή καρδιοπάθεια είναι : καρδιακά φυσήματα, ευρύς σταθερός διχασμός του S2, ήχος περικαρδιακής τριβής, S3 καλπαστικός ρυθμός, ψηλαφητός ροίζος, διαταραχές του καρδιακού ρυθμού,
αψηλάφητες μηριαίες σφίξεις και αυξημένες διαστάσεις ήπατος. Πέντε σημεία κρίσιμης καρδιοπάθειας αποτελούν η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια/πνευμονικό οίδημα, η κεντρική κυάνωση, η
καταπληξία, οι συμπτωματικές αρρυθμίες και η πνευμονική νόσος που δε βελτιώνεται σε πρόωρο
νεογνό.
Συμπεράσματα: Είναι αναγκαία η λεπτομερής εξέταση όλων των νεογνών και η έγκαιρη παραπομπή σε παιδιοκαρδιολόγο εκείνων που έχουν παράγοντες κινδύνου για συγγενείς καρδιοπάθειες. Η
έγκαιρη θεραπεία συνδυάζεται με καλύτερη πρόγνωση.
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P200 ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΣΦΥΞΙΑ (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ)
Νίκα Φ.
5ετής φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Η ανεπαρκής οξυγόνωση των ιστών και κατ ΄ επέκταση η ισχαιμία ζωτικών οργάνων σε ένα νεογνό
ευθύνονται για την εμφάνιση χαμηλού Apgar Score τα πρώτα λεπτά της γέννησης καθώς επίσης
και για την εκδήλωση υποξικής ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας, υποτονίας ή σπασμών, οξείας σωληναριακής νέκρωσης, νεκρωτικής εντεροκολίτιδας κ.α. Μελέτες δείχνουν πως η ανεπαρκής αιματική
ροή στον πλακούντα κατά την διάρκεια του τοκετού έχει ως αποτέλεσμα την περιγεννητική ασφυξία,
η οποία εμφανίζεται με συχνότητα 2 έως 10 περιστατικά ανά 1000 γεννήσεις. Συνηθέστερα αίτια
για την εμφάνιση του φαινομένου αυτού είναι η υπόταση της μητέρας, η τετανία της μήτρας λόγω
υπερβολικής χρήσης ωκυτοκίνης, η πρόωρη αποκόλληση του πλακούντα. Υπάρχουν όμως και καταστάσεις όπως ένα σοβαρό σηπτικό shock μετά την γέννηση που δύναται να προκαλέσει παρόμοιες βλάβες στο νεογνό. Η περιγεννητική ασφυξία συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά θνητότητας,
κυρίως όμως ευθύνεται για μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες στο νεογνό. Η διάγνωση της περιγεννητικής
ασφυξίας βασίζεται στην κλινική εικόνα, καθώς τα εργαστηριακά ευρήματα δεν είναι ειδικά, ενώ η
θεραπεία είναι κατά βάση αιτιολογική και θεραπεία των συμπτωμάτων του νεογνού για την πρόληψη
δημιουργίας νέων βλαβών.
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P201 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΛΛΕΡΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 1991 ΚΑΙ 2013 ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Λάγιου Ό.1, Λαμπρόπουλος Π. 2, Ζαντόπουλος Γ. 2, Τζαβάρα Μ. 2, Μητροπούλου Κ. 2, Τρίγκα Μ. 3,
Φούζας Σ. 4, Ανθρακόπουλος Μ. 5
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Συνεργάτες Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 3Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδοαλλεργιολόγος Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 4Επιμελητής Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών,
5
Καθηγητής Παιδοπνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
1

Σκοπός: Ο επιπολασμός του παιδικού άσθματος στην Πάτρα αυξήθηκε μεταξύ 1991 και 2003 και
παρέμεινε σταθερός μεταξύ 2003 και 2008. Κατά τη διάρκεια των 17 αυτών ετών, παρατηρήθηκε
συνεχής αύξηση του επιπολασμού της ρινοεπιπεφυκίτιδας και του εκζέματος. Στην παρούσα μελέτη
διερευνήθηκε ο επιπολασμός του άσθματος και των αλλεργικών νοσημάτων το 2013 στο ίδιο αστικό
περιβάλλον.
Υλικά και Μέθοδος: Χρησιμοποιώντας προτυποποιημένο ερωτηματολόγιο για γονείς έγινε συγχρονική αποτύπωση του επιπολασμού του άσθματος, της ρινοεπιπεφυκίτιδας και του εκζέματος το 2013
σε παιδιά 3ης και 4ης τάξης Δημοτικού Σχολείου (8-9 ετών) (n=2554). Η μέθοδος προσέγγισης των
παιδιών και συλλογής των πληροφοριών ήταν πανομοιότυπη με εκείνη των καταγραφών που διενεργήθηκαν το 1991 (n=2417), 1998 (n=3076), 2003 (n=2725) και 2008 (n=2688).
Αποτελέσματα: Ο επιπολασμός του πρόσφατου άσθματος (διαγνωσμένος συριγμός ή διαγνωσμένο άσθμα) ήταν 4,6% το 1991, 6,0% το 1998 και 6,9% το 2003 και το 2008, ενώ ελαττώθηκε σε 5,2%
το 2013 (p για ελάττωση στο διάστημα 2008-2013: 0,013). Οι αντίστοιχες τιμές για τις αλλεργίες
(ρινοεπιπεφυκίτιδα ή/και έκζεμα) ήταν 5,9%, 8,8%, 12,0%, 14,5% and 16,4% (p για τάση αύξησης
<0,001). Το αλλεργικό άσθμα (άσθμα σχετιζόμενο ρινοεπιπεφυκίτιδα ή/και έκζεμα), ως ποσοστό του
πρόσφατου άσθματος, παρουσίασε αύξηση από 17,9% το 1991 σε 55,7% το 2008, αλλά ελαττώθηκε
σε 41,0% το 2013 (p για ελάττωση <0,001). Παρόμοιες μεταβολές παρουσίασε ο κίνδυνος άσθματος
μεταξύ αλλεργικών παιδιών, που αυξήθηκε από 3,5 (95% όρια αξιοπιστίας [CI] 2,2-5,4) το 1991 σε
7,4 (95%CI 5.8-9.2) το 2008, και ελαττώθηκε σε 3,3 (95%CI 2,2-4,9) to 2013.
Συμπεράσματα: Ο επιπολασμός του άσθματος ελαττώθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2008-2013
στην πόλη της Πάτρας. Παρά το γεγονός ότι ο επιπολασμός των αλλεργικών νοσημάτων παρουσίασε συνεχή αύξηση, η συνεισφορά της αλλεργίας στον επιπολασμό της νόσου και ο κίνδυνος άσθματος στα αλλεργικά παιδιά ελαττώθηκε.
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P202 ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Δημονίτσας Ε.1, Παπαδόπουλος Α. Ν.2, Σισμάνης-Αθανασιάδης Α.3, Παπαδόπουλος O.
6ετής φοιτητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής, Ιατρική Σχολή Μονάχου, 3Καθηγητής ΩΡΛ, Διευθυντής της Α΄ΩΡΛ Κλινικής
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 4Καθηγητής Πλαστικής Χειρουργικής,Διευθυντής τμήματος πλαστικής χειρουργικής του Νοσοκομείου «Α.Συγγρός»,Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Αθηνών

1

Εισαγωγή: Περιστατικό 30νου φοιτητή με συγγενή μορφή παράλυσης του προσωπικού νεύρου. Ο
ασθενής αναφέρει δυσκολία στην ομιλία, στην μάσηση, σιελόρροια, επαναλαμβανόμενα επεισόδια
κερατίτιδας με αποτέλεσμα την μείωση της οπτικής οξύτητας ενώ η ασυμμετρία του προσώπου του
δεν παρουσιάζει καμία βελτίωση με το πέρας των χρόνων δυσκολεύοντάς τον στις καθημερινές του
δραστηριότητες, στην επικοινωνία και στην εύρεση επαγγελματος. Η χρόνια παράλυσή του νεύρου
ανήκει στο στάδιο IV κατά House-Brackmann με αδυναμία ανύψωσης του όφρεος και αδυναμία σύγκλεισης του βλεφάρου και του στόματος, ασυμμετρία του στόματος στην μέγιστη προσπάθεια και
σοβαρή συνκινησία.Ο ασθενής παρακολουθείται από ψυχίατρο και βρίσκεται υπό αντικαταθλιπτική
αγωγή.
Σκοπός: Η παρουσίαση των χειρουργικών τεχνικών αποκατάστασης του προσωπικού νεύρου. Στην
αρχή ακολουθήθηκε η τεχνική μεταφοράς του γαστροκνήμιου νεύρου (cross-facial nerve grafting)
στο πρόσωπο που ως ενδιάμεσο μόσχευμα βοηθά στην «αναγέννηση» των νευρικών ινών από
την υγιή πλευρά προς την αντίθετη πλευρά. Επίσης, για το μάτι χρησιμοποείται η τεχνική Gillies με
μεταφορά κροταφικού μυός και της απονεύρωσής του σε δύο λωρίδες για να εκτελεί μια δυναμική
υποστήριξη του άνω και κάτω βλεφάρου. Ο ασθενής παρακολουθήθηκε για 9 μήνες και έπειτα υποβλήθηκε σε ελεύθερη μικροχειρουργική μεταμόσχευσης του ισχνού προσαγωγού μυός. Έγιναν αγγειακές αναστομώσεις στην προσωπική αρτηρία και φλέβα ενώ το θυροειδές νεύρο αναστομώνεται
στο γαστροκνήμιο νεύρο. Η κίνηση του μυός ξεκίνησε μετά την πάροδο 6 μηνών με την βοήθεια της
φυσικοθεραπείας.
Αποτελέσματα: Επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό η αποκατάσταση του αισθητικού και λειτουργικού
αποτελέσματος έχοντας μια σχετική συμμετρία με πλήρης αντιμετώπιση της σιελόρροιας. Γιαυτό
άλλωστε και ο ασθενής είναι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Ο ασθενής δεν εμφάνισε καμία επιπλοκή τόσο διεγχειρητικά όσο και μετεγχειρητικά, συνεχίζει τις φυσικοθεραπείες ενώ διέκοψε
ύστερα με την καθοδήγηση του ψυχιάτρου του την αντικαταθλιπτική αγωγή.
Συπεράσματα: Μέσα στο πλήθος των χειρουργικών τεχνικών, τόσο στατικών όσο και δυναμικών,
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της χρόνιας παράλυσης του προσωπικού
νεύρου, οι νεότερες εξελίξεις στην εφαρμογή μεθόδων λειτουργικής μεταφοράς νεύρων και μυών στο
πρόσωπο μπορούν να προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα τόσο λειτουργικά όσο και αισθητικά.
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P203 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
Λάγιου Ό.1, Λυκούρας Δ.2, Μπαραμπάτης Ν. 2, Απολλωνάτου Β. 2, Βουλγαρίδης Α. 3, Τσιαμήτα Μ. 3,
Καρκούλιας Κ. 4, Σπυρόπουλος Κ.5
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Διδακτορικοί φοιτητές Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Πατρών, 3Επιμελητές Πνευμονολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών, 4Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, 5Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
1

Σκοπός: Ο σκοπός αυτή της μελέτης ήταν να αναδειχθούν τα αποτελέσματα των κυτταρολογικών
εξετάσεων, τόσο του βρογχικού εκπλύματος, όσο και των μεταβρογχοσκοπικών πτυέλων, ασθενών
που βρογχοσκοπήθηκαν.
Υλικά και Μέθοδος: Συγκεντρώθηκαν τα αποτελέσματα από 954 ασθενείς (747 άνδρες και 207
γυναίκες), που διαγνώσθηκαν με καρκίνο του πνεύμονα κατά τα έτη 2002-2013. Τα συχνότερα συμπτώματα με τα οποία προσήλθαν για βρογχοσκόπηση ήταν αιμόπτυση, χρόνιος βήχας, δύσπνοια
και θωρακικός άλγος.
Αποτελέσματα: Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα των κυτταρολογικών εξετάσεων.
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Ποσοστό
Πλακώδες καρκίνωμα
291
60
351
36,8%
Αδενοκαρκίνωμα
237
89
326
34,3%
Μικροκυτταρικό (SCLC) 119
34
153
16,0%
Άλλος τύπος
100
24
124
12,9%
Σύνολο
747
207
954
100%
Συμπεράσματα: Ο πιο συχνός τύπος κακοήθειας στον πληθυσμό που μελετήθηκε ήταν το πλακώδες καρκίνωμα σε ποσοστό 36,8%, ακολουθούμενο από το αδενοκαρκίνωμα 34,3%. Οι ασθενείς με
μικροκυτταρικό καρκίνο πνέυμονα ήταν λιγότεροι (16,0%), ενώ το ποσοστό των ασθενών που είχαν
άλλου τύπου ενδοβρογχικές αλλοιώσεις, όπως καρκίνωμα από μεγάλα κύτταρα, καλοήθεις όγκοι
κλπ. ήταν 12,9%. Περίπου το 60% των ανδρών ασθενών ήταν καπνιστές, ενώ το 75% από αυτούς
ήταν βαρείς καπνιστές. Στις γυναίκες, το ποσοστό καπνίσματος ήταν περίπου στο 45%. Η αναλογία
ανδρών γυναικών ήταν 3,6:1.
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P204 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΨΕΛΙΔΙΚΟΥ ΝΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ
ΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΥΓΙΗ ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Καραμπιτσάκος Θ.1, Καραηλίδου Μ. 1, Μπούρος Δ. 2
Φοιτητής/ Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Καθηγητής Πνευμονολογίας, Ιατρικό Τμήμα Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

1

Εισαγωγή: Το εκπνεόμενο νιτρικό οξείδιο (eNO) είναι μία μη επεμβατική και απλή μέθοδος αξιολόγησης της φλεγμονής των αεραγωγών.Ενώ η χρησιμότητα της είναι αποδεδειγμένη στο άσθμα, δεν
υπάρχουν μελέτες σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση.
Στόχος: Ο υπολογισμός της συγκέντρωση eNO σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση, η διερεύνηση της σχέσης του με τις λειτουργικές δοκιμασίες της πνευμονικής λειτουργίας και ηπιθανή
χρησιμότητα του ως βιοδείκτης.
Μέθοδος: Το κυψελιδικό eNO μετρήθηκε σε 31 ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και 20 υγιείς
εθελοντές.Η μέση τιμή συγκρίθηκε μεταξύ των 2 ομάδων.Η συσχέτιση των λειτουργικών δοκιμασιών
πνευμονικής λειτουργίας αξιολογήθηκε βάσει Pearson και της regression analysis.
Αποτελέσματα: 27 ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και 17 υγιείς εθελοντές κατόρθωσαν
να ολοκληρώσουν τις δοκιμασίες.Κανένας ασθενής ή υγιής δεν έλαβε κάποιο φάρμακο που έχει
αντίκτυπο στο eNO.Η μέση ηλικία ήταν 64±10.09 χρόνια για τους ασθενείς και 55.45±8.9 χρόνια για την ομάδα ελέγχου,2 ασθενείς ήταν μη καπνιστές και 25 πρώην καπνιστές.Το eNO ήταν
4.4963±3.88 ppb σε ασθενείς έναντι 1.1118±1.46 ppb στην ομάδα ελέγχου (p=0.0013). Η μέση FVC
ήταν 72.9±18.35 % πρβλ και η μέση DLco 40.33±11.43 % πρβλ.Υπήρξε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του eNO με την FVC τόσο από Pearson (p=0.01,r=0.46) όσο και από την regression analysis
(p=0.01, R2=0.22),παρόλο που βάσει multiple regression analysis δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική
συσχέτιση.Ωστόσο,δεν βρέθηκε καμία συσχέτιση με την DLco.
Συμπεράσματα: Το eNO είναι σημαντικά αυξημένο σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση και
συσχετίζεται με την FVC αλλά όχι με την DLco.Μεγαλύτερες ομάδες ασθενών απαιτούνται ώστε να
προκύψουν ασφαλή συμπεράσματα.
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1

Εισαγωγή: Η IPF αποτελεί σπάνια νόσο δυσμενούς πρόγνωσης. Οι διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν πρώιμη παραπομπή των ασθενών σε εξειδικευμένα κέντρα.
Σκοπός: Διερεύνηση κατάλληλης διάγνωσης και θεραπείας IPF.
Μέθοδοι: 114 ασθενείς επισκέφθηκαν τα Εξωτερικά Ιατρεία, μεταξύ Ιανουαρίου 2012 και Δεκεμβρίου
2013 και διαγιγνώσθηκαν με IPF (ATS/ERS/JRS/ALAT, 2011). Καταγράφηκαν δημογραφικά στοιχεία, καπνιστικές συνήθειες, συννοσηρότητα και κλινικά ευρήματα.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 93 άντρες και 21 γυναίκες ασθενείς, εκ των οποίων 88 πρώην καπνιστές, 14 καπνιστές και 12 μη καπνιστές, μέσου όρου ηλικίας 65.9 ± 10.52.Παρατηρούμενη έναρξη
των συμπτωμάτων τους ακόμη και 3 χρόνια πριν την παρουσίασή τους (εύρος 3 μηνών-3 ετών):
δύσπνοια ( MRC 1 : 24, MRC 2: 22, MRC 3 :52, MRC 4 : 16), ξηρός βήχας (n=87, 76%), ΓΟΠ
(n=96, 84%), κόπωση(n=44, 38.7%), κατάθλιψη (n=12, 10.5%). Συννοσηρότητα: αρτηριακή υπέρταση (n=52, 45.6%), καρδιακή ανεπάρκεια (n=21, 18.4%), σακχαρώδης διαβήτης (n=19, 16.6%),
οστεοπόρωση (n=8, 7%), εμφύσημα (n=46, 40.5%). Όλοι εμφάνιζαν τρίζοντες “Velcro” στην ακρόαση (100%), 56 πληκτροδακτυλία (49%) και 17 οίδημα σφυρών(14.9%). Η φαρμακευτική αγωγή των
περισσότερων ήταν ακατάλληλη ή επιβλαβής. 35 ασθενείς λάμβαναν κορτικοστεροειδή (30.7%), 12
αζαθειοπρίνη (10.5%), ενώ 67 εισπνεόμενα βρογχοδιασταλτικά/ κορτικοστεροειδή (58,8%).
Συμπεράσματα: Παρά τη δημοσιότητα της IPF την τελευταία δεκαετία, παρατηρoύνται συχνά λανθασμένη διάγνωση και θεραπεία. Συνιστάται προσοχή στην ακρόαση “Velcro” και παραπομπή σε
εξειδικευμένα κέντρα.

453

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P206 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΣΗΡΟΤΗΤΕΣ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ευθυμίου Κ.1
1

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) σε έξι χρόνια
από σήμερα θα αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως. Ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών
που πάσχουν από ΧΑΠ είναι 70 έτη, μια ηλικία στην οποία είναι αναμενόμενο να συνυπάρχουν και
άλλα νοσήματα, όπως καρδιακή ανεπάρκεια, μεταβολικές διαταραχές και καρκίνος. Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει τις κύριες πνευμονικές και εξωπνευμονικές συνοσηρότητες και
τη συσχέτισή τους με την ΧΑΠ. Σύνδρομα όπως πνευμονική αρτηριακή υπέρταση φαίνεται να συσχετίζονται σημαντικά με την ΧΑΠ, ενώ άλλα χρήζουν περαιτέρω μελέτης για τον προσδιορισμό του
βαθμού παθοφυσιολογικής συσχέτισης. Εξετάζεται συνοσηρότητα με καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο πνεύμονα, ψυχικές διαταραχές, μεταβολικά νοσήματα, οστεοπόρωση, υποσιτισμό-παχυσαρκία,
διαταραχές ύπνου και αναιμία. Τελικά αποδεικνύεται πως η ΧΑΠ συχνά συνδέεται με άλλα νοσήματα
τα οποία επιβαρύνουν περαιτέρω τους ασθενείς με ΧΑΠ όσον αφορά την ποιότητα ζωής, την παρόξυνση και την θνησιμότητα.
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ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Τασιοπούλου Β1, Μαγουλιώτης Δ2, Γουργουλιάνης Κ3, Κερενίδη Θ4
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1

Σκοπός: Ο καρκίνος του πνεύμονα (ΚΠ) αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο στις ανεπτυγμένες δυτικές κοινωνίες. Η ανάγκη για ανάδειξη βιοδεικτών που να μπορούν να αξιοποιηθούν
στη διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των ασθενών είναι μεγάλη. Αυτή η εργασία συνοψίζει
τη βιβλιογραφία αναφορικά με τους βιοδείκτες του καρκίνου του πνεύμονα στο συμπύκνωμα εκπνεόμενου αέρα (EBC), προκειμένου να ενημερώσει για τις προοπτικές που προσφέρονται σε αυτόν
τον τομέα της έρευνας.
Μέθοδος: Η αναζήτηση σχετικών μελετών πραγματοποιήθηκε στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων PubMed και MEDLINE χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά όπως «lung cancer», και «exhaled
breath condensate biomarkers». Χρησιμοποιήθηκαν άρθρα στην αγγλική γλώσσα από το 2002 έως
2014. Αξιολογήθηκαν δείκτες που έχουν πιθανή κλινική χρήση στο μέλλον.
Αποτελέσματα: Συνολικά 20 άρθρα αξιολογήθηκαν, τα 16 από τα οποία δημοσιεύτηκαν την τελευταία εξαετία. Ταυτοποιήθηκαν πάνω από 24 πιθανοί βιοδείκτες σε ένα σύνολο από 721 ασθενείς και
415 μάρτυρες. Οι βιοδείκτες στα 17 άρθρα, μπορούσαν να διαχωρίσουν την ομάδα ελέγχου από την
ομάδα των ασθενών με στατιστικά σημαντική διαφορά. Οι υπόλοιπες τρείς παρέθεταν τις μετρήσεις,
χωρίς όμως να αναφέρουν συγκεκριμένα αποτελέσματα στατιστικών αναλύσεων.
Συμπεράσματα: Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η συλλογή του EBC θα μπορούσε να αποτελέσει μία χρήσιμη, μη επεμβατική μέθοδο μελέτης βιολογικών δεικτών σε ασθενείς με καρκίνο του
πνεύμονα προαναγγέλλοντας το επόμενο μεγάλο βήμα στη διάγνωση και διαχείριση της νόσου.
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P208 ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΗ (MDR) ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ (XDR) ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.
Καρράς Γ., Κωτσιοπούλου Ι.
Ιατρός, Μέλος ΕΕΦΙΕ
Η φυματίωση είναι λοιμώδης νόσος που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης και μεταδίδεται αερογενώς από άτομα με ενεργό πνευμονική νόσο. Συχνά προσβάλει άτομα παραγωγικής ηλικίας και εκτιμάται ότι το 1/3 του πληθυσμού της γης έχει μολυνθεί. Η MDR-TB είναι μία ειδική μορφή
φυματίωσης από μυκοβακτηρίδια που εμφανίζουν αντοχή στην ισονιαζίδη και τη ριφαμπικίνη (δύο
από τα πλέον ισχυρά αντιφυματικά φάρμακα πρώτης γραμμής). Η XDR-TB είναι μια πολύ σοβαρή
μορφή της νόσου που προκαλείται από μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στο σύνολο σχεδόν των αντιφυματικών φαρμάκων (ισονιαζίδη, ριφαμπικίνη, μια φθοριοκινολόνη και ένα ενέσιμο φάρμακο δεύτερης
γραμμής).
Το 2011 τα νέα κρούσματα φυματίωσης παγκοσμίως ανήλθαν στα 8,7 εκατομμύρια και οι θάνατοι σε
1,4 εκατομμύρια. Στην Ε.Ε. σημειώνονται υψηλά επίπεδα πολυανθεκτικής φυματίωσης, που οφείλεται εν μέρει στην οικονομική κρίση και στην αυξημένη μετακίνηση πληθυσμών χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου προς την Ευρώπη. Το ποσοστό της MDR-TB στην Ε.Ε. ανήλθε περίπου στο
4% των νέων κρουσμάτων φυματίωσης, εκτός από την Λιθουανία και την Εσθονία όπου το ποσοστό
αυτό ήταν 11,1% και 22,9% αντίστοιχα. Ο μεγαλύτερος παράγοντας κινδύνου νόσησης από MDR-TB
είναι η προηγηθείσα λήψη αντιφυματικής αγωγής. Μόλις το 32% των ασθενών θεραπεύτηκε αποτελεσματικά με θεραπεία 24 μηνών. Επίσης μόνο το 53,1% των διαγνωσμένων περιπτώσεων που
είχαν λάβει προηγούμενη αντιφυματική αγωγή θεραπεύτηκε, σε αντίθεση με όσους δεν είχαν λάβει
αγωγή φτάνοντας ποσοστό ίασης 78,1%. Το κόστος και οι υψηλές απαιτήσεις συμμόρφωσης στην
αγωγή επιβαρύνουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η προστατευτική δράση του BCG έναντι των 2
μορφών είναι πολύ περιορισμένη.
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P209 ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Αμεραλή Μ., Σχοινή Π.
Φοιτήτρια 5ου έτους Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
Το οξυγόνο είναι μία από τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη ζωή μαζί με το νερό και την
τροφή, η στέρηση ωστόσο του οξυγόνου είναι αυτή που οδηγεί πιο άμεσα σε θάνατο εν συγκρίσει
με τα άλλα δύο. Αν και η ανακάλυψη του ως στοιχείο είναι σχετικά πρόσφατη, τοποθετείται περίπου
στα τέλη του 18ου αιώνα, η αξία του για όλους τους οργανισμούς, πλην κάποιων αναερόβιων, έγινε
γρήγορα κατανοητή. Πέραν λοιπόν της ύπαρξης του ως φυσικό συστατικό του αέρα που αναπνέουμε, βρήκε γρήγορα θέση στη θεραπευτική. Αυτό βέβαια σημαίνει πως αποτελεί φάρμακο και κατά
συνέπεια όπως κάθε φάρμακο έχει συγκεκριμένες ενδείξεις και τρόπους χορήγησης, αποτελεσματικότητα αλλά και παρενέργειες.
Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για όλα τα συστήματα του οργανισμού. Θα αναφερθούμε σε κάποια
από τα πιο βασικά συστήματα και πιο συγκεκριμένα στο καρδιαγγειακό σύστημα, στο αναπνευστικό, στο ΚΝΣ, στο μυοσκελετικό καθώς και με ποιο μηχανισμό αυτό επιδρά στις λοιμώξεις. Όλα
βασίζονται στην τρέχουσα βιβλιογραφία και στις όσο το δυνατό νεώτερες μελέτες. Πιο συγκεκριμένα,
μέσω των μηχανισμών δράσης του θα φανεί τι επίδραση ασκεί στην ισχαιμική καρδιά και θα τεθεί το
ερώτημα της αποτελεσματικότητάς του ενώ θα διευκρινιστεί και η τοξικότητά του στο αναπνευστικό
δοθέντων των ορισμών της υποξίας και της υποξαιμίας. Στη συνέχεια, θα μελετηθεί η δραστικότητά
του στην ισχαιμία του εγκεφάλου μέσω των γονιδιακών μονοπατιών και θα αναλυθεί η δράση του στο
μυοσκελετικό. Τέλος, θα φανεί πώς επηρεάζονται οι λοιμώξεις υπό οξυγονοθεραπεία.
Εν κατακλείδι, το οξυγόνο αν και αποτελεί ένα κοινό θεραπευτικό μέσο παραμένει εν πολλοίς ασαφής ο τρόπος δράσης του καθώς και αμφίβολη η χορήγησή του σε επείγουσες καταστάσεις όπου
χορηγείται αφειδώς.
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Κρήτης

1

Τα οπιοειδή, λόγω της ισχυρής αναλγητικής τους δράσης, χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για την
αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου. Η υπερβολική ή και χρόνια χρήση τους ωστόσο, συνοδεύεται από σημαντικές παρενέργειες, με σοβαρότερη, τη δημιουργία εξάρτησης στη χορηγούμενη
ουσία και την ανάπτυξη αναλγητικής ανοχής.
Η παρούσα εργασία θα αναφερθεί συνοπτικά στο γενικό μηχανισμό δράσης των οπιοειδών και στους
αντίστοιχους υποδοχείς τους, η έκφραση των οποίων κατανέμεται σε διάφορες περιοχές του κεντρικού νευρικού συστήματος αλλά και σε μη νευρικά κύτταρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο εθισμός
όσο και ο χρόνιος πόνος έχουν κοινό νευροβιολογικό υπόβαθρο, καθώς υπάρχει αλληλεπικάλυψη
στις εμπλεκόμενες εγκεφαλικές περιοχές. Επιπλέον, θα αναφερθούν στατιστικά στοιχεία και κλινικές
μελέτες που αφορούν σε ένα ευρέως συνταγογραφούμενο οπιοειδές, την οξυκωδόνη, η χρήση της
οποίας σημειώνει ραγδαία αύξηση την τελευταία δεκαετία. Αν και αρκετά αποτελεσματική στην αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου, η οξυξωδόνη έχει ενοχοποιηθεί για δημιουργία ισχυρής εξάρτησης και
επιρρέπεια σε χρήση άλλων ναρκωτικών ουσιών, όπως η ηρωίνη. Τελειώνοντας, θα γίνει σύντομη
αναφορά και σε ένα φυσικό οπιοειδές, την κωδείνη, η οποία συναντάται σε μικρό ποσοστό σε πολλά
φάρμακα ευρείας χρήσεως. Η ελεγχόμενη και σωστή συνταγογράφηση αποτελούν επιτακτική ανάγκη καθώς φαινόμενα παράνομης χρήσης της κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στη παγκόσμια
κοινότητα.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι περίπου το 50% των ασθενών που πάσχουν από χρόνιο πόνο ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε θεραπεία. Το ποσοστό αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη εύρεσης νέων
θεραπευτικών προσεγγίσεων αλλά και βελτίωσης των ήδη υπαρχόντων και επιβάλλει τη δημιουργία
ασφαλέστερων ουσιών, απαλλαγμένων από δυσάρεστες παρενέργειες.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P211 Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΣΤΕΟΟΥΡΗΤΗΡΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Πασιάτα Κ.1, Μαχρέμη Ε.1, Γκαγκαλίδης Κ.2, Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μ.1
1

Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας Α.Π.Θ., 2Α’ Ουρολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Σκοπός: Βιβλιογραφική παρουσίαση της συντηρητικής κυρίως αντιμετώπισης της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης στα παιδιά.
Υλικά και μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας από τις βάσεις δεδομένων
Cochrane library, Medline καθώς και από τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Παιδιατρικής Ουρολογίας (ESPU-European Society for Pediatric Urology) και της Αμερικάνικης Ουρολογικής Εταιρείας (AUA-American Urological Association).
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα: Η θεραπεία της κυστεοουρητηρικής παλινδρόμησης συνίσταται
σε 1) Συντηρητική, η οποία περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβιοτικών και 2) σε χειρουργική. Τα κριτήρια επιλογής είναι η ηλικία, το στάδιο της παλινδρόμησης, οι συνοδές ανωμαλίες της ουροποιητικής οδού και η παρουσία νεφρικής βλάβης. Στα χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά περιλαμβάνονται η
αμοξυκιλλίνη με ένδειξη σε παιδιά κάτω των δύο μηνών, η τριμεθοπρίμη-σουλφομεθοξαζόλη (TMP/
SMX) και η νιτροφουραντοΐνη, που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερα παιδιά. Άλλες πενικιλλίνες και
κεφαλοσπορίνες βρίσκουν εφαρμογή σε στελέχη ανθεκτικά στην TMP/SMX. Στις ηλικίες 1 έως 5
ετών με παλινδρόμηση σταδίου Ι-ΙΙΙ προτιμάται η φαρμακευτική αγωγή, καθώς η παλινδρόμηση
συχνά αποκαθίσταται αυτόματα, ενώ στα στάδια IV και V προτείνεται επεμβατική αντιμετώπιση.
Ανεξαρτήτως ηλικίας, χειρουργική αντιμετώπιση επιβάλλεται σε: υποτροπιάζουσες εμπύρετες λοιμώξεις, σε αποτυχία ή αντένδειξη της φαρμακευτικής αγωγής και σε συνυπάρχουσες ανωμαλίες του
ουροποιητικού (πχ. έκτοπος ουρητήρας, εκκολπώματα).
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P212 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΝΙΩΝ
Ιωακειμίδης Ν.1, Σιάφης Σ.1, Παπαϊωαννίδου Π.2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολής Επιστημών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1

Η παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει σκοπό να διερευνήσει τον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων από την χρήση αναστολέων αντλίας πρωτονίων, τον μηχανισμό πρόκλησης του κινδύνου, και
τους τρόπους αποφυγής και πρόληψής του.
Οι αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (Proton Pump Inhibitors, ΡΡΙs) μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο για κατάγματα, κυρίως της σπονδυλικής στήλης και των ισχίων, όταν χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. στην γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. Ο κίνδυνος
είναι μεγαλύτερος όταν γίνεται κατάχρηση, κυρίως από ηλικιωμένα άτομα με οστεοπόρωση και άλλες
ασθένειες. Οι επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν αυξημένη πιθανότητα για κατάγματα, ιδιαίτερα σε τακτική χρήση διάρκειας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών, γεγονός που ώθησε τον F.D.A να ενημερώσει για τον σχετικό κίνδυνο.
Ο μηχανισμός πρόκλησης καταγμάτων δεν έχει διευκρινισθεί. Ως πιθανότερο αίτιο θεωρούνται δράσεις των ΡΡΙs, οι οποίες είναι απότοκες της μείωσης της συγκέντρωσης υδρογονοκατιόντων στον
αυλό του στομάχου, όπως η μείωση της απορρόφησης ασβεστίου και άλλων στοιχείων, ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός και η υπερπαραγωγή ισταμίνης. Οι δράσεις αυτές φαίνεται ότι
οδηγούν σε επιτάχυνση της οστεοπόρωσης. Επίσης, η αναστολή της αντλίας πρωτονίων στους
οστεοκλάστες, φαίνεται ότι οδηγεί στην αναστολή της αναδόμησης και στην δημιουργία δύσκαμπτου
και εύθραυστου οστού.
Κάθε ΡΡΙ φαίνεται να έχει διαφορετική εκλεκτικότητα για το σημείο πρόκλησης κατάγματος, και η
πιθανότητα αυξάνεται με την παρουσία και άλλων προδιαθεσικών παραγόντων.
Για την αποφυγή καταγμάτων από την χρήση των PPIs είναι επιτακτική η λήψη προληπτικών μέτρων,
όπως ενημέρωση του κινδύνου από την κατάχρησή τους, παρακολούθηση της οστικής πυκνότητας,
κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ασβεστίου, και χρήση αναστολέων
των Η2 υποδοχέων στις ομάδες υψηλού κινδύνου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P213 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Γκουγκουστάμου Κ., Μπρούζου Κ.-Ο., Παπαγιαννοπούλου Ο., Παππά Τ.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι η ανασκόπηση ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση του στρες στο μεταβολισμό των φαρμάκων, κυρίως σε επίπεδο φαρμακοκινητικής, Τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την φαρμακοκινητική ενός φαρμάκου είναι τέσσερα:
κατανομή, απέκκριση, μεταβολισμός και απορρόφηση. Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με το κομμάτι του ηπατικού μεταβολισμού στον οποίο σημαντικό ρόλο παίζει το κυτόχρωμα P450. Ακολούθως,
αναφερόμαστε στην επίπτωση του στρες στη σημερινή κοινωνία και αναλύουμε την παθοφυσιολογία
του συστήματος απόκρισης του στρες, στο οποίο συμμετέχουν κυρίως ο υποθαλαμικός πυρήνας,
ο υπομέλανας τόπος, ο άξονας υπόφυσης-επινεφριδίων και το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Έπειτα, αναφερόμαστε γενικά στον ηπατικό μεταβολισμό και συγκεκριμένα στο ρόλο του κυτοχρώματος
P450, το οποίο είναι το κύριο ενζυμικό σύστημα μεταβολισμού φαρμάκων στη μεταβολική φάση Ι και
ανευρίσκεται στους οργανισμούς σε μεγάλη ποικιλία (ισομορφές CYP). Στο μεγαλύτερο μέρος της
εργασίας αντιπαραβάλλουμε την φυσιολογική συμπεριφορά και λειτουργία των κυτοχρωμάτων με
την μεταβολική τους λειτουργία παρουσία στρες. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, το φαρμακοκινητικό προφίλ των φαρμάκων επηρεάζεται από τα διάφορα είδη στρες ως προς την λειτουργία των
κυτοχρωμάτων, προκαλώντας αύξηση ή μείωση ανάλογα με το φυλετικό διμορφισμό στο ήπαρ των
γονιδίων CYP και ανάλογα με το είδος του οργανισμού. Τέλος, εξετάζουμε τη συσχέτιση μεταξύ στρες
και χρόνιων ασθενειών όπως κατάθλιψη, καρκίνος και καρδιαγγειακά νοσήματα και αξιολογούμε το
πώς αυτη η συσχέτιση επηρεάζει τον μεταβολισμό των αντιστοίχων φαρμάκων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P214 Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
Ηλίας Ρ. A.
Φοιτητής Τμήματος Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Λαμίας
Από την αρχαιότητα τα βότανα εκτιμήθηκαν για τις αναλγητικές και θεραπευτικές τους ικανότητες.
Σήμερα ένα ποσοστό περίπου 75% των φαρμάκων μας βασίζονται στις θεραπευτικές ιδιότητες των
φυτών. Οι κοινωνίες μας, διά μέσου των αιώνων, ανέπτυξαν τις δικές τους παραδόσεις για να καταφέρουν να κατανοήσουν τα φαρμακευτικά φυτά και τις χρήσεις τους. Κάποιες από αυτές τις παραδόσεις και τις ιατρικές πρακτικές μπορεί να μας φαίνονται παράδοξες και μαγικές, ενώ κάποιες
άλλες λογικές και ορθολογιστικές, όλες τους όμως είναι προσπάθειες να ξεπεραστούν οι ασθένειες
και ο πόνος και στο τέλος-τέλος να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής. Αυτά με λίγα λόγια ορίζουν την
βοτανοθεραπεία. Η εργασία αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για τη χρήση των κυριοτέρων φυτών
της οικογένειας Lamiaceae ή Labiatae στη λαϊκή φαρμακευτική. Ειδικότερα αναφέρονται οι φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών λεβάντα, λουΐζα, μαντζουράνα, μελισσόχορτο, ρίγανη,
φασκόμηλο, χαμομήλι, βασιλικός, θυμάρι, δεντρολίβανο και μέντα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P215 ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΞΕΙΑΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - EΓΚΑΙΡΗ
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πουλετίδης Θ.1, Τσάφκα-Τσότσκου Φ.1, Τζήκα Μ.1, Γούλας Α.2
Φοιτητής/ρια 10ου Εξαμήνου, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, 2Αναπληρωτής Καθηγητής, Α’ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός: Το Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας Ενηλίκων (Acute Respiratory Distress
Syndrome, ARDS) ορίζεται ως πνευμονικό οίδημα, το οποίο δεν εξηγείται από υπερφόρτωση υγρών
ή συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Χαρακτηρίζεται ως οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια και ανθεκτική στην οξυγονοθεραπεία υποξυγοναιμία. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ενημέρωση των
νέων ιατρών για την προδιάθεση και αιτιολογία του συνδρόμου, τη διάγνωση και τα τρέχοντα πρωτόκολλα θεραπείας.
Μέθοδος: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με θέμα το ARDS και επικέντρωση στα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια και τη θεραπευτική προσέγγιση.
Αποτελέσματα: Τα διαγνωστικά κριτήρια του συνδρόμου περιλαμβάνουν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, που συνοδεύεται από υπάρχουσα νόσο η οποία προδιαθέτει σε ARDS, με εικόνα αμφοτερόπλευρων διηθήσεων στην ακτινογραφία θώρακα. Σύμφωνα με νεότερα δεδομένα, ανάλογα με το
λόγο μερικής πίεσης οξυγόνου/ κλάσμα εισπνεόμενου οξυγόνου (PaO2/ FiO2), το σύνδρομο κατατάσσεται ως ήπιας βαρύτητας όταν PaO2/ FiO2 = 200-300, ενδιάμεσης όταν PaO2/ FiO2 = 100-200
και σοβαρής όταν PaO2/ FiO2 ≤ 100. Η θεραπεία στηρίζεται στην αντιμετώπιση του υποκείμενου
νοσήματος και υποστήριξη της αναπνοής με οξυγονοθεραπεία θετικής τελοεκπνευστικής πίεσης
(positive end-expiratory pressure, PEEP), ενώ εισπνεόμενοι παράγοντες όπως το μονοξείδιο του
αζώτου, τα κορτικοστεροειδή και οι προστακυκλίνες, καθώς και εναλλακτικές μέθοδοι οξυγόνωσης
έχουν χρησιμοποιηθεί με υποσχόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα.
Συμπεράσματα: Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το ARDS αναπτύσσεται στο 26% των εισαγωγών
σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ενώ η θνητότητα ανέρχεται στο 40%. Συνεπώς είναι εμφανές ότι
η ορθή και έγκαιρη διάγνωση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης, οδηγώντας σε βελτίωση
της επιβίωσης και σε μείωση των επιπλοκών.
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P216 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κουτσιούμπα Χ.1, Κωνσταντή Μ.2
Φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Τμήματος Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
1

Σκοπός: Η παρουσίαση των σημαντικότερων φαρμακευτικών σκευασμάτων για τη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, που ανακαλύφθηκαν και εφαρμόζονται στην ιατρική
πρακτική τα τελευταία 10 έτη. Επίσης, η παρουσίαση νέων φαρμακευτικών ουσιών, που ευρίσκονται
σε φάση κλινικών δοκιμών.
Μέθοδος: Έγινε Βιβλιογραφική ανασκόπηση στη βάση δεδομένων Pubmed (“drugs and rheumatoid
arthritis”, “drugs and lupus”) και στις ιστοσελίδες www.clinicaltrials.gov, www.FDA.gov, www.ema.
europe.eu/ema/.
Αποτελέσματα: Σε αυτή την ανασκόπηση παρουσιάζονται οι σημαντικότερες νέες, πολλά υποσχόμενες φαρμακευτικές ουσίες, που έχουν συντεθεί τα τελευταία έτη και χρησιμοποιούνται στις ανωτέρω παθήσεις. Παρουσιάζονται επίσης και τα σηματοδοτικά μονοπάτια, που επηρεάζονται από τη
δράση τους. Τα νέα φάρμακα για την Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και τον Συστηματικό Ερυθηματώδη
Λύκο είναι κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία στοχεύουν είτε σε αντιγόνα επιφανείας κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ. αντιγόνο επιφανείας CD20 των Β λεμφοκυττάρων) είτε
σε κυτταροκίνες και διαμεσολαβητές οξείας φάσεως (IL-17a, TNF) είτε σε υποδοχείς των κυτταροκινών (IL-6 receptor).
Συμπεράσματα: Η χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων κατά των διαμεσολαβητών της φλεγμονής
αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο της Ιατρικής. Η χρήση τους ιδιαίτερα στη ρευματοειδή αρθρίτιδα
και τον συστηματικό ερυθηματώδη λύκο έχει αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της νόσου, ενώ
νέες φαρμακευτικές ουσίες σε φάση κλινικών δοκιμών αναμένεται να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις κλασσικές διαθέσιμες θεραπείες.
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P217 ΘΑΛΙΔΟΜΙΔΗ: ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ-ΛΑΜΠΡΟ ΜΕΛΛΟΝ
Παπαγεωργίου Ε., Τσάκα Σ.
5οετής φοιτήτρια Ιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών
Σκοπός: Η αναλυτική ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις της θαλιδομίδης στο παρελθόν καθώς και σχετικά με τις σημερινές της χρήσεις σε διάφορες παθήσεις και κυρίως στον καρκίνο.
Υλικά και Μέθοδος: Βιβλιογραφικές αναφορές και διαδικτυακές πηγές.
Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η θαλιδομίδη πρωτοβγήκε στην κυκλοφορία το 1957 και χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως αντιεμετικό και κατασταλτικό για τις εγκύους.Το 1961 αποσύρθηκε από την
κυκλοφορία λόγω της τερατογόνου δράσης της στα έμβρυα(φωκομελία και άλλες ανωμαλίες από
το καρδιαγγειακό,ουροποιητικό,οφθαλμούς).Παρόλα αυτά αργότερα βρέθηκε ότι έχει αντιαγγειογενετική και αντιφλεγμονώδη δράση ανοίγοντας έτσι ένα νέο δρόμο στην αντιμετώπιση του καρκίνου
καθώς και διάφορων φλεγμονωδών παθήσεων.Πρόσφατα,έλαβε έγκριση από την FDA για χρήση
στην αντιμετώπιση του πολλαπλού μυελώματος.Σ’αυτό το σημείο θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σ’αυτή
της τη χρήση σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα-μελέτες.Επιπρόσθετα θα αναλύσουμε τη
χρήση της και σε άλλες παθήσεις πέρα από το πολλαπλούν μυέλωμα,όπως είναι η πρωτοπαθής μυελοίνωση,η συστηματική σκλήρυνση,η ψωρίαση και η ψωριασική αρθρίτιδα.Τέλος θα γίνει αναφορά
στα νεότερα ανάλογα της θαλιδομίδης(π.χ.λεναλιδομίδη,προμαλιδομίδη) τα οποία έχουν λιγότερες
ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά την ίδια δράση.
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P218 ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΙΝΟΕΙΔΩΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ, ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Καραγιάννη Χ., Λιαδάκη Ε., Παπαδάκη Χ., Παπαθεοδώρου Π., Σταθάκης Γ
Φοιτήτρια/ Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης
Γενική παρουσίαση των επιδράσεων των κανναβινοειδών στον ανθρώπινο οργανισμό, του διαχωρισμού φυτοκανναβινοειδών, συνθετικών κανναβινοειδών και ενδοκανναβινοειδών, καθώς και του τρόπου δράσης τους σε μοριακό επίπεδο (υποδοχείς, μονοπάτια ενδοκυττάριας μετάδοσης σήματος).
Στη συνέχεια, παρουσίαση επίδρασης ενδοκανναβινοειδών σε συγκεκριμένα είδη νεοπλασμάτων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P219 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ
Λιάκα Φ.¹, Γεράκη Ε.1, Μαυραντώνη Ε.1, Παπανικολάου Δ.1, Αποστολίδης Γ.1, Κουτσονικόλας Δ. 2
Φοιτητές/φοιτήτριες Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ., 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.

1

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση και μελέτη των παθήσεων του πεπτικού συστήματος που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις διατροφικές συνήθειες. Κατά τη νεογνική και βρεφική ηλικία τα
παιδιά τρέφονται με θηλασμό και στη συνέχεια τους χορηγούνται όλα τα είδη τροφών μέχρι την ηλικία
που είναι σε θέση να προσλαμβάνουν μόνα τους στερεή τροφή κάθε είδους. Το ερώτημα που τίθεται
είναι αν ευθύνεται η διατροφή για την πρόκληση σοβαρών νοσημάτων του πεπτικού συστήματος ή
όχι. Η παχυσαρκία και οι διαταραχές γλυκόζης και λακτόζης καθώς και άλλα μεταβολικά σύνδρομα
αποτελούν τα πιο κοινά προβλήματα που εμφανίζονται σε μικρή ηλικία. Ανάλογα με τις βιολογικές,
κοινωνικές και πολιτισμικές επιδράσεις είναι γνωστό ότι καθιερώνονται οι διατροφικές συνήθειες των
ανθρώπων. Επιχειρείται λοιπόν η κατάταξη σε ομάδες των τροφών και των διατροφικών συνηθειών
καθώς και την άμεση και μακροχρόνια επίδρασή τους στο πεπτικό και σε άλλα συστήματα ή όργανα
γενικότερα. Ειδικότερα, η μεσογειακή διατροφή ως δίαιτα η οποία περιλαμβάνει κυρίως το ελαιόλαδο,
την αυξημένη κατανάλωση φρούτων, οσπρίων, λαχανικών, δημητριακών και κόκκινου κρασιού, μέτρια κατανάλωση ψαριών και γαλακτοκομικών προϊόντων και μειωμένη κατανάλωση κρέατος. Παρά
το γεγονός ότι η μεσογειακή διατροφή είναι ευεργετική για τον οργανισμό και μπορεί να είναι πρόληψη για διάφορες ασθένειες, όλο και λιγότεροι άνθρωποι φαίνεται να την ακολουθούν ακόμα και στη
χώρα μας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση κάποιων νοσημάτων που προσβάλουν το καρδιαγγειακό σύστημα και κάποιων μορφών καρκίνων σε ενήλικες που θα μπορούσαν να είχαν μειωθεί
εάν είχε ακολουθηθεί ισορροπημένη δίαιτα, γυμναστική και αποφυγή υπερκατανάλωσης λιπαρών
τροφών και αλκοόλ.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P220 ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ IGF-1 ΣΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Θεοφιλάτου Μ.1, Χατζηιωάννου Ε.1, Φιλίππου Α.2
1

Φοιτητές Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, 2Λέκτορας, Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σκοπός: Η περιγραφή του συστήματος και του μηχανισμού δράσης του IGF-1 στα οστά και η πιθανή
συσχέτιση τους με την οστεοπόρωση.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το IGF ρυθμιστικό σύστημα αποτελείται από τους ινσουλινομιμητικούς
αυξητικούς παράγοντες IGF-1, IGF-2, τους υποδοχείς IGFR, τις ρυθμιστικές πρωτεΐνες IGFBPs και
τις πρωτεάσες τους. Οι IGFs είναι πεπτιδικές ορμόνες με ενδοκρινή, παρακρινή και αυτοκρινή δράση. Ο IGF-2 αφορά κυρίως την εμβρυΐκή ηλικία, ενώ ο IGF-1 τη μεταγεννητική περίοδο. Ο IGF-1
παράγεται, καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, από το ήπαρ και σε μικρότερο ποσοστό από
τοπικούς ιστούς, όπως τα οστά, με τα υψηλότερα επίπεδα να εμφανίζονται στην εφηβική ηλικία και
τα χαμηλότερα στην παιδική και τρίτη ηλικία. Η δράση του ρυθμίζεται από τις δεσμευτικές πρωτεΐνες
IGFBs και τις πρωτεάσες τους. Αναφορικά με τον οστίτη ιστό, ασκεί τη δράση του συνδεόμενος με
τους διαμεμβρανικούς υποδοχείς τυροσινικής κινάσης IGFR των οστεοβλαστών, των οστεοκλαστών
και των οστεοκυττάρων. Μέσω αυτών ενεργοποιεί ενδοκυττάρια σηματοδοτικά μονοπάτια υπεύθυνα για την παραγωγή πρωτεΐνών, τον πολλαπλασιασμό, την επιβίωση και τη διαφοροποίηση τους.
Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες ο IGF-1 πιθανόν να προάγει τη χημειοτακτική προσέλκυση
κυττάρων. Συνεπώς, ρυθμίζει την ισορροπία της δράσης των οστεοβλαστών και των οστεοκλαστών,
συντελώντας στην αύξηση της οστικής μάζας και πυκνότητας κατά το σχηματισμό και την αναδιαμόρφωση των οστών. Δεδομένου, λοιπόν, ότι η οστεοπόρωση είναι μία πάθηση των οστών, που εμφανίζεται κυρίως σε μεγαλύτερες ηλικίες και χαρακτηρίζεται από μειωμένη οστική μάζα και πυκνότητα,
είναι πολύ πιθανό να συσχετίζεται με τον IGF-1.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P221 ΑΥΤΟAΝΟΣΕΣ ΠΑΘHΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟYΣ: ΟΛΟ ΤΟ ΦAΣΜΑ ΑΠΌ
ΤΟΝ ΥΠΟΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜO ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΘΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜO. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚH
ΑΝΑΣΚOΠΗΣΗ
Ζάβιακας Κ., Κυριακόπουλος Χ., Πέτρου Ι., Χερουβείμ Π.
Φοιτητής/φοιτήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Σκοπός: Παρουσίαση της νόσου του Graves και της θυρεοειδίτιδας Hashimoto.
Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση στηριζόμενοι στην βάση δεδομένων Medline μέσω της ιστοσελίδας PubMed με λέξεις κλειδιά : Hashimoto’s thyroiditis, Graves’ disease, thyroid’s autoimmune
diseases, physiopathology of Hashimoto’s thyroiditis,etiology of Graves’ disease
Αποτελέσματα και συμπεράσματα: Η θυρεοειδίτιδα Hashimoto (HT) είναι μια αυτοάνοση ασθένεια και είναι η κύρια αιτία υποθυρεοειδισμού σε περιοχές όπου η διατροφή είναι επαρκής σε ιώδιο.
Πιστεύεται ότι προκύπτει από αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών, επιγενετικών και διαφόρων περιβαλλοντικών παραγόντων και έχει παρατηρηθεί ότι συσχετίζεται με θηλώδη καρκινώματα του θυρεοειδούς, με το κακόηθες λέμφωμα ΜΑLT και με την ανταποκρινόμενη στα στεροειδή εγκεφαλοπάθεια (SREAT). Συγχρόνως, συναντάμε περιστατικά όπου ιϊκές λοιμώξεις όπως αυτές από τον ιό της
Ηπατίτιδας C και τον ανθρώπινο παρβοϊό Β19, ενδέχεται να εξελιχθούν σε θυρεοειδίτιδα Hashimoto.
Η θεραπεία της ΗΤ γίνεται με τη χορήγηση θυροξίνης, ωστόσο διάφορες νέες θεραπείες έχουν προκύψει. Η νόσος του Graves είναι μια αυτοάνοση διαταραχή στην οποία αντισώματα που παράγονται
ενάντια στους υποδοχείς της TSH, προκαλούν υπερλειτουργία του θυρεοειδή αδένα και υπερέκκριση
ορμονών. Χαρακτηριστικό σύμπτωμα που επιβεβαιώνει τη διάγνωση είναι ο εξόφθαλμος καθώς και
συμπτώματα υπερθυρεοειδισμού. Σύμφωνα με νέες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι η νόσος του Graves
μπορεί να προκληθεί και από έντονο stress. Ορισμένες σχετικές δημοσιεύσεις αναφέρουν επίσης
ταυτόχρονη διόγκωση του θύμου αδένα. Η θεραπεία έχει μετατοπιστεί από χειρουργική επέμβαση
σε αγωγές με αντιθυρεοειδικά φάρμακα και ραδιενεργό ιώδιο.
Συμπέρασμα: Οι αυτοάνοσες θυρεοειδοπάθειες συχνά συνδέονται μεταξύ τους και μπορεί να παρατηρηθεί μετάπτωση από τη μία στην άλλη( από Graves σε Hashimoto και το αντίστροφο).Η συχνότητα εμφάνισής τους είναι μεγάλη γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η λεπτομερής γνώση του μηχανισμού
με τον οποίο δρουν και οι συνέπειες που προκαλούν στον ασθενή.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P222 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΜΥΕΛΩΝ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ
Μουσελίμης Δ.1, Αθανασιάδης Δ.1,Τσαρουχάς Α.1, Παπατζέλος Α.1, Κοσμίδης Ε.2
1

Φοιτητές Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ, 2Λέκτορας Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ

Σκοπός: Η παρουσίαση της διαδικασίας αναγέννησης ενός εμμύελου νευράξονα του περιφερικού
νευρικού συστήματος έπειτα από διακοπή της συνέχειάς του.
Περίληψη: Κάθε νευράξονας του ΠΝΣ περιβαλλόμενος από έλυτρο μυελίνης έχει ως κύριο ρόλο
τη μεταφορά νευρικών ώσεων από το κυτταρικό σώμα προς την νευρική ή νευρομυϊκή σύναψη
σε περιπτώσεις προσαγωγών και απαγωγών ερεθισμάτων αντίστοιχα. Όταν για οποιοδήποτε λόγο
(τραυματισμό, παθήσεις κλπ)έχουμε διακοπή της αξονικής συνέχειας ο νευράξονας υπόκειται σε
Βαλλεριανή αποδόμηση μέχρι το κυτταρικό σώμα από το οποίο εκφύεται. Στη διαδικασία κατακερματισμού του νευράξονα συμμετέχει τόσο το ίδιο το νευρικό κύτταρο όσο και τα περιβάλλοντα κύτταρα
της νευρογλοίας (κυρίως τα κύτταρα του Schwann που είναι υπεύθυνα για τη μυελίνωσή του) όπως
και μακροφάγα λόγω του σχηματισμού τοπικής φλεγμονής. Σε επόμενο στάδιο έχουμε ανάπλαση
της αξονικής δομής. Τα κύτταρα της μικρογλοίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο καθότι σχηματίζουν έναν αγωγό για τον καθορισμό της πορείας που θα πρέπει να ακολουθήσει ο αναπτυσσόμενος νευράξονας. Στο σημείο αυτό μπορούμε και να παρέμβουμε τόσο με χειρουργική όσο και με
«κυτταρική» θεραπεία της βλάβης ανάλογα με την έκταση αυτής. Σε μικρού μήκους ρήξεις μπορεί
να υπάρξει συρραφή των δύο άκρων. Απαραίτητη είναι η απουσία τάσης στο σημείο της ρήξης. Σε
μεγαλύτερες ρήξεις γίνεται χρήση μοσχεύματος από το ίδιο το άτομο(κυρίως από αισθητικά νεύρα
του ΠΝΣ). Επιπλέον, είναι δυνατή η καθοδήγηση της αξονικής αναγέννησης μέσω κοίλων αγωγών.
Τέλος, όσον αφορά την «κυτταρική» θεραπεία αυτή περιλαμβάνει συνδυασμό των παραπάνω τεχνικών με τη χρήση κυττάρων Schwann αλλά και ειδικών αρχέγονων κυττάρων για τη δημιουργία
σταθερών συνθηκών ανάπτυξης του νευράξονα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P223 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ Η
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ
Αποστολίδου Ε., Δίνας Σ., Ζέρβας Χ., Τριανταφύλλου Α. Σ., Τσιπλάκος Π.
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Ο ψευδάργυρος (Zn) ανήκει στα βαρέα μέταλλα και αποτελεί άφθονο ιχνοστοιχείο του ανθρώπινου
σώματος. Ανευρίσκεται κυρίως στο αίμα, στους νεφρούς, στο ήπαρ, στα οστά και στον εγκέφαλο, στα
κύτταρα των οποίων εντοπίζεται με τη μορφή ψευδαργυρικών πρωτεϊνών και ενζύμων, όπως οι μεταλλοθειονίνες και οι μεταλλοενδοπεπτιδάσες, ή σε σύνδεση με νουκλεοτίδια (DNA, RNA). Η δράση
του Zn σχετίζεται με τον έλεγχο της μεταγραφής των γονιδίων, την ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση και
τη διαίρεση των κυττάρων, καθώς και την προστασία από οξειδωτικό stress.
Οι μεταλλοθειονίνες (MTs) παράγονται κυρίως στους νεφρούς και το ήπαρ ενώ βρίσκονται στη μεμβράνη της συσκευής Golgi. Έχουν την ιδιότητα να προσδένουν μέταλλα του οργανισμού και ξενοβιοτικά μέταλλα, ρυθμίζοντας την ομοιοστασία τους. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζουν την ευαισθησία
του κυττάρου στην απόπτωση.
Η ουδέτερη ενδοπεπτιδάση (Nutreal Endopeptidase, NEP) αποτελεί μία μεταλλοπρωτεάση που για
τη λειτουργία της είναι απαραίτητη η σύνδεση με μόρια Zn. Εντοπίζεται τόσο στο Κεντρικό Νευρικό
Σύστημα, όσο και στην περιφέρεια (π.χ. επιθηλιακά κύτταρα εγγύς εσπειραμένων σωληναρίων και
ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων) και πιο συγκεκριμένα στην πλασματική μεμβράνη των κυττάρων. Η
λειτουργία της συνίσταται στη διάσπαση μικρών πεπτιδίων.
Βασικά υποστρώματα της NEP αποτελούν οι εγκεφαλίνες-ενδορφίνες και η ουσία Ρ. Αναστολή της
διάσπασης εγκεφαλινών και ενδορφινών οδηγεί σε συσσώρευσή τους στον εγκέφαλο, γεγονός που
συνεπάγεται άμεση επίδραση στο κέντρο ελέγχου του πόνου και στην ενδογενή αναλγησία. Αντίστοιχα συσσώρευση της ουσίας Ρ προκαλεί μειωμένη μετάδοση αλγογόνων ερεθισμάτων από τα
αισθητικά νεύρα.

471

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P224 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΝΟΛΑΖΙΝΗΣ, ΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΤΟΥ ΟΨΙΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
NA+, ΣΤΗΝ ΕΜΜΕΝΟΥΣΑ ΚΟΛΠΙΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΣΕ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ
ΚΟΝΙΚΛΟΥΣ. ΒΑΣΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Αταλλά Α., Αϊβαλιώτης Χ., Οικονόμου Ε.
Φοιτητές Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Σκοπός: Η Ρανολαζίνη (Ρ) χρησιμοποιείται πρόσφατα στην κλινική πράξη για την πρόληψη στηθαγχικών επεισοδίων σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Πειραματικές και κλινικές μελέτες έδειξαν μία επιπλέον αντιαρρυθμική δράση της Ρ σε κοιλιακές και υπερκοιλιακές αρρυθμίες που βασίζεται κυρίως
στη μείωση του όψιμου ρεύματος Na+ και του κολπο-εκλεκτικά πρώιμου ρεύματος Na+, αντιστοίχως.
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνηθεί η δράση της Ρ σε εμμένουσα κολπική ταχυκαρδία
(ΚΤ) προκληθείσα μετά από ταχεία ηλεκτρική βηματοδότηση σε κονίκλους.
Υλικά και Μέθοδος: Για το σκοπό αυτό 12 κόνικλοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική αναισθησία μετά
από ενδομυϊκή χορήγηση κεταμίνης (25 mg/kg)/μιδαζολάμης (2,5 mg/Kg) και ενδοφλέβια χορήγηση
θειοπεντάλης (15 mg/Kg). Σε όλα τα πειραματόζωα έγινε απαγωγή μονοφασικών δυναμικών από το
δεξιό κόλπο και ταυτόχρονα ταχεία βηματοδότηση για την πρόκληση ΚΤ πριν και μετά από 2,4 mg/
Kg έγχυσης Ρ.
Αποτελέσματα: ΚΤ προκλήθηκε σε 8/12 κονίκλους, οι οποίοι και επιλέχθηκαν για τη μελέτη. Η
Ρ αύξησε στατιστικά σημαντικά το μήκος κύματος της ΚΤ από 125±14 ms σε 144±17 ms (Ν=8,
ομάδα ελέγχου συγκριτικά με ομάδα Ρ, αντίστοιχα) (μέσος όρος±σταθερή απόκλιση, Ρ<0.05, 1-way
ANOVA), χωρίς όμως να εμποδίσει την επαναπρόκληση της ταχυκαρδίας σε κανένα από τα πειραματόζωα. Η διάρκεια της κολπικής επαναπόλωσης στο 50 και 75% του δυναμικού ενεργείας δεν
μεταβλήθηκε σημαντικά μετά από Ρ.
Συμπέρασμα: Η Ρ έχει αντιαρρυθμική δράση στην ΚΤ μειώνοντας στατιστικά σημαντικά τη συχνότητα της χωρίς όμως να εμποδίζει την επαναπρόκληση της ταχυκαρδίας. Η δράση της οφείλεται
πιθανότατα στην αύξηση της ανερεθίστου περιόδου και τη μείωση της αγωγιμότητας στο κολπικό
μυοκάρδιο.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P225 ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ: ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΣ ΦΙΛΟΣ Η ΥΠΟΥΛΟΣ ΕΧΘΡΟΣ; ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Παπανικολάου Δ.1, Κουτσονικόλα Π.1, Μαυραντώνη Ε.1, Κουτσονικόλας Δ.2
1

Φοιτήτριες Ιατρικής Α.Π.Θ., 2Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Α.Π.Θ.

Αρτηριακή πίεση είναι η υδροστατική πίεση που ασκείται κάθετα από το αίμα στα τοιχώματα των
αρτηριών και αποτελεί ένα από τα κυριότερα ζωτικά σημεία. Σε κάθε καρδιακό παλμό, η αρτηριακή
πίεση κυμαίνεται από ένα ελάχιστο (διαστολική πίεση) ως ένα μέγιστο σημείο (συστολική πίεση).
Οφείλεται στην αντλητική λειτουργία της καρδιάς και εξαρτάται από την καρδιακή παροχή, τις ολικές
περιφερικές αντιστάσεις και την κεντρική φλεβική πίεση. Θα προσπαθήσουμε, μέσω επισκόπησης
της σχετικής βιβλιογραφίας και μέσω απαντήσεων σε ερωτήσεις να επιβεβαιώσουμε ή να καταρρίψουμε κοινές αντιλήψεις για την αρτηριακή πίεση και να εξετάσουμε τις συνέπειες της υπέρτασης
στον οργανισμό. Η φυσιολογική συστολική αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι μικρότερη από 120
mmHg και η διαστολική μικρότερη από 80 mmHg. Ωστόσο, δεν αποτελεί σταθερό μέγεθος, καθώς
η μέτρησή της σε διαφορετικές στιγμές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα διαφορετικές τιμές, να παρουσιάζει φυσιολογικές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου και μεταβάλλεται ανάλογα με τις
δραστηριότητες και τη στάση του σώματος. Είναι γνωστό ότι για την μέτρηση της αρτηριακής πίεσης
πρέπει ο εξεταζόμενος να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, να στηρίζει το βραχίονά του σε σταθερό
σημείο περίπου στο ύψος της καρδιάς και το πιεσόμετρο να είναι αξιόπιστο. Είναι σκόπιμο να λαμβάνονται 2-3 μετρήσεις ανά μικρά χρονικά διαστήματα και η αρτηριακή πίεση πρέπει να μετράται και
στους δύο βραχίονες. Όταν σε τυχαία μέτρηση η συστολική αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 140
mmHg και η διαστολική πάνω από 90 mmHg, τότε μιλάμε για υπέρταση. Από την υπέρταση προσβάλλονται συχνότερα η καρδιά και τα αγγεία, οι νεφροί και οι οφθαλμοί.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P226 ΡΥΠΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΛΗΓΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ
Αποστολίδης Γ.1, Κουτσονικόλα Π.1, Μαυραντώνη Ε.1, Λιάκα Φ.1, Λιαγκούρης Ι.2, Κουτσονικόλας Δ.3
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,2Επίκουρος Καθηγητής Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 3Αναπληρωτής Καθηγητής
Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων που δημιουργούν η σύσταση
και τα είδη των ρύπων που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα και επηρεάζουν σημαντικά τη φυσιολογική
λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος του ανθρώπου. Σε μια εποχή όπου η ήδη υπάρχουσα
ατμοσφαιρική ρύπανση, κυρίως προερχόμενη από μηχανές εσωτερικής καύσης, οικιακή θέρμανση
και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων, εντείνεται διαρκώς θα πρέπει να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι
τρόποι και οι μηχανισμοί που επιβαρύνεται η υγεία μας. Αέριοι ρύποι όπως το όζον, το μονοξείδιο
και το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του αζώτου, το διοξείδιο του θείου, ο μόλυβδος και διάφοροι άλλοι τοξικοί ρύποι και σωματίδια επηρεάζουν ποικιλοτρόπως το αναπνευστικό μας σύστημα.
Οι επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα εξαρτώνται από τον τύπο και τη σύσταση του μίγματος
των ρύπων, τη συγκέντρωση τους, τη χρονική διάρκεια έκθεσης στη μολυσμένη ατμόσφαιρα, την
ποσότητα ρύπου που εισπνέεται και την ποσότητα που διεισδύει στους πνεύμονες. Στα συμπτώματα συγκαταλέγονται ο ερεθισμός των αεραγωγών, η δύσπνοια και η αυξημένη πιθανότητα για κρίση
άσθματος ενώ η παρατεταμένη έκθεση αυξάνει την πιθανότητα πνευμονικών και, γενικότερα, αναπνευστικών νοσημάτων. Από τους ρύπους της ατμόσφαιρας προκαλούνται σοβαρές βλάβες στην
δομή και τη λειτουργικότητα του επιθηλίου κατά μήκος της αναπνευστικής οδού με αποτέλεσμα να
προκαλούνται ιστολογικές μεταβολές που επηρεάζουν την αναπνευστική λειτουργία. Οι αέριοι ρύποι
μπορούν να προκαλέσουν έξαρση συμπτωμάτων ενός ήδη υπάρχοντος αναπνευστικού νοσήματος,
να αποτελέσουν συμπληρωματική ή και τη βασική αιτία εμφάνισης του. Στις ομάδες υψηλού κινδύνου συγκαταλέγονται νεογνά, βρέφη, παιδιά και ενήλικες με οποιαδήποτε αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P227 ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑ: ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Τερζόγλου Α., Χατζηελευθερίου Ζ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η μεσεντέριος ισχαιμία αποτελεί μία σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρο κατάσταση που συχνά διαφεύγει της κλινικής υποψίας. Διαιρείται σε οξεία και χρόνια μορφή, ενώ η οξεία μορφή κατηγοριοποιείται περαιτέρω ανάλογα με την υπάρχουσα παθοφυσιολογία και την αιτιολογία σε ισχαιμία λόγω αρτηριακής εμβολής, αρτηριακής θρόμβωσης, φλεβικής θρόμβωσης και σε μη αποφρακτική μεσεντέριο
ισχαιμία. Η χρόνια μεσεντέριος ισχαιμία αποτελεί εκδήλωση της αθηρωμάτωσης στα μεγάλα αγγεία
που τροφοδοτούν το γαστρεντερικό σύστημα (την κοιλιακή αρτηρία, την άνω και κάτω μεσεντέριο).
Όποια κι αν είναι η υποκείμενη αιτία, τελικά η μειωμένη αιματική ροή καταλήγει σε ισχαιμική νέκρωση
και φλεγμονή του τοιχώματος του εντέρου. Για να τεθεί η διάγνωση δεν βοηθούν τα εργαστηριακά
ευρήματα και η απλή ακτινογραφία κοιλίας και είναι απαραίτητη η αξονική τομογραφία και η αξονική
αγγειογραφία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P228 ΜΕΣΕΝΤΕΡΙΟΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τερζόγλου Α., Χατζηελευθερίου Ζ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Η μεσέντεριος ισχαιμία είναι μία πάθηση που λανθάνει της κλινικής υποψίας καθώς εμφανίζεται με
μη ειδικά συμπτώματα και χωρίς παθογνωμονικά ευρήματα στις εργαστηριακές εξετάσεις και στην
απλή ακτινογραφία. Η κλινική εικόνα της οξείας ισχαιμίας περιλαμβάνει έντονο, διάχυτο κοιλιακό
άλγος δυσανάλογο με τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης, ενώ η χρόνια ισχαιμία παρουσιάζεται με
απώλεια βάρους, κοιλιακό άλγος, αποστροφή για την τροφή και μη ειδικά συμπτώματα όπως ναυτία
εμετούς και διάρροιες. Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει τόσο φαρμακευτική αντιμετώπιση
με αντιθρομβωτική αγωγή όσο και χειρουργική αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P229 ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΜΑΖΑ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ
Σιαράβας Κ.1, Αναστασόπουλος Ν.Α.1, Χαρίσης Χ.2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Περιγραφή περιστατικού ασθενούς με διάχυτο κοιλιακό άλγος και αδιάγνωστη κοιλιακή
μάζα.
Μέθοδος-Υλικά: Θήλυ ασθενής 70 ετών και αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης PubMed του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH) με λέξεις-κλειδιά: “ectopic breast”, “mammary line”,
“polythelia”
Αποτελέσματα: Θήλυ ασθενής 70 ετών προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων με διάχυτο κοιλιακό άλγος. Κατά την κλινική εξέταση
διαπιστώθηκε ευμεγέθης μάζα στο δεξιο υποχόνδριο κατά μήκος της γαλακτικής γραμμής και εικόνα
γενικευμένης περιτονίτιδας. Έγινε διερευνητική λαπαροτομία κατά την οποία ανακαλύφθηκε ραγέν
εκκόλπωμα σιγμοειδούς εντέρου και διενεργήθηκε κολοστομία κατά Hartmann για την επιδιόρθωση.
Κατόπιν διερεύνησης η ύποπτη μάζα αποδείχθηκε ότι ήταν έκτοπος μαζικός αδένας χωρίς το σύμπλεγμα θηλής και θηλαίας άλω (κλάση IV κατά Kajava). Ο έκτοπος μαστός αποτελεί υπεράριθμο
μαστικό αδένα που εντοπίζεται κατά μήκος της μαστικής κορυφογραμμής και δεν αποτελεί σπάνια
κλινική οντότητα αφού απασχολεί το 1-6% του γενικού πλυθησμού.
Συμπεράσματα: Ο έκτοπος μαστός σπάνια παρουσιάζει συμπτωματολογία ή επιπλοκές. Παρ’όλα
αυτά, μπορεί να εμφανίσει όλες τις δυνητικές παθολογικές καταστάσεις των φυσιολογικών μαστών
όπως καρκίνο του μαστού. Ακόμα, πολλά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος φαίνεται να
συνυπάρχουν με τον έκτοπο μαστό όπως ο υπεράριθμος νεφρός ή το αδενοκαρκίνωμα του νεφρού.
παρά τη σπανιότητά τους, τέτοιου είδους μάζες είναι δυνατό να διαφύγουν διάγνωσης και για αυτό
θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P230 ΛΑΝΘΑΝΩΝ (OCCULT) ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ: Η ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Μίχος Π. Θρ.1, Πατρινός Π.1, Μίχος Θρ. Π.2
1

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, 2Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος, Γ. Ν. Αττικής «Κ.Α.Τ»

Σκοπός: Ως λανθάνων (occult) ορίζεται ο πνευμοθώρακας που δεν διαγιγνώσκεται με απλή κλινική
ή ακτινολογική εξέταση, αλλά με αξονική τομογραφία (CT) θώρακος ή κοιλίας. Σκοπός της εργασίας
είναι η μελέτη της διαγνωστικής και θεραπευτικής του προσέγγισης.
Υλικό-Μέθοδος: Μελετήθηκαν οι φάκελοι των ασθενών του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος του
Γ.Ν.Α «Κ.Α.Τ». Από 1/1995 έως 12/2013 αντιμετωπίστηκαν 1993 ασθενείς με αυτόματο (Α.Πν) και
τραυματικό (Τρ.Πν) πνευμοθώρακα. Η διάγνωση του Α.Πν τέθηκε σε 898 ασθενείς και του Τρ.Πν σε
1095. Το αμβλύ τραύμα ήταν η αιτία σε 953 (87,04%) και το διατιτραίνον σε 142 (12,96%). Μελετήθηκε η διαγνωστική προσέγγιση, ο χρόνος διάγνωσης και η αντιμετώπιση του λανθάνοντα πνευμοθώρακα. Ο Τρ. (λανθ.) Πν διαγνώσθηκε με CT θώρακος ή με CT κοιλίας για έλεγχο συνοδών κακώσεων. Στον Α.Πν ακολουθούσε CT θώρακος, όταν ο απλός ακτινολογικός έλεγχος δεν έθετε διάγνωση
και παρέμενε ισχυρή η υποψία της νόσου.
Αποτελέσματα: Στους 953 ασθενείς με αμβλύ τραύμα διενεργήθηκαν 864 CTs που αποκάλυψαν 207
Τρ. (λανθ.) Πν ( 21,72%). Η διάγνωση στο 90% τέθηκε 6-8 ώρες από την εισαγωγή στο ΤΕΠ. Βάσει
της αντιμετώπισης κατετάγησαν σε τρεις ομάδες: στους 63 ασθενείς που τοποθετήθηκε σωλήνας
παροχέτευσης θώρακος λόγω ενδοτραχειακής διασωλήνωσης ή χειρουργικής επέμβασης (30,43%),
σε 102 που αντιμετωπίσθηκαν συντηρητικά και σε 42, που τοποθετήθηκε σωλήνας θώρακος σε δεύτερο χρόνο λόγω συνοδού αιμοθώρακα, πνευμοθώρακα υπό τάση ή ετερόπλευρου πνευμοθώρακα.
Η διάγνωση του Α. (λανθ.) Πν τέθηκε σε 25 ασθενείς(2,78%). Στην πλειοψηφία τους η θεραπευτική
αντιμετώπιση υπήρξε συντηρητική.
Συμπέρασμα: Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση του λανθάνοντα πνευμοθώρακα διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην πρόγνωση, ιδιαίτερα του πολυτραυματία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P231 ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΗΣ ΣΤΕΝΩΣΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΣΠΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΡΘΟΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ,
ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
Κωνσταντινίδης Γ., Φούζας Ι., Παπανικολάου Β.
Xειρουργική Kλινική Mεταμοσχεύσεων A.Π.Θ., Iπποκράτειο Γ.N.Θ.
Σκοπός: Περιγράφονται οι συνδυασμένες με νεφρό μεταμοσχεύσεις παγκρέατος(ΣΝΜΠ) που πραγματοποιήθηκαν από το 2008 μέχρι το 2010 στην κλινική μας.
Ασθενείς και μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 4 ΣΝΜΠ(τρεις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας
40,75±4,78έτη, με χρόνο διάγνωσης διαβήτη τύπου Ι 27±15έτη και χρόνο αιμοκάθαρσης 3.5±0.57έτη) από εγκεφαλικά νεκρούς δότες(ηλικία 26±8.16έτη, σωματικό βάρος 74±4,34Kgr). Στα μοσχεύματα έγινε έκπλυση και συντήρηση με διάλυμα Belzer και ο χρόνος ψυχρής ισχαιμίας κυμαίνονταν στις
10,62±3,09ώρες για το πάγκρεας και 14,00±2,97ώρες για το νεφρό. Η αιμάτωση του παγκρεατικού
μοσχεύματος έγινε με την τελικο-πλάγια αναστόμωση της κοινής λαγονίου αρτηρίας του αγγειακού
μοσχεύματος(τροποποίηση αγγείων παγκρέατος) με την έξω λαγόνιο αρτηρία του λήπτη και με την
τελικο-πλάγια αναστόμωση του κολοβώματος της πυλαίας φλέβας με την έξω λαγόνιο φλέβα του
λήπτη. Τα παγκρεατικά και νεφρικά μοσχεύματα τοποθετήθηκαν στον δεξιό και αριστερό λαγόνιο
βόθρο, αντίστοιχα. Η εξωκρινής μοίρα του παγκρέατος παροχετεύθηκε με 12δακτυλο-εντερική αναστόμωση. Η αναστόμωση του ουρητήρα στην κύστη έγινε με την τεχνική Taguchi. Η ανοσοκαταλτατική αγωγή περιελάμβανε εισαγωγική θεραπεία με ATG ή IL-2R MoAb και θεραπεία συντήρησης με
μεθυλπρεδνιζολόνη, mycophenolate mofetil και κυκλοσπορινη ή tacrolimus.
Αποτελέσματα: Όλα τα παγκρεατικά μοσχεύματα αποκατέστησαν άμεσα ευγλυκαιμία. Δύο νεφρικά
μοσχεύματα παρουσίασαν καθυστερημένη έναρξη λειτουργίας(αιμοκάθαρση επί 9 και 23 ημέρες,
αντίστοιχα). Η μετεγχειρητική πορεία των ασθενών ήταν παρατεταμένη (νοσηλεία 82,00±12,56ημέρες) και σε 3 ασθενείς έγινε επανεπέμβαση. Ολοι οι ασθενείς επιβιώνουν(31,75±9,03 μήνες)
και τα μοσχεύματα λειτουργούν άριστα(γλυκόζη αίματος 73,00±34,41mg/dl και κρεατινίνη ορού
0,98±0,37mg/dl).
Συμπεράσματα: Η ΣΝΜΠ αποτελεί πλέον τη θεραπεία εκλογής σε επιλεγμένους ουραιμικούς διαβητικούς ασθενείς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P232 ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
Κυριακίδης B.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Εισαγωγή: Το παιδικό τραύμα στο χώρο του σχολείο είναι πάντα ένα έκτακτο γεγονός για το παιδί,
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, μια και οι τελευταίοι έχουν ευθύνη του παιδιού κατά την παραμονή του στο σχολείο.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να διαπιστώσουμε το είδος και κατά ποίον δραστηριοτήτων των παιδιών λαμβάνει χώρα το σχολικό τραύμα στο Νομό Φωκίδας.
Υλικό και μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από 1/2013 μέχρι 12/2013 προσήλθανε στο Τμήμα
Πρώτων Βοηθειών του Γ.Ν.Άμφισσας 43 παιδιά ηλικίας από 6 έως 14 χρονών, μέσος όρος ηλικίας
7,5 έτη, ο τραυματισμός των οποίων έλαβε χώρα στο σχολείο. Αγόρια ήταν 27
( 62,7% ) και τα κορίτσια 16 ( 37,3% ).
Αποτελέσματα: Το πιο συχνό είδος τραύματος ήταν απλή κάκωση άνω και κάτω άκρων σε 29
περιπτώσεων (67,4% ), διάφορα θλαστικά τραύματα σε 8 περιπτώσεις (18,6%), κρανιοεγκεφαλική
κάκωση σε 3 περιπτώσεις (7%), κατάγματα άνω άκρου σε 3 περιπτώσεις (7%). Το πιο συχνά οι
τραυματισμοί γίνονται στο διάλλειμα στο εξωτερικό χώρο του σχολείου με 20 περιστατικά (46,5% ),
σε 14 περιπτώσεων (32,5%) ο τραυματισμός έλαβε χώρα στο εσωτερικό χώρο του σχολείου και σε
9 περιπτώσεις ( 21% ) σε μάθημα φυσικής αγωγής.
Συμπεράσματα: Το πιο συχνό είδος σχολικού τραύματος στο Νομό Φωκίδας είναι απλές κακώσεις
άνω και κάτω άκρο και θλαστικά τραύματα. Πιο συχνά ο τραυματισμός λαμβάνει χώρα κατά διάρκεια
του διαλλείματος στους εξωτερικούς χώρους και εσωτερικούς χώρους του σχολείου και με αρκετά
μικρότερο ποσοστό σε μαθήματα φυσικής αγωγής.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P233 EΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ
ΦΩΚΙΔΑΣ
Κυριακίδης B.
Φοιτητής Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
Εισαγωγή: Το παιδικό τραύμα είναι πάντα μια επείγουσα κατάστασή, δυσάρεστη εμπειρία για το
παιδί και τούς γονείς και απαιτεί πολύπλευρή προσέγγιση για το περιορισμό του.
Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι η επιδημιολογική καταγραφή των περιπτώσεων τραύματος παιδιών σχολικής ηλικίας του Νομού Φωκίδας όσο αφορά το φύλο, τον τόπο του τραυματισμού
και του είδους του τραύματος.
Υλικό και μέθοδος: Κατά την χρονική περίοδο από 1/2013 μέχρι 1/2013 προσήλθανε στο Τμήμα
Πρώτων Βοηθειών του Γ.Ν.Άμφισσας 238 παιδία, ηλικίας από 6 έως 14 χρονών, μέσος όρος ηλικίας
7,5 έτη, από αυτά αγόρια ήταν 153 ( 64,3 %) και κορίτσια ήτανε 85 (35,7%).
Αποτελέσματα: τραυματισμός έλαβε χώρα στο σχολείο σε 43 περιπτώσεις ( 18% ), κατοίκων σε 75
περιπτώσεις ( 31,5%) και στο εξωτερικό χώρο (δρόμος, παιδική χαρά κ.τ.λ..) σε 110 περιπτώσεις
(50.5%). Το πιο συχνό είδος τραύματος ήτανε διαφορετικής εντόπισης θλαστικά τραύματα, 101 περιστατικά ( 42,4%), δεύτερη θέση κατέχουνε απλές κακώσεις άνω και κάτω άκρων με 82 περιστατικά (
34,4%), ακολούθως 20 περιστατικά ( 8,4%) με κατάγματα άνω άκρων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
σε 17 περιστατικά ( 7,1%), κατάγματα κάτω άκρων σε 6 περιστατικά (2,5 %), εγκαύματα σε 6 περιστατικά(2,5%), κακώσεις κοιλίας σε 5 περιστατικά (2,3%)
Συμπεράσματα: Στο Νομό Φωκίδας το τραύμα παιδιών σχολικής ηλικίας είναι πιο συχνό στα αγόρια
από τα κορίτσια, γίνεται συνήθως στις μισές περιπτώσεις σε εξωτερικό χώρο με πιο συχνό είδος τα
διάφορα θλαστικά τραύματα και απλές κακώσεις άνω και κάτω άκρων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P234 ΥΠΟΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΠΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
ΣΤΟ ΝΕΦΡΙΚΟ ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αναστασόπουλος Ν.Α.1, Ντουνούση Ε.2, Μήτσης Μ.3, Σιαμόπουλος Κ.4
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Λέκτορας Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Αναπληρωτής
καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύεων Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 4Καθηγητής Νεφρολογίας Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου
Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Παρουσίαση περιστατικού υποτροπής εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης
(ΕΤΣΣ) και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της παθοφυσιολογίας, κλινικοεργαστηριακής εικόνας και
θεραπείας της νόσου.
Υλικά και μέθοδος: Άρρεν λήπτης νεφρικού μοσχεύματος 30 ετών με υποτροπή ΕΕΤΣ στο αλλομόσχευμα. Βιβλιογραφική ανασκόπηση: αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης PubMed του Εθνικού
Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH) με λέξεις-κλειδιά: “FSGS”, “plasmapheresis”, “soluble urokinase
plasminogen activator receptor”.
Αποτελέσματα: Η ΕΕΤΣ υποτροπιάζει περίπου στο 30-50% των ληπτών νεφρικού μοσχεύματος
μετά την πρώτη μεταμόσχευση, συνήθως σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την επέμβαση (πρώτο
τρίμηνο). Παράγοντες κινδύνου για υποτροπή της νόσου είναι η προσβολή σε νεαρή ηλικία (6-15
ετών), η μη Αφροαμερικανική καταγωγή, η γρήγορη επιδείνωση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου, η
σοβαρή πρωτεϊνουρία πριν τη μεταμόσχευση. Ισχυρότερος παράγων κινδύνου είναι η υποτροπή
της νόσου σε προηγούμενο μόσχευμα, με τα ποσοστά υποτροπής στη δεύτερη μεταμόσχευση να
φθάνουν το 80%. Η υποτροπή της νόσου εμφανίζεται με αύξηση της κρεατινίνης ορού και του λευκώματος ούρων και διαγιγνώσκεται με βιοψία του μοσχεύματος. Ένας «παράγων διαπερατότητας»,
(soluble urokinase-type plasminogen activator receptor) εμπλέκεται στην παθογένεια της υποτροπής της ΕΕΤΣ στο νεφρικό μόσχευμα. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου περιλαμβάνει την
πλασμαφαίρεση ή ανοσοπροσρόφηση, τη χορήγηση υψηλών δόσεων κυκλοσπορίνης και στεροειδών, ενώ υποστηρικτικά συγχορηγούνται φάρμακα καταστολής του άξονα ρενίνης - αγγειοτενσίνης.
Η υποτροπή της ΕΕΤΣ μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια του νεφρικού μοσχεύματος σε ποσοστό
10-20%.
Συμπεράσματα: Υπάρχουν πολλές άγνωστες πτυχές της ΕΤΣΣ. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις που
προτείνονται έχουν δοκιμαστεί μόνο σε λίγες και μικρές σειρές ασθενών. Με βάση τις σύγχρονες
ενδείξεις, η κατανόηση της παθοφυσιολογίας είναι το κλειδί για τη θεραπεία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P235 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
Αναστασόπουλος Ν.Α. 1, Γκλαντζούνης. Γ2
Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επίκουρος καθηγητής Χειρουργικής - Μεταμοσχεύσεων Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Σκοπός: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ενδείξεων και των συστημάτων διαλογής ληπτών ηπατικού μοσχεύματος.
Υλικά και μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση: αναζήτηση στην μηχανή αναζήτησης PubMed του
Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ (NIH) με λέξεις-κλειδιά: “liver transplantation”, “MELD”, “ChildPugh score” και αναζήτηση στο ELTR.
Αποτελέσματα: Η βασική ένδειξη για την λήψη ηπατικού μοσχεύματος είναι η ηπατική ανεπάρκεια
τελικού σταδίου, η οποία μπορεί να εκδηλωθεί με ασκίτη ανθεκτικό στην συντηρητική θεραπεία,
ηπατική εγκεφαλοπάθεια, υποτροπιάζουσες αιμορραγίες από το γαστρεντερικό σωλήνα, πρωτοπαθή βακτηριακή περιτονίτιδα και ίκτερο. Επίσης σε μεταμόσχευση ήπατος μπορούν να υποβληθούν
ασθενείς με ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα επί κίρρωσης, αμυλοείδωση και κνησμό ανθεκτικό στη θεραπεία. Στα συχνότερα αίτια συγκαταλέγονται οι ιογενείς ηπατίτιδες, η κατάχρηση αλκοόλ, η κεραυνοβόλος ηπατική ανεπάρκεια και τα χολοστατικά νοσήματα. Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν το σύστημα
βαθμολόγησης Child - Turcotte - Pugh, το οποίο έχει τρεις βαθμίδες (Α - Β - Γ) και χρησιμοποιεί κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους για να αξιολογήσει τον βαθμό ηπατικής ανεπάρκειας. Σήμερα η είσοδος και σειρά στην λίστα μεταμοσχεύσεων καθορίζεται με βάση το σύστημα βαθμολόγησης MELD,
το οποίο υπολογίζει, με πιο αντικειμενικό τρόπο, την θνητότητα στο τρίμηνο χρησιμοποιώντας μόνο
εργαστηριακούς δείκτες. Βαθμός άνω του 15 επιτρέπει μεταμόσχευση ήπατος. Σε συγκεκριμένα νοσήματα υπάρχει τροποποιήση της προτεραιότητας με βάση κριτήρια που ισχύουν για το νόσημα.
Συμπεράσματα: Ανεξαρτήτως του αιτίου, η τελικού σταδίου ηπατική ανεπάρκεια αποτελεί την βασικότερη ένδειξη για μεταμόσχευση ήπατος, μια επέμβαση, σωτήρια για τον ασθενή. Η χαμηλή προσφορά και υψηλή ζήτηση ηπατικών μοσχευμάτων υπαγορεύει την ανάγκη για αντικειμενικότερα συστήματα κατανομής των μοσχευμάτων στους υποψήφιους λήπτες.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P236 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Στυλιανίδου Σ.
Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος, Επιμελήτρια Β΄, Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη
Εισαγωγή: Οι μεταμοσχεύσεις μεταμορφώνουν το δράμα του λήπτη σε ελπίδα ζωής. Η Ιατρική
φροντίζει για την αποκατάσταση ή την βελτίωση της υγείας του ανθρώπου και κατ΄ επέκταση για την
παράταση της ζωής του. Η θεολογία δεν εμποδίζει την ιατρική στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα,
προβάλλει ορισμένες προϋποθέσεις για την ορθή ανάπτυξη και άσκησή της: α) ο σεβασμός του
προσώπου και β) η ωφέλεια του πλησίον.
Σκοπός: Η αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταμοσχεύσεων τόσο από την Ιατρική όσο και από
την εκκλησία.
Υλικό-Μέθοδοι: Η διεθνώς ομόφωνη άποψη ότι ο εγκεφαλικός θάνατος ταυτίζεται με το αμετάκλητο
βιολογικό τέλος του ανθρώπου, επιτρέπει στην ιατρική κοινότητα να πραγματοποιεί τις μεταμοσχεύσεις μετά από την εξασφάλιση της ακριβούς τηρήσεως των διεθνώς αποδεκτών κριτηρίων διαγνώσεως του εγκεφαλικού θανάτου. Έτσι, είναι απαραίτητη η τεκμηριωμένη διαπίστωση των αιτιών του
εγκεφαλικού θανάτου. Η πιστοποίηση γίνεται από επιτροπή ειδημόνων ανεξάρτητη από τις μεταμοσχευτικές ομάδες. Τα κριτήρια πρέπει να είναι κλινικά και εργαστηριακά. Γίνονται οι βιομηχανικές
εξετάσεις και πρέπει να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 24 ώρες από την πρώτη στιγμή του συμβάντος.
Ο έλεγχος αν κάποιος είναι δότης, γίνεται μετά την οριστική διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Η
δωρεά προϋποθέτει τη ΄΄ συνειδητή ΄΄ συναίνεση του δότη σ΄ αυτό που κάνει. Η Εκκλησία ευνοεί και
ενθαρρύνει την προσφορά ενός από τα διπλά μας όργανα ή ιστών, από ζώντα δότη. Αν κάποιος επιθυμεί να γίνει δωρητής τον ευλογεί· αν δυσκολεύεται τον κατανοεί η εκκλησία. Μπορεί να οργανώσει
προγράμματα αγωγής δοτών και προετοιμασίας του λήπτη. Μπορεί να εκδώσει φυλλάδια ενημερωτικά των απόψεών της, να διοργανώσει ανοιχτές ημερίδες, να εκδώσει συνολική εγκύκλιο με το
περίγραμμα και την πρακτική του Ορθόδοξου χριστιανικού ήθους στο θέμα των μεταμοσχεύσεων.
Αποτελέσματα: Η δωρεά οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς δότες καθώς και η νηφάλια και συνειδητή απόφαση υγιούς ανθρώπου να προσφέρει κάποιο όργανό του σε πάσχοντα συνάνθρωπο, ως
πράξεις φιλαλληλίας και αγάπης, είναι σύμφωνες με τη διδασκαλία και το φρόνημα της Εκκλησίας.
Η ιατρική κοινότητα οφείλει να βοηθήσει στην κατοχύρωση των ακριβέστερων κριτηρίων του ΄΄ εγκεφαλικού θανάτου ΄΄, η πιστή τήρηση των οποίων αυστηρώς να ελέγχεται.
Συμπεράσματα: Ο ρόλος της Εκκλησίας μας στην πορεία των μεταμοσχεύσεων στην Ελλάδα είναι
κεντρικός και παρεμβατικός. Η Εκκλησία δέχεται την ιδέα των μεταμοσχεύσεων και μέσα από αυτές
ασκεί την ποιμαντική και διοχετεύει το πνεύμα και το ήθος της. Η ποιμαντική της Εκκλησίας προς
τους δότες, τους λήπτες και τους γιατρούς πρέπει να είναι τέτοια ώστε μέσα από όλους αυτούς τους
τρόπους να δοξάζεται ο θεός, να ολοκληρώνονται πνευματικά οι άνθρωποι, και η ασθένεια ή παράταση ζωής να αποτελέσουν προϋπόθεση εκπλήρωσης του βαθύτερου σκοπού της δημιουργίας
τους.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P237 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ
ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ
Ζαμπέτας Δ.1, Δανιηλίδου Κ.1, Λιόλιος Ε.1, Παναγιώτου Π.1, Μπαλή Χ.2
Φοιτητής/Φοιτήτρια Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Επικ. Καθηγήτρια Χειρουργικής,
Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1

Η οξεία σκωληκοειδίτιδα είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση της σκωληκοειδούς αποφύσεως, η οποία
ακόμα και σήμερα παρά την αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας, εξακολουθεί να δυσχεραίνει την προεγχειρητική διάγνωση. Ο σκοπός αυτής της εργασίας, είναι να μελετηθούν οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε σκωληκοειδεκτομή το 2012-2013 και να προσδιορισθεί
ο ρόλος του προεγχειρητικού U/S στη διάγνωση της συγκεκριμένης φλεγμονής. Μελετήθηκαν οι
φάκελοι των ασθενών που νοσηλεύτηκαν τα δύο τελευταία χρόνια και συγκρίθηκε ο προεγχειρητικός
U/S με τα διεγχειρητικά ευρήματα. Από την μελέτη των ιατρικών εκθέσεων εβρέθησαν 157 ασθενείς
που υποβλήθηκαν σε χειρουργείο σκωληκοειδεκτομής τα δύο τελευταία χρόνια. Σε 74 ασθενείς βρέθηκε πρακτικό χειρουργείου και προεγχειρητική εξέταση U/S. Αναλυτικότερα, από τους 74 ασθενείς
το 97,06%(72 ασθενείς) παρουσίασε οξεία φλεγμονή, ενώ το 2,94%(2 ασθενείς) όχι. Συγκεκριμένα,
από τους ασθενείς που παρουσίασαν οξεία φλεγμονή, το 75% είχε θετική εξέταση U/S, ενώ το 25%
είχε αρνητική. Αντίθετα, από τους ασθενείς, οι οποίοι δεν παρουσίασαν οξεία φλεγμονή, κανένας δεν
είχε θετική εξέταση U/S, ενώ όλοι είχαν αρνητική. Η συγκέντρωση των αποτελεσμάτων απεκάλυψε
ότι τα αληθώς θετικά αποτελέσματα ήταν 54 περιστατικά, τα αληθώς αρνητικά 2, τα ψευδώς αρνητικά
18, ενώ τα ψευδώς θετικά 0. Επιπρόσθετα, προκύπτει ότι η ειδικότητα των αποτελεσμάτων είναι 1,
ενώ η ευαισθησία 0,75. Συμπερασματικά, η θετική εξέταση U/S συνδράμει σε μεγάλο ποσοστό στη
διάγνωση της οξείας σκωληκοειδίτιδας, ενώ παράλληλα αμφισβητείται η αρνητική διαγνωστική αξία
του U/S.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P238 Η ΜΕΚΕΛΕΙΟΣ ΑΠΟΦΥΣΗ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κυροχρήστου Η.1, Μπούνας Ν.1, Κυροχρήστος Ι.2, Γαρούφης Μ.1, Γκέτση Β.3
Τεταρτοετής φοιτητής/ρια Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Τριτοετής φοιτητής Ιατρικής
σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 3Παιδίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Παιδιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα»

1

Σκοπός: Η Μεκέλειος απόφυση είναι ένα υπόλειμμα του εμβρυϊκού λεκιθικού ασκού. Αποτελεί τη
συχνότερη συγγενή ανωμαλία του γαστρεντερικού συστήματος (2-3% των βρεφών) και είναι συνήθως ασυμπτωματική. Όταν καταστεί συμπτωματική, τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως στο 1ο
- 2ο έτος ζωής, με συνηθέστερο την αιμορραγία και σπανιότερο την εντερική απόφραξη, με πιο κοινό
μηχανισμό τον εγκολεασμό (συνηθέστερα σε αγόρια). Σπάνια μπορεί να εκδηλωθεί εκκολπωματίτιδα
του Meckel, να προκαλέσει εικόνα οξείας κοιλίας και να οδηγηθεί σε διάτρηση και περιτονίτιδα. Σκοπός μας είναι η επισήμανση των επιπλοκών της Μεκελείου απόφυσης.
Υλικό - μέθοδος: Περιγράφεται η περίπτωση θήλεος βρέφους 8 μηνών που προσκομίστηκε λόγω
ανησυχίας (έντονου κλάματος) από 3ώρου, καθώς και 2 αναφερόμενων μέλαινων κενώσεων από
48ώρου. Κατά την εισαγωγή, το βρέφος είχε όψη βαρέως πάσχοντος, ωχρότητα προσώπου και γογγυσμό. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε μυϊκή σύσπαση του κοιλιακού τοιχώματος. Ο απεικονιστικός έλεγχος (US κοιλίας) ανέδειξε παρουσία υγρού και μικροφυσαλλίδων αέρα ενδοπεριτοναϊκά
στην άνω και κάτω κοιλία, καθώς και μία έλικα με παχυσμένο τοίχωμα και αυξημένη αγγείωση (ειλεοειλεϊκός εγκολεασμός).
Αποτέλεσμα: Κατά την ερευνητική λαπαροτομία ανευρέθηκε Μεκέλειος απόφυση με διάτρηση και
εγκολεασμό. Έγινε εκτομή περίπου 12cm λεπτού εντέρου και τελικο-τελική αναστόμωση. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή.
Συμπέρασμα: Η ύπαρξη Μεκελείου απόφυσης μπορεί να είναι ασυμπτωματική, μπορεί όμως να
καταστεί και απειλητική για τη ζωή του ασθενή. Γι’ αυτό οι Ιατροί πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένοι,
ώστε να οδηγούνται σε έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση.

486

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P239 ΠΛΕΙΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Κουλουριώτης Γ.
6οετης φοιτητής ιατρικής Πανεπιστήμιου Πατρών
Σκοπός της εργασίας είναι οι φοιτητές Ιατρικής και κυρίως όσοι φοιτούν στα πρώτα έτη να έρθουν
σε επαφή με μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη πάθηση, που αφορά τους παιδοχειρουργούς. Θα έχουν την
ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την αιτιολογία και την παθοφυσιολογία της νόσου, την κλινική
της εικόνα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα ενημερωθούν σχετικά με τη διχογνωμία που υπάρχει
σχετικά με την αντιμετώπιση της νόσου ανάμεσα στη συντηρητική και τη χειρουργική θεραπεία.
Προς το τέλος της ομιλίας θα υπάρχει σύντομη παρουσίαση όλων των νεώτερων δεδομένων που
αφορούν αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα πάθηση και θα τεθούν σχετικοί προβληματισμοί που θα μας
απασχολήσουν στο μέλλον.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P240 ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ (NETS) ΗΠΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ: ΚΛΙΝΙΚΗ
ΕΙΚΟΝΑ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φαντάκης Α.1, Χατζηισαάκ Δ.1, Χατζηισαάκ Σ.1, Τοουλιάς Α.2
1

Φοιτητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, 2Ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής Γ. Ν. Θ. Παπαγεωργίου

Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (ΝΕΤs) του ήπατος και των χοληφόρων είναι μια σχετικά σπάνια και ετερογενής ομάδα νεοπλασμάτων που εξορμώνται από το ενυροενδοκρινές σύστημα και μπορεί να
είναι πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί. Η κλινική εικόνα ποικίλει πολύ και μπορεί να μοιάζει ή να είναι τελείως διαφορετική συγκριτικά με άλλα νεοπλάσματα του ήπατος και έχουν διαφορετική συμπεριφορά
σε σχέση με αυτά. Η διάγνωση είναι αρκετά δύσκολη λόγω της σπανιότητας και της συχνά μη ειδικής κλινικής εικόνας, ενώ οι συνήθεις απεικονιστικές μέθοδοι δεν εμφανίζουν μεγάλη ειδικότητα. Η
αντιμετώπιση είναι κυρίως χειρουργική (συχνά λόγω λανθασμένης διάγνωσης σαν ηπατοκυτταρικό
καρκίνωμα (HCC) ή χολαγγειοκαρκίνωμα(CCC)) ακολουθούμενη από επικουρική χημειοθεραπεία.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P241 ΒΛΕΝΝΩΔΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΚΑΙ

Χατζηισαάκ Δ.¹, Φαντάκης Α.1, Χατζηισαάκ Σ. 1, Τοουλιάς Α. 2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2Ειδικευόμενος Γενικής
Χειρουργικής Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου

1

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση της κατηγοριοποίησης και της χειρουργικής αντιμετώπισης των βλεννώδων νεοπλασμάτων του παγκρέατος όπως αυτή αποτυπώνεται στις σύγχρονες έρευνες.
Οι μη φλεγμονώδεις κυστικές βλάβες του παγκρεατικου παρεγχύματος παρουσιάζουν μια δυναμική
αύξηση της επίπτωσης τους καθώς και της μελέτης τους. Διακρίνονται στα ενδοπορικά βλεννώδη
παγκρεατικά νεοπλάσματα (IPMN) και στα βλεννώδη κυστικά νεοπλάσματα του παγκρέατος (MCN).
Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν βρεθεί ιστολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά για τον διαχωρισμό
των δυο αυτών κλινικών οντοτήτων, εν τούτοις πολλά είναι τα αδιαφοροποίητα χαρακτηριστικά τα
οποία αποτελούν πρόκληση στην διάγνωση και την αντιμετώπιση τους.
Η μελέτη και η καθιέρωση διεθνών guideline κρίνεται αναγκαία από την International Association of
Pancreatology ώστε να βοηθήσει την ιατρική κοινότητα στην επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής
αντιμετώπισης τους.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P242 ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Αντωνακοπούλου Λ., Μεγαπάνου Μ., Μπάρκα Κ.
Φοιτήτρια Ιατρικής Πατρών Β΄ έτος
Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η συσχέτιση του πρωτόζωου toxoplasma gondii με τη
νόσο της σχιζοφρένειας. Θα αναφερθούμε στον κύκλο ζωής του μικροβίου και στον τρόπο με τον
οποίο προσβάλλει τον ανθρώπινο εγκέφαλο και προκαλεί συμπτώματα που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια. Τέλος θα αναφερθούμε στους τρόπους μετάδοσης του μικροβίου και τρόπους προφύλαξης
από αυτό.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P243 ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Μιχελόγγονα Π.1, Τζέρμπος Φ.2
Φοιτήτρια Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών, 2Επίκουρος καθηγητής Γναθοπροσωπικής
Χειρουργικής Οδοντιατρικής Σχολής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

1

Σκοπός: Τα νοσήματα του στόματος που εμφανίζονται στην παιδική και εφηβική ηλικία αποτελούν
σημαντικό τμήμα της Παθολογίας του ανθρώπινου οργανισμού και σχετικά συχνό εύρημα κατά την
κλινική εξέταση των μικρών ασθενών. Η παρούσα εργασία στόχο έχει την ανάλυση των καλοήθων
όγκων που εμφανίζονται στη στοματική κοιλότητα από τη βρεφική ηλικία έως το 17ο έτος ζωής. Οι
βλάβες θα κατηγοριοποιηθούν με βάση τον ιστό προέλευσης ενώ παράλληλα θα αναλυθούν ως
προς τα κλινικά και ακτινογραφικά χαρακτηριστικά και τη θεραπεία.
Συμπεράσματα: Οι όγκοι κλινικά εμφανίζονται ως περιγεγραμμένες διογκώσεις ιστού (βλεννογόνος,
δέρμα κτλ) χωρίς να υποδηλώνουν τη φύση τους, καθώς αυτή μπορεί να είναι φλεγμονώδους, αντιδραστικής, νεοπλασματικής ή άλλης αρχής. Οι εν λόγω όγκοι είναι καλοήθεις εφόσον πληρούν τα
χαρακτηριστικά του όρου (αυξάνουν με βραδύ ρυθμό, έχουν σαφή όρια, δεν μεθίστανται) και εντοπίζονται στα μαλακά μόρια της στοματικής περιοχής (χείλη, ούλα, γλώσσα, υπερώα, παρειές, έδαφος
στόματος, σιελογόνοι αδένες).
Συμπεράσματα: Τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν ειδικές ομάδες ασθενών, συγκριτικά με τον
ενήλικο πληθυσμό, γι’ αυτό απαιτούν και ειδική αντιμετώπιση. Αυτό οφείλεται στην συνεχή διαδικασία ανάπτυξης του στοματογναθικού συστήματος, γεγονός που επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης
συγκεκριμένων βλαβών (π.χ. βλεννώδεις κύστεις, κ.ά.) καθώς και την κλινική τους εικόνα ( π.χ. μικρότερο μέγεθος, διαφορετική μορφή, κ.ά.). Κατά συνέπεια, προτείνονται εξατομικευμένες μέθοδοι
εκλογής για τη θεραπεία σε αυτές τις ηλικίες.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P244 TRASTUZUMAB (HERCEPTIN®): ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ
Μυλωνάς Κ., Μυρωνίδου -Τζουβελέκη Μ.
Α΄ Εργαστήριο Φαρμακολογίας, Ιατρικό Τμήμα Α.Π.Θ.
Σκοπός: Η παρουσίαση της αξίας του μονοκλωνικού αντισώματος trastuzumab ως φαρμάκου στοχευμένης θεραπείας (target therapy) έναντι του ογκογονιδίου HER2, το οποίο υφίσταται γονιδιακή
ενίσχυση σε ποσοστό έως και 30% σε καρκίνους του μαστού.
Υλικά-Μέθοδος: Βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Ο μηχανισμός δράσης του trastuzumab αφορά στην αναστολή του διμερισμού του
επιφανειακού υποδοχέα HER 2. Έτσι, περιορίζεται η ευοδωτική δράση του HER 2 (mTOR cascade,
MAPK cascade, αγγειογένεση) στον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση του καρκινικού κυττάρου. Παράλληλα επάγεται και η θανάτωση αυτού μέσω ADCC(Antibody-Dependent Cell-Mediated
Cytotoxicity). Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικότερες κλινικές μελέτες(clinical trials) φάσης ΙΙΙ που
αφορούν στο trastuzumab. Ακολουθώντας τις αρχές της ιατρικής βασισμένης στην τεκμηρίωση οι
ενδείξεις για την χορήγηση του φαρμάκου είναι: HER 2 + πρώιμο και μεταστατικό καρκίνωμα μαστού
καθώς και τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στομάχου. Το φάρμακο χορηγείται
ενδοφλεβίως, σε συνδυασμό με κλασσική χημειοθεραπεία ή και ως μονοθεραπεία. Γενικώς είναι
καλά ανεκτό. Από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλεί υπογραμμίζεται η καρδιοτοξικότητα, ιδιαίτερα σε σχήματα θεραπείας με ανθρακυκλίνες. Επίσης, κατά την χορήγηση του σε εγκύους έχουν
καταγραφεί περιστατικά ολιγοϋδραμνίου και αλληλουχίας Potter.
Συμπεράσματα: Το trastuzumab αποτελεί φάρμακο ιδιαιτέρως χρήσιμο. Έχει αλλάξει ριζικά το θεραπευτικό προφίλ των εξαιρετικά επιθετικών HER 2 + κακοηθειών. Τελικά, επισημαίνεται πως η
lege-artis θεραπεία με το φάρμακο προϋποθέτει τακτικό καρδιολογικό έλεγχο, ενώ στην κύηση η
χορήγησή του πρέπει να γίνεται με σύνεση.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P245 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Καραγεώργος Σ.1, Μαντάς Ι.1, Τραχαλάκη Α.1, Ανδριανάκη Α.2, Κοφτερίδης Δ.3
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης, 2Ιατρός Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, 3Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό τμήμα Πανεπιστημίου
Κρήτης

1

Σκοπός: Οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), κυρίως οι βακτηριακές, αποτελούν
σημαντική αιτία νοσηρότητος και θνητότητος. Ο σκοπός της εργασίας ήταν η αναδρομική μελέτη των
ασθενών με λοίμωξη του ΚΝΣ που νοσηλεύτηκαν στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
νοσοσκομείου Ηρακλείου.
Υλικό και Μέθοδος: Μελετήθηκαν αναδρομικά οι ιατρικοί φάκελοι 45 ασθενών με λοίμωξη του ΚΝΣ
που νοσηλεύτηκαν μεταξύ 2006-2013. Όλοι οι ασθενείς πληρούσαν 2 ή περισσότερα από τα κάτωθι
κλινικά κριτήρια κατά την εισαγωγή (πυρετό, κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης) ενώ η επιβεβαίωση της νόσου έγινε με οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ).
Αποτελέσματα: Η ενδιάμεση ηλικία (διακύμανση) των ασθενών ήταν 34 (17-85) έτη, 29 (64,4%)
γυναίκες. Η συχνότερη υποκείμενη νόσος ήταν ο σακχαρώδης διαβήτης σε 5 (11,1%) ασθενείς.
Τα συχνότερα συμπτώματα ήταν πυρετός [39 ασθενείς (86,7%)], κεφαλαλγία [34 (75,6%)] έμετοι
[10 (22,2%)]. Αυχενική δυσκαμψία είχαν 32 ασθενείς (71,1%) ενώ σημεία Brudzinsky και Kerning
9 (20,0%) και 3 (6,7%) αντίστοιχα. Διαταραχή του επιπέδου συνείδησης εμφάνισαν 21 ασθενείς
(46,7%).
Πιθανή η επιβεβαιωμένη βακτηριακή λοίμωξη είχαν 12 (26,7%) ασθενείς, ενώ πιθανή η επιβεβαιωμένη άσηπτη - ιογενή λοίμωξη είχαν οι υπόλοιποι 33 (73,3%). Σε 4 μόνον ασθενείς (8,8%) βρέθηκε ο υπεύθυνος μικροοργανισμός, σε 2 (4,4%) S.pneumoniae και σε άλλους 2 (4,,4%) Neisseria
meningitides. Όλα τα στελέχη τα οποία απομονώθηκαν ήταν ευαίσθητα στην πενικιλλίνη. Η ενδιάμεση διάρκεια νοσηλείας ήταν 7,5 (2-30) ημέρες. Η έκβαση δε της νόσου ήταν ευνοική σε όλους τους
ασθενείς.
Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη η άσηπτη-ιογενής μηνιγγίτιδα ήταν η συχνότερη λοίμωξη του
ΚΝΣ. Μικροβιολογικά τεκμηριωμένη βακτηριακή λοίμωξη είχαν μόνον 4 ασθενείς.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P246 Η ΛΟΙΜΩΔΗΣ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ EBSTEIN-BAR (ΕBV) ΣΤΟ Γ.Ν.Ν.
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Μυλωνάς K.¹, Ιακωβής Ν.², Μπαϊλή Γ.², Ζήσης Χ.², Μυλωνάς Σ.²
¹Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, ²Β’ Παθολογική Κλινική Γ. Ν. Ν. Τρικάλων
Σκοπός: Η εργασία αφορά στην καταγραφή στοιχείων σχετικά με την επιδημιολογία, την κλινική
εικόνα και τα εργαστηριακά ευρήματα στην νόσο της λοιμώδους μονοπυρήνωσης που προκαλεί ο
EBV.
Υλικό-Μέθοδος: Συνολικά 32 ασθενείς, ηλικιακού εύρους 23±8 έτη, 19 άνδρες και 13 γυναίκες, που
νοσηλεύτηκαν στην κλινική κατά την τελευταία πενταετία.
Αποτελέσματα: Συγκεκριμένα, η νοσηλεία των εν λόγω ασθενών κυμάνθηκε στις 3,5± 1,5 ημέρες.
Η κλινική εικόνα αφορά σε: αδυναμία/κακουχία 100%, υψηλός συνεχής πυρετός 96,87% ( 38,5 ± 0,8
ο
C), εξιδρωματική φαρυγγοαμυγαλίτιδα 93,75%, λεμφαδενοπάθεια 84,37%, σπληνομεγαλία 68,75%,
απώλεια όρεξης 43,75%, ηπατομεγαλία 37,5%,κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα 21,87%(συσχετιζόμενο
σε αρκετές περιπτώσεις με την χορηγούμενη αντιβιοτική αγωγή), βήχας 18,75%, κοιλιακό άλγος
12,5%, ίκτερος 9,37%. Τα εργαστηριακά ευρήματα φανέρωσαν ήπια έως μέτρια λευκοκυττάρωση(11.264 ± 4836 /μL).Ειδικότερα, λεμφοκυττάρωση παρατηρήθηκε στο 40,62% των ασθενών, πολυμορφοπυρήνωση στο 9,37% των ασθενών, άτυπα λεμφοκύτταρα Downey παρατηρήθηκαν στο
84,37%. Παράλληλα, ο ηπατικός βιοχημικός έλεγχος έδειξε υπερτρανσαμινασαιμία στο 75%, αύξηση
της γGT στο 37,5% και υπερχολερυθριναιμία στο 15,62%. Επικύρωση της διάγνωσης πραγματοποιήθηκε με mono-spot test καθώς και με ορολογικό έλεγχο για αντισώματα ειδικά της EBV λοίμωξης(
anti-VCA,anti-EA,anti-EBNA).
Συμπέρασμα: H αναδρομική αυτή μελέτη υπενθυμίζει το συνολικό μοτίβο των κλινικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την νόσο της λοιμώδους μονοπυρήνωσης. Αξίζει, επομένως, ο νέος ιατρός
να είναι πλήρως εξοικειωμένος με όλο το φάσμα των εκδηλώσεων αυτών και να υποπτεύεται την
πάθηση σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P247 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α, Β, C ΣΕ ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Λιασίδης Π.1, Καμπούρη Μ. 1, Κουρούμαλης Η. 2
Φοιτητής/φοιτήτρια έκτου έτους Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2Καθηγητής γαστρεντερολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

1

Πρόκειται για περιγραφική επιδημιολογική μελέτη η οποία διεξήχθη σε μία καλά καθορισμένη περιοχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης με σκοπό να προσδιοριστεί ο επιπολασμός της ιογενούς ηπατίτιδας
στον πληθυσμό της Κρήτης.
Περιβάλλον και συμμετέχοντες: Ο υπό μελέτη πληθυσμός χωρίστηκε σε δύο ομάδες, η πρώτη αποτελούμενη από άτομα ημιαστικής περιοχής και η δεύτερη από άτομα απομακρυσμένης αγροτικής
περιοχής. Ορολογικές εξετάσεις έγιναν σε 876 άτομα (437 άνδρες, 439 γυναίκες) ηλικίας 15 ετών
και άνω. Η επιλογή ήταν τυχαία, από τον μόνιμο πληθυσμό της περιοχής ο οποίος είναι 5705 άτομα.
Στόχος είναι η αποτύπωση του επιπολασμού των δεικτών ιογενούς ηπατίτιδας.
Συμπέρασμα: Παρατηρήθηκε τριπλάσια αύξηση στην έκθεση στον HBV και στο ποσοστό φορέων
στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με παλαιότερες μελέτες που διεξήχθησαν σε
άλλες αγροτικές περιοχές του νησιού. Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν τα ευρήματα αυτά οφείλονται
στην οικονομική κρίση ή στις δημογραφικές αλλαγές στον πληθυσμό της Κρήτης. Ο επιπολασμός
του HCV παραμένει σχετικά σταθερός. Τέλος παρατηρήθηκε αύξηση στην έκθεση στον HAV στις
απομακρυσμένες και αγροτικές περιοχές σε σύγκριση με τις ημιαστικές περιοχές.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P248 ΛΕΥΚΗ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΑΚΟΗΘΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
BIERMER
Μυλωνάς K.¹, Ιακωβής Ν.², Μπαϊλή Γ.², Ζήσης Χ.², Μυλωνάς Σ.²
¹Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, ²Β’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Τρικάλων
Σκοπός: Κατά την πορεία της κακοήθους αναιμίας εμφανίζεται αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης
λεύκης. Η αυτοάνοση φύση των παθήσεων δικαιολογεί αυτό το φαινόμενο. Η εργασία αφορά στην
περιγραφή περιστατικού (case report) στο οποίο τέθηκε η διάγνωση κακοήθους αναιμίας με αρχική
εκδήλωση την λεύκη.
Υλικό-Μέθοδος: Άρρεν 42 ετών προσήλθε στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία λόγω εμφάνισης ελαφρά κνησμώδους, υπόλευκης δερματικής αλλοίωσης εντοπιζόμενης στον δεξιό καρπό (προ μηνός
χρονολογούμενη). Είχε προηγηθεί χρήση τοπικής αντιμυκητιασικής αγωγής από τον ασθενή χωρίς
ευεργετικό αποτέλεσμα.
Αποτελέσματα: Κλινικά η δερματική βλάβη εκτιμήθηκε ως λεύκη. Η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με βιοψία. Πραγματοποιήθηκε πλήρης εργαστηριακός έλεγχος, με τον οποίο διαπιστώθηκε νορμόχρωμη,
μακροκυτταρική αναιμία(Ht=33.1%,MCV=112ﬂ, MCH=35.2pg ). Ακολούθως έγινε προσδιορισμός
των συγκεντρώσεων ορού για βιταμίνη Β12 και φυλλικό οξύ. Η Β12 εμφανίστηκε με συγκέντρωση
142pg/ml, μικρότερη της φυσιολογικής (Φ.Τ.=193-982 pg/ml). Παράλληλα, διενεργήθηκε γαστροσκόπηση, τα ευρήματα της οποίας ήταν φυσιολογικά. Τέθηκε τελικώς η διάγνωση αναιμίας Biermer
και χορηγήθηκε θεραπεία: Κορτιζονούχος κρέμα(τοπικά για την λεύκη ) και IΜ B12 (αρχικά 1000μg
ημερησίως για 5 ημέρες και έπειτα 1000μg κάθε μήνα ).
Συμπέρασμα: Στο συγκεκριμένο περιστατικό απουσίαζαν τα κλασσικά συμπτώματα της αναιμίας και
η νευρολογική εικόνα που σχετίζεται με την κακοήθη αναιμία. Η λεύκη αποτέλεσε την αρχική εκδήλωση που οδήγησε στην διάγνωση της πάθησης. Κατά συνέπεια, υπογραμμίζεται πως σε ανεύρεση
λεύκης συνετό είναι να διερευνάται και το ενδεχόμενο συνύπαρξης κακοήθους αναιμίας Biermer.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P249 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ (ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ)
Παπακωνσταντίνου Δ., Γιώργας Μ., Παπακωνσταντίνου Γ.
Teleheart ΕΠΕ Καρδιολογικό κέντρο - Διαγνωστικό ιατρικό κέντρο - Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ (non proﬁt organization)
Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να ενημερώσουμε, να βοηθήσουμε άλλα και να προωθήσουμε
τα καλά εννοούμενα συμφέροντα και διεκδικήσεις των νέων γιατρών, στο ιατρικό στίβο αλλά και την
ιατρική αγορά. Παρουσιάζουμε την ισχύουσα τεχνολογία στην τηλεϊατρική (πομποί - δέκτες) καθώς
και την εντελώς πρόσφατη εισαγωγή της νέας τεχνολογίας με blue-tooth. Αναφερόμεθα σε υλικό που
προέρχεται κυρίως από 150 επαρχίες του ελλαδικού χώρου και από 55 σκάφη της εμπορικής ναυτιλίας = (4000 περιστατικά της τελευταίας 4/ετίας). Η τηλεϊατρική, μάλιστα με την μικροτεχνολογία,
δίδει στον νέο γιατρό ενημέρωση, εκπαίδευση αλλά και συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση. Σήμερα
όλες οι εν χρήση ιατρικές συσκευές, διαθέτουν έξοδο USB σήματος, που επιτρέπει στον on call ειδικό, από το περιβάλλον του σπιτιού του μέσα από τον H/Y να αναλύει, να κάνει την διάγνωση και
να καθοδηγεί τον θεράποντα ιατρό. Αμφίδρομη η τηλεϊατρική από τις υπηρεσίες του νέου γιατρού,
κυρίως για την επάνδρωση της περιφέρειας, το οποίο λειτουργεί σε εναρμονισμένη, άρρηκτα συνδεδεμένη συνάφεια και εξάρτηση με ιατρούς πολυειδικοτήτων.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (E-POSTERS)
P250 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Σταυρίδης Α.
Ιδιωτικό Ιατρείο
Σκοπός: Η ανίχνευση των απόψεων των γυναικών της ομάδας για την κατάθλιψη.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα αποτελείται από 23 γυναίκες άνω των 50 ετών, χαμηλού και μέσου
μορφωτικού επιπέδου, στις οποίες θα γινόταν μία ομιλία για την κατάθλιψη. Το 52,17% των γυναικών
ανέφερε ότι είχε την εμπειρία, αυτή ή κάποιος δικός της άνθρωπος να έχει κατάθλιψη. Δόθηκε ένα
αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 7 θεμάτων με στάσεις και απόψεις για την κατάθλιψη, που αντλήθηκαν
από τη βιβλιογραφία. Έγινε περιγραφική στατιστική επεξεργασία των δεδομένων.
Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των γυναικών (77,78%) πιστεύει ότι η κατάθλιψη δεν είναι πραγματική ασθένεια, ενώ μόνο το 40% διαφωνεί με την άποψη ότι είναι φυσιολογική. Σχετικά με τις αιτίες
της κατάθλιψης το 86,36% δέχεται τον αιτιολογικό ρόλο των στρεσογόνων γεγονότων της ζωής, ενώ
μόνο το 39,13% διαφωνεί με την άποψη ότι κάποιος με ισχυρό χαρακτήρα μπορεί από μόνος του
να ξεπεράσει την κατάθλιψη. Σχετικά με τη θεραπεία το 60,87% πιστεύει ότι τα αντικαταθλιπτικά
προκαλούν εθισμό και αλλάζουν την προσωπικότητα, ενώ το 56,52% συμφωνεί ότι η κατάθλιψη δε
θεραπεύεται. Επίσης, 1 στις 2 γυναίκες διαφωνεί με την άποψη ότι η κατάθλιψη περνά από μόνη της
χωρίς θεραπεία.
Συμπεράσματα: Τα ευρήματα μας συμφωνούν γενικά με τα δεδομένα των ερευνητικών μελετών.
Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες αμφισβητούν τα ανακριβή στερεότυπα και τα
αντικαθιστούν με τεκμηριωμένη πληροφόρηση, μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του στίγματος.
Απαιτείται περαιτέρω έρευνα, για να προσδιοριστεί ο καλύτερος τρόπος για να προσφέρουμε συνδυαστικές στρατηγικές ελάττωσης του στίγματος με ένα σταθερό και συνεχιζόμενο τρόπο.
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P251 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ ΕΠΙ
ΧΩΡΟΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ. ΗΜΕΤΕΡΑΙ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Παπαστεργίου Β1., Μπιρμπίλης Θ.2
Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 2Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροχειρουργιής Δημοκριτέιου Πανεπιστημίου Θράκης
1

Σκοπός της μελέτης: Παρουσιάζεται η εμπειρία του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης στην χειρουργική
αντιμετώπιση χωροκατακτητικών εξεργασιών του οφθαλμικού κόγχου.
Υλικό και μέθοδοι: Κατά την τριετία 2005 - 2007, προσήλθαν στο νοσοκομείο μας 8 ασθενείς ( 2♀
και 6♂, μ.ο. ηλικίας τα 57 έτη ) με κυριότερα κλινικά συμπτώματα τον ετερόπλευρο εξόφθαλμο, το
κογχικό άλγος, τη βλεφαρόπτωση, καθώς τις διαταραχές της οφθαλμοκινητικότητας και της οπτικής
οξύτητας.
Η διαγνωστική προσέγγιση με CT και MRI κόγχου - εγκεφάλου ανέδειξε χωροκατακτητικές βλάβες.
Επρόκειτο για 3 καθαρά ενδοκογχικές βλάβες ενώ στις υπόλοιπες 5 περιπτώσεις υπήρχε συμμετοχή και των γύρω δομών. Αφού συνεκτιμήθηκαν τα ευρήματα από νευροχειρουργό, οφθαλμίατρο και
γναθοχειρουργό έγινε χειρουργική αντιμετώπιση των περιστατικών από μικτή ομάδα χειρουργών.
Εμβολίσθηκαν προεγχειρητικά 2 βλάβες.
Σε 2 περιπτώσεις επιλέγει εξωκρανιακή προσπέλαση διαμέσω των μετωπιαίων κόλπων εκμεταλλευόμενοι το μέγεθος τους που περιελάμβανε την οροφή του κόγχου. Συνδυασμένη κρανιοπροσωπική
προσπέλαση μετά από Weber Ferguson τομή και εξεντέρωση κόγχου, έγινε σε ένα περιστατικό. Σε 2
περιπτώσεις έγινε συνδυασμένη προσθιοπλάγια προσπέλαση με κρανιοτομία και κογχοζυγωματική
οστεοτομία. Τέλος, σε 3 περιπτώσεις έγινε πρόσθια κογχοτομή με αποσυμπίεση και λήψη βιοψίας.
Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε μικροχειρουργική τεχνική.
Αποτελέσματα: Η ιστολογική εξέταση των βλαβών κατέδειξε: μηνιγγίωμα, αισθησιονευροβλάστωμα, βλεννογονοκήλη, κοκκίωμα, non-Hodgkin λέμφωμα. Η διεγχειρητική πορεία των ασθενών ήταν
ομαλή. Μετεγχειρητικά παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση της προεγχειρητικής συμπτωματολογίας.
Συμπεράσματα: Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη μικτής ομάδας χειρουργών, καθώς και η συνεκτίμηση
των δεδομένων βοηθάει στην επιλογή της προσπέλασης του οφθαλμικού κόγχου. Αυτή θα πρέπει
να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα ανατομικά χαρακτηριστικά του ασθενούς, καθώς και στη θέση και
τρόπο επέκτασης της βλάβης.
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P252 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κρυσταλίδης Ν., Σεβαστούδη Α.
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας
Σκοπός: Eίναι η πληροφόρηση των συναδέλφων για τα κλινικά ευρήματα που φέρει ένα κακοποιημένο παιδί. Η παιδική σωματική και σεξουαλική κακοποίηση τείνει να λάβει διαστάσεις επιδημικού
φαινομένου.
Υλικό και Μέθοδος: Για αυτόν τον λόγο, έχοντας χρησιμοποιήσει τα νεότερα άρθρα και μελετες επί
του θέματος, παραθέτουμε μια βιβλιογραφική εργασία.
Αποτελέσματα: Τα πρώτα στοιχεία διαφαίνονται από το ιστορικό και την συμπεριφορά του παιδιού
καθώς και την στάση των κηδεμόνων του. Τα γενικά κλινικά σημεία είναι ένας συδυασμός βλαβών
σώματος και κρανιο-στοματο-προσωπικής χώρας. Η επισκόπηση του δέρματος μπορεί να φανερώσει εκδορές, εκχυμώσεις, δήγματα ενηλίκων, και εγκαύματα με «χαρακτηριστικά» σχήματα. Η
στοματολογική εξέταση είναι χρήσιμη για την διάγνωση. Χαρακτηριστικό παθογνωμικο στοιχείο είναι
η ρήξη του χαλινού των χειλέων. Πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα στάδια πώροσης υποδεικνύουν
επανειλημένη κακοποίηση. Ύποπτα είναι τα καταγματα στις γνάθους, το στέρνο και την ωμοπλατη.
Οι εκχυμώσεις στην κοιλιακή χώρα παραπέμπουν σε ενδοκοιλιακό τραύμα. Η πρωκτογεννητική εξέταση αποκαλύπτει σεξουαλική κακοποιήση και οφείλει να γίνεται εντός 72 ώρων από το επεισόδιο.
Σχεδόν παθογνωμικά στοιχεία είναι η ρήξη του παρθενικού υμένα, εκδορες στην πρωκτογεννητική
περιοχή και λοιπά συμπτώματα (π.χ δυσουρία) που ίσως προέρχονται από ΣΜ λοίμωξη. Τέλος,
αναφερόμαστε στις καταστάσεις που λανθασμένα δύναται να διαγνωστούν ως κακοποίηση (π.χ ατυχήματα, θρομβοπενία,σύνδρομο Sturge-Weber) και στην αστική ευθύνη του ιατρού.
Συμπέρασμα: Yπάρχει πληθώρα κλινικών στοιχείων που εγείρουν υπόνοια κακοποίησης και κάθε
ασυμφωνία μεταξύ του δοθέντος ιστορικού από κηδεμόνα και παιδί και κλινικών ευρημάτων οφείλει
να ευαισθητοποιεί τον κλινικό ιατρό.
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Καραμανή Π. 1, Καπουκρανίδου Δ. 2
Τεταρτοετής Φοιτήτρια Ιατρικής Σχολής, Α.Π.Θ, 2Ιατρός, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσιολογίας, Ιατρική
Σχολή, Α.Π.Θ Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Α.Π.Θ

1

Η κυρίαρχη ιατρική άποψη, θεωρεί γήρανση την άθροιση βλαβών στα δομικά στοιχεία του οργανισμού και ειδικότερα στο DNA.
Το οξειδωτικό στρες αντιπροσωπεύει τη διαταραχή ισορροπίας μεταξύ παραγωγής δραστικών
μορφών οξυγόνου και ικανότητας του βιολογικού συστήματος να τις αδρανοποιεί και να αποκαθιστά
τις βλάβες που προκαλούν. Οι δραστικές μορφές οξυγόνου βλάπτουν όλα τα συστατικά του κυττάρου,συμπεριλαμβανομένων πρωτεϊνών,λιπιδίων και DNA.
Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου παράγονται στα μιτοχόνδρια ως υποπροϊόντα,κατά την παραγωγή
ενέργειας με χρησιμοποίηση οξυγόνου. Είναι μόρια με ένα ασύζευκτο,υψηλά ενεργό ηλεκτρόνιο που
αποσπούν ηλεκτρόνια από γειτονικά μόρια, μετατρέποντας τα σε ελεύθερες ρίζες∙ αποτέλεσμα η
πρόκληση βλάβης σε σημαντικές κυτταρικές δομές.
Διακρίνουμε το «χρονολογικό γήρας», σχετιζόμενο με οξειδωτικό στρες από ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που παράγονται φυσιολογικά μέσω εσωτερικών μηχανισμών του οργανισμού με την πάροδο
της ηλικίας, και το «περιβαλλοντικό γήρας» όπου οι ελεύθερες ρίζες δρουν πρόωρα λόγω κακής
διατροφής, καπνίσματος, ηλιακής ακτινοβολίας και κατανάλωσης αλκοόλ.
Τα διαιτητικά αντιοξειδωτικά,όπως επίσης και τα αντιοξειδωτικά ένζυμα, προσφέρουν σημαντική
προστασία έναντι της βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.
Στο Ινστιτούτο Μπακ για τη μελέτη της γήρανσης στο Νοβάτο της Καλιφόρνιας, παρατήρηθηκε ότι
ζώα εργαστηρίου (αρουραίοι)που ήταν γενετικά τροποποιημένα, ώστε να υφίστανται μία μορφή οξειδωτικής φθοράς και να επιζούν περίπου μία εβδομάδα, με τη χορήγηση αντιοξειδωτικού φαρμάκου
αυτά επέζησαν τέσσερις εβδομάδες. Πείραμα με 28χρονους πιθήκους στο Πανεπιστήμιο του Ερευνητικού Κέντρου Πρωτευόντων του Ουισκόνσιν έδειξε ότι η κατανάλωση τροφών με λίγες θερμίδες
χαρίζει μακροζωία.
Συμπέρασμα·ο περιορισμός της θερμιδικής πρόσληψης με παράλληλη μείωση των ελεύθερων ριζών καθώς και η λήψη βιταμινών,και άλλων αντιοξειδωτικών ουσιών αποτελεί το μυστικό της μακροζωίας.
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Φοιτητής Τμήματος Ιατρικής, ΑΠΘ, 2Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργ. Βιολογικής Χημείας, Τμήμα Ιατρικής Σχολής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΑΠΘ.

1

Σκοπός: Η περιγραφή των micro-RNAs και ο ρόλος τους ως θεραπευτικά μόρια.
Βιβλιογραφική σύνοψη: Τα micro-RNAs (miRNAs) είναι μικρά (περίπου 20-22 νουκλεοτίδια), μη
κωδικοποιά μόρια RNA, τα οποία ρυθμίζουν την έκφραση των γονιδίων σε μετά-μεταγραφικό επίπεδο. Η ανακάλυψή τους έγινε στον οργανισμό C. elegans το 1993 και σύντομα προσέλκυσε το
ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Σήμερα τα miRNAs εντοπίζονται σε ζώα, φυτά και ιούς
ενώ στον άνθρωπο ο αριθμός τους υπερβαίνει τα 1000. Η βιογένεσή τους αποτελεί μια μεταβολική
ακολουθία η οποία ξεκινά από τον πυρήνα, ολοκληρώνεται στο κυτταρόπλασμα και διεκπεραιώνεται
με την συμμετοχή αρκετών πρωτεϊνών και ενζύμων. Τα miRNAs συνδέονται με την 3’ αμετάφραστη
περιοχή των mRNAs και δρουν είτε προκαλώντας την αποδόμηση ή την καταστολή της μετάφρασής
τους μέσω πολλών μηχανισμών. Ο ρυθμιστικός τους ρόλος σε συνδυασμό με την απορρύθμισή
τους σε πολλές παθογόνες καταστάσεις δεν άργησε να αναδείξει τα miRNAs ως πιθανά θεραπευτικά μέσα αποτελώντας μια νέα κατηγορία φαρμάκων που έχουν την δυνατότητα να επιδιορθώνουν
βλάβες που παλιότερα θεωρούνταν μη προσεγγίσιμες. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι αξιοποίησης των miRNAs που στοχεύουν στην καταστολή της δράσης τους ή στην αύξηση της
συγκέντρωσης τους. Η δημιουργία, ωστόσο, αποτελεσματικών και ασφαλών θεραπειών εμφανίζει
ποικίλες προκλήσεις στην επίλυση των οποίων στοχεύουν πολλές έρευνες που πειραματίζονται με
τις φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των καινούργιων φαρμάκων.
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ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Φάμπρη Α. 1, Φλίνδρης Σ. 1, Αποστολάκης Ε. 2
φοιτητές Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 2Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής, Διευθυντής Κλινικής Θώρακος- Καρδίας Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων

1

Τα metabolomics εισήχθησαν σαν όρος για πρώτη φορά στην εκπνοή του αιώνα από τους Nicholson
J. και συνεργάτες. Αποτελούν μικρά μόρια μεταβολιτών, που ειδικές κυτταρικές διαδικασίες αφήνουν
ως αποτέλεσμα. Η συστηματική μελέτη τους στοχεύει σε μία ποιοτική ανάλυση του μεταβολισμού και
λειτουργική ανασκόπηση του οργανισμού των ασθενών. Από την αρχική απομόνωση κάποιων μεταβολιτών στα βιολογικά υγρά και ιστούς των ασθενών οδηγηθήκαμε στη σφαιρική συλλογή τους στον
οργανισμό, που ονομάστηκε μετέπειτα human metabolome. Αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από
μία πληθώρα ενδογενών ανιχνεύσιμων μεταβολιτών (γύρω στις 6.000 μέχρι στιγμής). Η τεχνολογία
των metabolomics οφείλει να ανιχνεύει μόρια χαμηλού μοριακού βάρους. Έτσι σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κόρον η NMR spectroscopy και η mass spectrometry για το σκοπό αυτό. Η συσχέτιση
της παρουσίας των παραπάνω μεταβολιτών με την εκάστοτε πάθηση δύναται να φωτίσει τις παθοφυσιολογικές οδούς και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του οργανισμού σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Συγκεκριμένα, στις καρδιολογικές παθήσεις- συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και
αυτών που χρήζουν καρδιοχειρουργικής επέμβασης- η ανίχνευση των metabolomics αποκτά αξία,
όχι μόνο για τη βαρύτητα και άμεση εξέλιξη της νόσου, αλλά και για την απώτερη έκβαση. Πράγματι,
μελέτες έχουν αναδείξει ότι το μετεγχειρητικό μεταβολικό προφίλ ασθενών, που υποβάλλονται σε
αορτοστεφανιαία παράκαμψη, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την εξέλιξη της πορείας τους. Συμπερασματικά, η έρευνα των metabolomics υπόσχεται πολλά για την καθιέρωση νέων
βιοδεικτών, με κατεύθυνση την εγκαιρότερη διάγνωση, την παρακολούθηση της πορείας νόσου και
την πλέον αξιόπιστη πρόγνωση των απώτερων αποτελεσμάτων της εφαρμοζόμενης θεραπείας.
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P256 AUDIT OF CLINICAL EVALUATION OF RADIOLOGY EXPOSURES ON A
MEDICAL WARD
Dimitropoulos I., Tsokolas G., Shields T.
Plymouth Hospitals NHS Trust, Plymouth, UK
Introduction: The UK Ionising Radiation Medical Exposures Regulations Act (2000) seeks to ensure
patient exposure to radiation through investigations is fully clinically justiﬁed. Guidance stipulates
that it is the responsibility of the clinical teams to ensure that a clinical evaluation of the outcome of
each radiology exposure is recorded and to set out procedures to achieve this goal. The Care Quality Commission (CQC) therefore request that all NHS Trusts carry out regular data collection and
monitoring of compliance with this requirement.
Objectives: Assessing the percentage of documented clinical evaluations of radiological examinations by the referring clinician for Medical patients on the Short Stay Ward.
Standards: 100% documentation of clinical evaluation for all speciﬁed radiological examinations.
Methods: 101 patient notes with no formal radiology report were included and retrospectively reviewed for evidence of documentation of clinical evaluation.
Results: The vast majority of examinations were chest radiographs. Complete documentation of the
clinical evaluation for each patient was recorded in 81% of cases (48% by consultants and 33% by
junior doctors).
Interventions and Conclusion: Whilst this audit identiﬁed a better performance compared to that
of pilot audits at another Trust (81% vs 53%), the ward we audited failed to meet the CQC standard
of 100%.
To achieve the above target we suggest more widespread dissemination of the signiﬁcance of complying with the above standard requirement among junior grade doctors. This can be achieved by
including this information in the Hospital and also Departmental Induction of new doctors with e-mail
reminders at quarterly intervals.
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P257 COMPARISON OF ACUTE AND SUBACUTE PITUITARY TUMOUR APOPLEXY
Dimitropoulos I., Pobereskin L., Flanagan D.
Plymouth Hospitals NHS Trust, Plymouth, UK
Introduction: Pituitary Apoplexy (PA) remains a rare endocrine diagnosis. Recent UK guidelines
have emphasised the lack of evidence in the management of this condition. We present our experience of 23 cases
In classical acute PA, headache is the commonest presenting symptom. We found that a signiﬁcant
proportion (36%) of patients presented with Subacute Pituitary Tumour Apoplexy (SPA) -a term used
to describe intra-adenomatous pituitary haemorrhage associated with clinical symptoms atypical of
acute PA.
Presentation: Clinical suspicion of PA was high in 65% of cases: Acute onset, severe headache in
65% of patients, and ocular palsy in 30% of cases with visual ﬁeld defects in 13%. Over a third of patients presented with non-speciﬁc symptoms of fatigue, dizziness, nausea with no or mild headache,
suggesting a diagnosis of SPA.
Management: The majority (83%) of cases were managed conservatively. Four (17%) of the patients with acute PA had severe neuro-ophthalmic signs or visual ﬁeld defects required and received
urgent pituitary surgery with excellent outcome.
Subacute Pituitary Apoplexy Subgroup: The group of patients with presumed SPA was on average younger than the acute PA subgroup and had reduced long-term endocrinological hormone
replacement requirements.
Conclusion: Although most cases presented with classical PA, a signiﬁcant part presented with
SPA. Clinicians need to be aware that SPA can present with non-speciﬁc symptoms.
Stable patients with PA or SPA without neurological or neuro-ophthalmic signs can be considered for
conservative management with careful monitoring in the context of a multi-disciplinary team, which
in our experience provides satisfactory outcomes.
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P258 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΥ
ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗ
Παπάζογλου Κ.1, Λιούπης Μ.2, Παλαιολόγος Κ2.
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής Ε΄ Χειρουργικής Κλινικής Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, 2Φοιτητής Ιατρικού Τμήματος Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

1

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση περιστατικών ασθενών με αποφρακτική νόσο
των καρωτίδων, που αντιμετωπίστηκαν με αγγειοπλαστική στα νοσοκομεία : ΙπποκράτειοΓΝΘ,
Euromedica-Κυανούς Σταυρός, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, στη διάρκεια εννέα ετών, από
το 2005 έως το 2013, Στόχος είναι η ανάδειξη της υπεροχής της αγγειοπλαστικής έναντι της ενδαρτηρεκτομής, ως πλέον κατάλληλο και απλό χειρουργείο, που ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές κατά τη
διάρκεια του και κατα την περίοδο αποκατάστασης του ασθενούς, που επιπλέον είναι άμεση.
Η ανασκόπηση των τριών τυχαιοποιημένων μελετών πρώτου βαθμού, CREST, EVA3S, SPACE,
από PUBmed με την πληθώρα των περιστατικών τους, καθώς και η ανάλυση και επεξεργασία των
295 περιστατικών, που συμμετέχουν στην έρευνα μας καταδεικνύουν με σαφή τρόπο (επιπλοκές
των ασθενών κατά και μετά το χειρουργείο, περιλαμβανομένου του εγκεφαλικού και των κινδύνων
που κομίζει), ότι η μέθοδος όταν εφαρμόζεται όποτε και όπου οι συνθήκες επιτρέπουν, έχει πολύ
καλά αποτελέσματα για τους ασθενείς.
Η αγγειοπλαστική είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική, διενεργείται υπό τοπική αναισθησία, που επιτρέπει την άμεση νευρολογική παρακολούθηση του ασθενούς, χωρίς τραχηλική τομή και τις πιθανές
επιπλοκές της (κακώσεις νεύρων, αιματώματα, ουλή κλπ). Εφαρμόζεται όταν ο ασθενής κρίνεται και
αποδεικνύεται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλού χειρουργικού κινδύνου ή έχει πολλά προβλήματα υγείας ή
υπάρχει επαναστένωση της καρωτίδας από προηγούμενη χειρουργική ή ενδαγγειακή θεραπεία και
είναι περισσότερο αποδεκτή από τους ασθενείς. Η μέθοδος καθίσταται ασφαλής και αποτελεσματική, όταν υπάρχει εμπειρία στο χειρουργικό κέντρο, τα κατάλληλα χειρουργικά υλικά, σωστή επιλογή
ασθενών.
Όπως διαφαίνεται η αγειοπλαστική με τοποθέτηση στεντ κερδίζει συνεχώς έδαφος στην αντιμετώπιση της καρωτιδικής νόσου. Ωστόσο οι κίνδυνοι εγκεφαλικού επεισοδίου και θανάτου στις κρίσιμες
πρώτες 30 μέρες μετά την αγγειοπλαστική απαιτείται να μειωθούν. Για τον σκοπό αυτό γίνεται σύγκριση μεταξύ ανοικτού και κλειστού τύπου στεντ, προσδιορισμός του μέσου όρου ηλικίας των ασθενών, ώστε η επιλογή τους να είναι η πλέον ενδεδειγμένη, για να υποβάλλονται σε αγγειοπλαστική.
Είναι σαφές πλέον ότι οι γιατροί όλων των ειδικοτήτων και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται με άτομα που
έχουν προδιάθεση για αθηρωματική νόσο, πρέπει να έχουν αυξημένη υποψία και να ελέγχουν την
περίπτωση ύπαρξης καρωτιδικής νόσου εγκαίρως, ώστε η όποια θεραπεία να είναι αποτελεσματική.

506

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Α
ARTAL P.

Α
P161

B
BALOUSHA M.
BENNET P.

P87
O111

C
CEPAITYTE D.
CHASAPIDIS K.

O98
O69

D
DELCHEV S.
DIMITROPOULOS I.

P36
P256, P257

F
FLANAGAN D.

P257

G
GAJJAR K.
GEORGIEVA K.
GERGINSKA F.
GINIS H.

O29
P36
P36
P161

H
HIRSCH P.M.

O29

K
KARMPALIOTI M.
KARPATHIOU CH.
KHALED H.
KOTRONIAS R.-A.

P190, P191
O69
O89
O69

M
MARTIN F.-L.

O29

P
POBERESKIN L.

P257

S
SAHIN O.
P161
SCHARFENBERGER-ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Μ.
P87
SIDERIS M.
O144
SHIELDS T.
P256

T
TSILIBARIS M.
TSOKOLAS G.

508

P161
P256

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.
O99
ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ Α.
O145
ΑΓΓΕΛΗ Μ.
P182
ΑΓΓΕΛΟΥ Κ.
O180
ΑΓΟΡΑΝΟΣ Γ.
O14
ΑΓΟΡΟΥΛΑ Γ.
O217
ΑΓΡΟΤΗΣ Γ.
O220
ΑΔΑΜΗ Μ-Ε
P110
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Α.
O78
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Δ.
O205, O206, O207, P222
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. O28, O29, O111, O112, O113, O114
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
O106
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ Χ.
P224
ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Δ.-Ι.
O70, O236
ΑΛΑΜΑΝΗ Η.
O60
ΑΛΜΑΝΙΔΗΣ Π.
P90
ΑΛΤΗΣ Δ.
O20
ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ Κ.
O62
ΑΜΕΡΑΛΗ Μ.
P92, P166, P209
ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ Μ.
P147
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Χ.
O226
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
O239
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν.-Α.
O59, O190, O191,
O222, P229, P234, P235
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ Α.
P245
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Γ.
O38
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Κ.
P105
ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ Δ.
O11
ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
P201
ΑΝΟΙΞΑ Μ.
P52, P196
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Λ.
P242
ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Ι.
O17
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Χ.
P13
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.
P151
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ Χ.
O58
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν.
O27
ΑΠΟΛΛΩΝΑΤΟΥ Β.
P203
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ε.
O73, P255
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι.
O20
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ.
P219, P226
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Σ.
O42, O46, O48, O51, O55,
P14, P15, P16, P18
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Α.
O117
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ε.
O169, O170, O171, O172,
P223
ΑΠΟΣΤΟΛΟΓΛΟΥ Β.
P146
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ.
O229
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Α.
O87, O88, P178
ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ε.
O66, O131
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δ.
O219, P154, P155
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ.
O185, O186
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ Ρ.Η.
O130
ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ε.-Ο.
O33, O68, O143, P71

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
ΑΡΓΥΡΟΥ Χ.
ΑΡΓΥΡΟΥ Χ.
ΑΡΓΥΡΟΥ Ν.
ΑΡΙΤΖΗ Ι.
ΑΡΚΟΛΑΚΗ Ε.
ΑΡΤΖΟΥΧΑΛΤΖΗ Α-Μ
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ Ι.
ΑΣΤΕΡΗΣ Π.
ΑΤΑΛΛΑ Α.
ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ Δ.

O66, O131
P113
O23, O218
O180
P60
P123
P87
O229
O164
P196
P08
P224
O09, P158

Β
ΒΑΔΙΚΟΛΙΑΣ Κ.
ΒΑΪΟΥ Α.
ΒΑΛΑΣΟΥΛΗΣ Γ.
ΒΑΡΔΑΛΑΚΗ Δ.
ΒΑΡΔΑΣ Π.
ΒΑΡΕΤΑ Γ.
ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ Α.
ΒΑΡΝΑΒΑ Χ.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ Σ.
ΒΑΣΑΡΜΙΔΗΣ Μ.
ΒΕΖΥΡΑΚΗ Π.
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Γ.
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Δ.
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ε.Δ.
ΒΕΝΟΥ Θ.
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ Α.
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ Ο.
ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
ΒΛΑΧΑΚΗ Ε.
ΒΛΑΧΟΣ Κ.
ΒΛΑΧΟΣ Α.
ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ Θ.
ΒΟΛΗΣ Ν-Β.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Α.
ΒΟΥΛΟΑΓΚΑ Α.
ΒΟΥΤΣΑ Δ.
ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗ Κ.
ΒΡΕΚΟΥΣΗΣ Θ.

O133
P65
O29, O32
O120
P87
O80
P139
O25
O213, O216, O217, P153
P31, P32
O221, P08
O168
P179
P50, P95
P146
O218
O228
O204
O82
O194
O234
P12
P57
P203
O116
P60
O226
O30

Γ
ΓΑΒΡΙΗΛΑΚΗ Μ.
ΓΑΪΤΑΝΗΣ Γ.
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΓΑΛΑΝΗΣ Δ.
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΓΑΝΙΤΗΣ Α.
ΓΑΡΟΥΦΗΣ Μ.
ΓΑΤΣΑ Ε.
ΓΕΡΑΚΗ Ε.

O86
P61
O12, O176
P75
O104, O167, P10
O58
P70, P238
O76
P219

ΓΕΡΜΑΝΑΚΗΣ Ι.
O230
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
O43, P14, P15, P16
ΓΕΡΟΥΛΑ Α.
P193
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.
P154
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Β.
O220
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ Σ.
O15
ΓΕΩΡΓΑΤΣΟΥ Ε.
O121
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.
O227
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.-Ι.
O75
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.
P147
ΓΗΤΑΣ Χ.
Ο210, Ο211, Ο212
ΓΙΑΒΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
O142
ΓΙΑΖΛΑ Γ.
O61
ΓΙΑΛΑΜΑΣ Ι.
P54, P58
ΓΙΑΝΑΚΟΥΛΑΣ Ν.
O224
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Δ.
O147
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
P160
ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗ Κ.
P85
ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ Α.
P38
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΟΣ Α.
P36
ΓΙΑΤΡΑ Α.
P122
ΓΙΟΓΓΑ Π.
O13, P77
ΓΙΟΥΛΤΑΚΗ Ε.
O168, O230
ΓΙΩΡΓΑΣ Μ.
P249
ΓΚΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Κ.
P211
ΓΚΑΝΤΗ Β.
P21
ΓΚΑΝΤΣΙΝΙΚΟΥΔΗΣ Ν.
O239
ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑ Κ.
O191, P106
ΓΚΑΣΔΑΡΗΣ Γ.
P57
ΓΚΑΤΖΗΜΑ Ο.
P115
ΓΚΕΝΙΟΣ Ι.Θ.
O210, O211, O212
ΓΚΕΤΣΗ Β.
O195, P238
ΓΚΙΖΑΣ Γ.
P08
ΓΚΙΚΑΣ Α.
O61, P110
ΓΚΙΝΗ Κ.Π.
O228
ΓΚΙΟΜΙΣΗ Α.
O35
ΓΚΙΟΥΛΙΑΒΑ Α.
O46, O47, P14
ΓΚΟΓΚΟΣ Γ.
P66
ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑΣ Ι.
P185
ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΤΑΜΟΥ Κ.
P213
ΓΚΟΥΝΤΑΣ Σ.
O59
ΓΛΩΣΣΑΣ-ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ Ι.
P08
ΓΟΜΑΤΟΥ Γ.
P109
ΓΟΝΕΟΣ Ι.
O173, P19, P20, P27, P33
ΓΟΥΓΩΠΟΥΛΟΥ Δ.
O65
ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ι.
O72
ΓΟΥΕΣΤΖΑΑΝ Ν.Φ.
O96
ΓΟΥΛΑ Λ.
O09, P151, P158
ΓΟΥΛΑΣ Α.
O99, O117, P215
ΓΟΥΛΕΣ Ι.
Ο90, O173, O175
ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ Κ.
P207
ΓΡΑΒΑΛΙΔΟΥ Ι.
P26, P195
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Σ.
O96
ΓΡΙΒΑΣ Α.
P37
ΓΡΙΒΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
P140

509

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΓΩΓΟΣ Χ.
ΓΩΓΟΥ Χ.
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ Ι.

O163
O35, P148
O74

Δ
ΔΑΛΚΑΛΙΤΣΗΣ Α.
ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ Π.
ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ Μ.
ΔΑΝΗΙΛΙΔΗΣ Β.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ Μ.
ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ Κ.
ΔΑΠΟΝΤΕ Α.
ΔΑΡΔΑ Β.-Μ.
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
ΔΑΦΑ Ε.
ΔΕΒΡΑΝΗΣ Π.
ΔΕΓΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ Ν.
ΔΕΛΑΒΟΓΙΑ Ε.
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Α.-Η.
ΔΕΛΗΝΑΣΙΟΣ Γ.
ΔΕΜΕΡΤΖΗ Μ.
ΔΕΜΙΡΗ Χ.
ΔΕΜΙΡΗ Ε.
ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ Γ.
ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΥ Σ.-Ε.
ΔΗΜΟΛΙΑΤΗΣ Γ.
ΔΗΜΟΝΙΤΣΑΣ ΕΜ.
ΔΗΜΟΥ Δ.
ΔΙΑΓΟΥΡΤΑΣ Α.
ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ Μ.
ΔΙΝΑΣ Σ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Δ.
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
ΔΟΞΑΡΙΩΤΗΣ Ν.
ΔΟΥΛΑΜΗΣ Η.
ΔΡΟΣΟΣ Γ.
ΔΡΟΣΟΣ Α.
ΔΡΟΣΟΣ Χ.

O145
O74
O146
O167
O80
P237
O110
P81
O16, P25
O115, P60
O229
O210, O211, O212, P01,
P02, P03
O176
O102, P17
O27
O68, O166
O105
O105
O184
P136, P197
P72
O106, O107, P103, P202
P45
P159
O42, O44, O45, O53, O54,
P16, P17
P223
O105
P165
O217
O71, P44
O218
O91, P14
O42, O43, O45, O46

Ε
ΕΛΙΣΑΦ Μ.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ε.
ΕΜΠΟΡΙΑΔΟΥ Μ.
ΕΡΚΟΤΙΔΟΥ Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΣΤ.
ΕΥΑΓΟΡΟΥ Ο.
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Κ.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ.
ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Μ.
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O56, P171
P161
O229
O167
P104
O23
P206
O60
O80

Ζ
ΖΑΒΙΑΚΑΣ Κ.
ΖΑΜΠΕΤΑ Α.
ΖΑΜΠΕΤΑΣ Δ.
ΖΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
ΖΑΡΓΑΝΗ Σ.
ΖΑΡΚΑΔΗΣ Ι.Κ.
ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗΣ Θ.
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ Μ.
ΖΑΧΟΥ Ζ.
ΖΕΜΟΥ Σ.
ΖΕΡΒΑΣ Χ.
ΖΗΣΗΣ Χ.
ΖΙΜΠΗΣ Α.
ΖΙΟΥΔΑΣ Χ.
ΖΟΛΩΤΑ Α.
ΖΟΥΜΠΑΡΗΣ Κ.
ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗ Χ.
ΖΩΓΡΑΦΙΔΟΥ Π.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Χ.
ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γ.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μ.
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΘΕΜΕΛΗ Μ.

P221
P61
P237
P201
O124
O38
O165
P96
O168, O230
O15
P223
O76, P246, P248
O219, P154, P155
P78, P79
Ο90, O173, P33
O104
P43
O95
O189, P128
O107
O41, O85, O111
O28, O29, O112,
O113, O114

Η
ΗΛΙΑ Γ.
ΗΛΙΑΔΗΣ Φ.
ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΗΛΙΑΣ Ρ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Σ.

O200
O84
P144
P137, P214
O132, O133
P91
O137, P83

Θ
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ Ν.
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ι.
ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ Μ.
ΘΩΜΑΙΔΗΣ Β.
ΘΩΜΑΪΔΗΣ Σ.

O46, O47, P17
P136
P186, P187, P188
P220
AA118, O49, P13
P199

Ι
ΙΑΚΩΒΗΣ Ν.
ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ-ΚΡΙΤΣΗ Ζ.
ΙΑΤΡΟΥ Χ.
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Ν.
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Λ-Ε.
ΙΩΑΝΝΙΔΗ Α.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ρ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ε.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ι.
ΙΩΑΝΝΟΥ Μ.

O76, P246, P248
O11, O19, P35, P41
P12
O92, O93, O203, P212
O24, O33, O103
O53, O54, O55
P12
O09, P158
O238
O13, P77, P79, P80
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ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Η.
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Γ.

O79
O60

Κ
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Κ.
O58
ΚΑΔΔΙΤΗ Σ.
O81, P85
ΚΑΖΑΚΟΣ Κ.
O218
ΚΑΖΑΝΑΣ Σ.
O03, P07
ΚΑΖΑΝΑΣ Σ.
O54
ΚΑΚΑΓΙΑ Δ.
O104
ΚΑΚΟΣ Χ.
O61
ΚΑΛΑΜΑΡΑ Τ.-Β.
O10, O174, P28, P29, P30
ΚΑΛΕΒΡΟΣΟΓΛΟΥ Ι.
O146
ΚΑΛΕΦ-ΕΖΡΑ Τ.
O235
ΚΑΛΛΑΡΑΣ Κ.
O62, O203
ΚΑΛΟΓΕΡΑ Β.
O182
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
O39, O40, O41, P162
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
O30, O41, O233, P162
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ι.
O109
ΚΑΛΥΒΑΣ Ι.
P140
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ Β.
O138, P118
ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΣ Κ.
O189, P128
ΚΑΜΠΕΡΗ Μ.
O234
ΚΑΜΠΟΥΡΗ Μ.
P247
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Χ.
O10, O174, P28, P29, P30
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Χ.
P156
ΚΑΝΑΒΑ Β.
O202
ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ι.
O146
ΚΑΝΙΟΥΡΑ Ε.
O50, O52
ΚΑΝΤΖΗΛΑΚΗ Ε.
P110
ΚΑΠΛΑΝΗΣ Χ.
P59
ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΟΥ Δ.
O202, P253
ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ Κ.
O94
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Σ.
P245
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Μ.
O27
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Χ.
P218
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Γ.
O184
ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ Φ.
O142
ΚΑΡΑΗΛΙΔΟΥ Μ.
P204, P205
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Π.
O32, O113, O114
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Δ.-Ε.
O59
ΚΑΡΑΜΑΝΗ Π.
P253
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Δ.
O210, O211, O212
ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ Σ.
P11
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ Θ.
P204, P205
ΚΑΡΑΠΑΤΗ Ε.
O34, P102
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ Α.
P39, P121
ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ Π.
O75
ΚΑΡΑΤΖΑΝΗΣ Α.
O168
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Γ.-Σ.
O12, P24, P159
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Α.
P113
ΚΑΡΙΚΗ Ο.
O92, O203
ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ Γ.
P141
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ Κ.
P203

ΚΑΡΠΑΘΑΙΩΤΑΚΗ Β.
P182
ΚΑΡΡΑΣ Γ.
P181, P208
ΚΑΡΡΟΣ Π.
O145
ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗ Μ.
O74
ΚΑΣΑΠΗ Ε.
P73
ΚΑΣΤΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ Ι.
O166
ΚΑΤΖΟΥΡΟΥ Ι.
P120
ΚΑΤΡΑΧΟΥΡΑΣ Ι.
P10
ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ Α.
O11, O97
ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ε.
O24, O33, O103, P71, P171
ΚΑΤΣΑΝΙΔΗΣ Κ.
O169, O170, O171, O172
ΚΑΤΣΑΝΟΣ Κ.
O188, P52, P56
ΚΑΤΣΑΡΑΣ Α.
O91
ΚΑΤΣΑΦΛΙΑΚΑΣ Γ.
O32
ΚΑΤΣΙΑΡΗ Χ.
P26
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ Μ.
P139
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Φ.
P13
ΚΑΤΣΙΛΑΚΗ Σ.
P57
ΚΑΤΣΙΟΣ Χ.
O190, O194, O198
ΚΑΤΣΟΥΔΑ Α.
O11, O97
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΙΚ.
O148, P186, P187, P188
ΚΑΤΣΟΥΛΗ Ε.
O129
ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Χ.
O68
ΚΑΤΩΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Μ.
O167
ΚΑΤΩΠΟΔΗ Θ.
O118, P40
ΚΑΨΑΛΑ Ζ.
P160
ΚΑΨΟΥΛΗ Φ.
P49
ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ Β.
O110, O224, P38
ΚΕΡΑΜΙΔΑ Α.
P119
ΚΕΡΕΝΙΔΗΣ Θ.
P207
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ Ι.
O146
ΚΕΤΙΚΙΔΟΥ Ε.
P63, P138
ΚΕΧΑΓΙΑΣ Δ.
P59
ΚΙΟΣΕ Κ.
O210, O211, O212
ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ Δ.
O85
ΚΛΑΔΟΣ Ν.
P160
ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ Φ.
O82
ΚΛΩΝΤΖΑ Α-Α.
O236
ΚΛΩΝΤΖΑΣ Ε.Μ.
O70, O236
ΚΟΚΚΩΝΗ Σ.
P196
ΚΟΛΕΤΣΑ Τ.
O184
ΚΟΛΛΙΟΣ Κ.
O232
ΚΟΛΟΗ Α.
O78
ΚΟΝΙΤΣΙΩΤΗΣ Σ.
P119
ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ Γ.
P163
ΚΟΝΤΟΥ Μ.
O115
ΚΟΡΑΚΑΣ Ν.
O134
ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΥ Β.
O50, O52
ΚΟΡΟΥ Λ.Μ.
O71, O126, O127, O151, O214,
P44, P128
ΚΟΡΩΝΗΣ Ι.
O224
ΚΟΣΜΑ Α-Μ.
P40
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε.
O206, O207, P222
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε.-Κ.
O204
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Δ.
O220
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Ε.
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Φ.
ΚΟΤΟΡΕΝΗ Γ.
ΚΟΥΒΑΤΑ Ε.
ΚΟΥΚΑΚΗ Ε.
ΚΟΥΚΟΣ Ν.
ΚΟΥΚΟΥ Γ.
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Γ.
ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ Ε.
ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Β.
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ Γ.
ΚΟΥΜΑΔΩΡΑΚΗ Ε.
ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ Π.
ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ Η.
ΚΟΥΡΤΗΣ Α.
ΚΟΥΤΑΒΑ Α.
ΚΟΥΤΚΑ Ζ.
ΚΟΥΤΟΥΖΗ Κ.Β.
ΚΟΥΤΡΑΣ Α.
ΚΟΥΤΣΕΡΙΜΠΑΣ Χ.
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ Χ.
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε.
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑ Π.
ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΑΣ Δ.
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ Ε.
ΚΟΥΦΟΥ Ε.
ΚΟΦΤΕΡΙΔΗΣ Δ.
ΚΟΦΦΑΣ Σ.
ΚΡΙΤΣΗ Ζ.
ΚΡΙΤΣΗ-ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ Ζ.
ΚΡΥΣΤΑΛΙΔΗΣ Ν.
ΚΥΖΙΡΟΓΛΟΥ Μ.
ΚΥΡΓΙΟΥ Μ.
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Λ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Β.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Φ.
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ Ι.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Κ.
ΚΥΡΚΟΣ Ι.
ΚΥΡΟΥΣΗ Μ.
ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ Ι.
ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΥ Η.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Μ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΥ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ι.
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O205
O38, O141
O149
O224
P164
P43
P31, P32
O13, P77, P78, P79, P80
O238
P176
P239
P47, P55
P27
O185, O186, P54, P58,
P247
O35
O163
O115
P156
P180
P182
P118, P216
P199
O199, O200, O201, P225,
P226
O199, O200, O201, P219,
P225, P226
P124
P94
P182, P245
O175, P20, P27
P46
O116
P252
O128, O201
O29
O65, O222
P232, P233
O118
O40, O85, P106
P124
P221
O94
P11
P151, P156
P113
O39, O67, O194, O195,
P112, P172, P176, P238
O195, P70, P108, P238
P216
O94
O10, O150, O177, P28,
P29, P30, P231
O95, O174
P127

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Φ.
O227
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.
O169, O170, O171, O172
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ.
O22, P136
ΚΩΣΤΑΚΙΔΗΣ Α.
O19
ΚΩΣΤΗ Μ.
O110
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
O60
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
O184
ΚΩΤΣΕΛΑ Γ.
P192
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
P208
ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
P01, P02, P03
ΚΩΤΣΙΟΥ Σ.
O86

Λ
ΛΑΒΑΣΙΔΗΣ Γ.
O100
ΛΑΓΑΚΗ Ν.
O118
ΛΑΓΙΟΥ Ο.
O135, P201, P203
ΛΑΓΟΣ Κ.
O65, O222
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Χ.
O167
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ι.
O210, O211, O212, P01, P02, P03
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν.
O21, O43, O47, P16
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Σ.
O101
ΛΑΖΑΡΟΥ Χ.
P131, P183
ΛΑΖΑΡΟΥ Η.
O17
ΛΑΛΙΩΤΗΣ Ν.
O215, P148, P151, P156
ΛΑΜΟΥΡΗ Χ.
P52
ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Λ.
O37
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.
P201
ΛΑΠΑΤΣΑΝΗ Μ.
P164
ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ Σ.
O191, P106
ΛΕΒΕΝΤΗΣ Γ.
O27
ΛΕΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
O31, P193
ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ-ΜΟΥΡΤΖΙΛΑ Ε.
O210,
O211, O212
ΛΕΤΣΙΟΥ Α.
O40, P106
ΛΙΑΓΚΑΚΗ Μ-Ε
O86
ΛΙΑΓΚΟΥΡΗΣ Ι.
O199, P226
ΛΙΑΔΑΚΗ Ε.
P218
ΛΙΑΚΑ Φ.
O199, P219, P226
ΛΙΑΚΕΑ ΑΛ.
P22, P189
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β.
O146
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ-Κ.
O34, P102
ΛΙΑΚΟΣ Π.
P65
ΛΙΑΚΟΥ Μ.
P26, P195
ΛΙΑΚΟΥ Π.
O228
ΛΙΑΚΟΥ Π.
O107
ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ Θ.
O115, P60
ΛΙΑΜΗΣ Γ.
O63, P171
ΛΙΑΡΑΚΟΣ Α.-Λ.
O139, O141
ΛΙΑΣΙΔΗΣ Π.
P247
ΛΙΑΣΚΑΣ Α.
P111, P170
ΛΙΑΣΚΩΝΗ Α.
P173
ΛΙΒΑΝΟΣ Κ.
O146
ΛΙΟΛΙΟΣ Ε.
P237
ΛΙΟΥΠΗΣ Μ.
P258
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ΛΟΥΚΑ Χ.
ΛΟΥΚΑ Γ.
ΛΟΥΚΑ Ε.
ΛΟΥΚΑΪΔΗ Α.
ΛΟΥΚΙΔΗΣ Σ.
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ.
ΛΟΥΜΑΝΙ Ε.
ΛΟΥΤΣΙΔΗ Α.
ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.
ΛΥΚΟΥΡΑΣ Δ.
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
ΛΩΛΟΥ Μ.

O227
P184
O25
P126
O182
P08
O09, P156, P158
P182
O28, O113, O114
P203
O56, P171
O142

Μ
ΜΑΓΟΥΛΙΟΥ Μ.
P23
ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ.
P88, P89, P207
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν.-Ν.
O20
ΜΑΪΣΗ Ν.
O173, O175, P20, P33
ΜΑΚΑΡΙΤΣΗΣ Κ.
P80
ΜΑΚΕΔΟΥ Κ.
O35
ΜΑΚΗΣ Α.
O227, O233
ΜΑΚΡΗΣ Ι.
O149
ΜΑΛΑΙ Ι.
P163
ΜΑΛΙΖΟΣ Κ.
O213, O216, O217, P153
ΜΑΛΙΣΙΟΒΑΣ Ν.
O80
ΜΑΛΛΙΟΥ Α.
P112, P176
ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ε.
O58, O60
ΜΑΝΟΥ Ε.
O84
ΜΑΝΟΥΣΣΟΣ Μ.
AA118, O26, O49, P135
ΜΑΝΤΑΣ Ι.
P245
ΜΑΝΤΑΤΖΗΣ Μ.
O218, P10
ΜΑΝΤΕΛΑΣ Μ.
O210, O211, O212
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Μ.
O173, P33
ΜΑΝΤΣΙΟΥ Χ.
P40
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.
O96
ΜΑΡΑΚΗ Σ.
O74
ΜΑΡΑΝΤΟΣ Θ.
O83, O178
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Α.
O153, O154, O155, O156, O157
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Κ.
P96
ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ-ΣΙΑΡΚΟΥ Χ.
O109
ΜΑΡΓΙΟΥΛΑ-ΣΙΑΡΚΟΥ Γ.
O109
ΜΑΡΔΑ Α.
O129
ΜΑΡΙΝΕΛΗΣ Α.
P175
ΜΑΡΙΟΡΑΚΗΣ Χ.
P42
ΜΑΡΚΑΚΗ Λ.
P54, P58
ΜΑΡΚΟΥ Α.
O59
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ Ι.
O127
ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗ Ε.
O230
ΜΑΤΘΑΙΑΚΑΚΗΣ Α.
P87
ΜΑΤΘΑΙΟΥ Γ.
O132, O133
ΜΑΥΡΑΚΗ Ε.-Ε.
O208, O209
ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗ Ε.
O199, O200, P219, P225,
P226
ΜΑΥΡΙΔΟΥ Κ.
P181

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ Η.
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ.
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Η.
ΜΑΥΡΟΜΑΝΩΛΗ Α.
ΜΑΧΡΕΜΗ Ε.
ΜΕΓΑΠΑΝΟΥ Μ.
ΜΕΔΙΤΣΚΟΥ Σ.
ΜΕΔΙΤΣΟΥ Σ.
ΜΕΛΑ Δ.
ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ Α.

O10, O174, P28, P29, P30
O221
O04, P142
O128, P35, P115
P211
P242
P82
P81
O70, O226
O153, O154, O155, O156,
O157
ΜΕΝΤΖΗΣ Α.
O25, O218, P133
ΜΕΡΑΚΛΗ Σ.Μ
O25
ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ Σ.
O80
ΜΕΤΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ Ι.
P96
ΜΕΤΑΞΑΣ Γ.
O153, O154, O155, O156, O157
ΜΕΤΑΞΑΣ Π.
O127, O151
ΜΗΛΙΟΓΛΟΥ Ι.
P46
ΜΗΤΡΑΚΟΥ Ι.
P117
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ.
P201
ΜΗΤΡΟΥ Μ.
P21
ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ Β.
P114, P155
ΜΗΤΣΑΚΗΣ Ι.
P104, P105
ΜΗΤΣΗΣ Μ.
P234
ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ Ζ.
O164
ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Σ.
O87, O88, P178
ΜΙΚΡΟΥΛΗΣ Δ.
O145
ΜΙΜΙΔΗΣ Κ.
O86
ΜΙΜΤΣΟΥΔΗΣ Ι.
O101
ΜΙΧΑΛΗΣ Λ.
O67, O68
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.
O196
ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑ Π.
P179, P243
ΜΙΧΙΛΗΣ Σ.
O153, O154, O155, O156, O157
ΜΙΧΟΣ Π.-ΘΡ.
P230
ΜΙΧΟΥ Γ.
P198
ΜΟΚΚΑ Α.
O36
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ε.
P78, P79
ΜΟΥΖΑΚΗ Μ.
O35
ΜΟΥΛΙΤΑ Φ.
P174
ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Β.
O116
ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ Ε.
P38
ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ Δ.
O205, O206, O207, P222
ΜΟΥΤΑΒΗ Μ.
P181
ΜΟΥΤΑΦΗ Μ.
P21
ΜΟΥΤΣΙΟΥ Α.
O89
ΜΠΑΓΓΕΑΣ Α.
O136, O217, O225
ΜΠΑΪΛΗ Γ.
O76, P246, P248
ΜΠΑΚΑΣΗΣ Α.
O221
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι.
O126, O127
ΜΠΑΛΗ Χ.
P237
ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ.
O147
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Α.
O127
ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Κ.
O13, P77
ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ Ν.
P203
ΜΠΑΡΓΙΩΤΑ Α.
P66
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ΜΠΑΡΕΤΤΑΣ Ν.
O26, P135
ΜΠΑΡΕΤΤΑΣ Ν.
O10, O174, P28, P29, P30
ΜΠΑΡΕΤΤΑΣ Ν.
O197
ΜΠΑΡΚΑ Κ.
P242
ΜΠΑΡΚΑΣ Φ.
O56
ΜΠΑΡΛΑΜΠΑ ΑΙΚ.
O34, P102
ΜΠΑΣΟΥΚΑΣ Ι.
P61
ΜΠΑΤΣΙΔΗ Ε.
O144
ΜΠΑΤΣΙΟΥ Α.
O219
ΜΠΑΧΑΡΑΚΗ Γ.
O09, P158
ΜΠΕΣΗΣ Α.
P60
ΜΠΗΚΑΣ Κ.
O215
ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ-ΓΕΩΡΓΑΛΛΗΣ Σ.Ι.
P09
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Θ.
O23, O25, O26, P132,
P133, P135, P251
ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ Β.
O240
ΜΠΛΟΥΧΟΣ Κ.
O197
ΜΠΟΝΟΒΟΛΙΑΣ Ι.
O101
ΜΠΟΝΤΖΟΣ Γ.
P129
ΜΠΟΤΟΥ Α.
O225
ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗ Α.
P23
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΑΣ Γ.
O145
ΜΠΟΥΖΗ Θ.
P51
ΜΠΟΥΛΙΑΡΗ Α.
P91
ΜΠΟΥΛΜΠΟΥ Α.
O204
ΜΠΟΥΝΑΣ Ν.
O195, P238
ΜΠΟΥΝΟΣ Χ.
P173
ΜΠΟΥΡΑ Π.
P185
ΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ Β.
P90
ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ Ν.
P154
ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΕΛΗΣ Α.
O82
ΜΠΟΥΡΟΣ Δ.
P204, P205
ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ Ε.
O59
ΜΠΟΥΣΗ Β.
P177
ΜΠΡΑΤΤΟΥ Π.
O196
ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ Ε.
O64, O65, O222, P172
ΜΠΡΟΥΖΟΥ Κ.
P213
ΜΠΡΟΥΤΑΣ Δ.
O147
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
O86
ΜΥΛΩΝΑΣ Κ.
O76, P244, P246, P248
ΜΥΛΩΝΑΣ Σ.
O76, P246, P248
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ-ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ Μ.
O95, O97, P73,
P134, P211, P244
ΜΥΣΤΑΚΕΛΗΣ Χ.
P91
ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ Σ.
P148
ΜΥΤΤΑΡΑΚΗ Ε.
P86
ΜΩΥΣΙΔΗΣ Κ.
O09, P158

Ν
ΝΑΣΣΟΣ Ν.
ΝΑΤΣΗΣ Κ.
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O58
O21, O42, O43, O44, O45, O46,
O47, O48, O50, O51,O52,
O53, O54, O55, O102, P14, P15,
P16, P17, P18

ΝΕΔΕΛΚΟΣ Γ.
O201
ΝΕΡΝΤΕΝΓΙΑΝ Ν.
O26, P135
ΝΙΓΔΕΛΗΣ Μ.
O240
ΝΙΚΑ Φ.
P200
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Σ.
O123
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Φ.
P69
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗ Ζ.
P123
ΝΙΤΣΑ Ζ.
P19
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ Μ.
O204
ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ Ζ.
O213, O216, O220, P153
ΝΤΑΪΟΣ Γ.
P85
ΝΤΑΛΟΣ Π.
O133
ΝΤΑΝΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
P06
ΝΤΑΝΤΟΥ Ε.
P66
ΝΤΑΡΑΛΑΣ Α.
O92
ΝΤΑΦΟΥ Β.
P141
ΝΤΕΡΝΤΕΝΓΙΑΝ Ν.
P13
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Π.
O125
ΝΤΟΝΤΣΗ Π.
O182
ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ Ε.
O59, P234

Ξ
ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ Χ.

O142

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η.

P224
O169, O170, O171, O172

Π
ΠΑΓΟΥΡΔΑΚΗΣ Δ.
P142
ΠΑΓΩΝΗ Α.
O137, P83, P169
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Κ.
P173
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Κ.
P258
ΠΑΛΑΙΟΣ Α.
O20
ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ Θ.
P131, P183
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Α.
O63, O147
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν-Α.
P18
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Π.
O72, P56, P237
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Π.
O58, O60
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ Κ.
O163
ΠΑΝΙΔΗΣ Π.
O30, O41, O233, P162
ΠΑΝΟΣ Ζ.
O17
ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ Α.
O77, P107
ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ Θ.
O77, P107
ΠΑΝΤΕΛΙΑ Κ.
P22, P189
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Π.
O44, P74, P134
ΠΑΠΑ Α.
O75
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε.
O31, P101, P145, P217
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ.
O196
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ.
O161
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Ο.
P213
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Χ.
P218
ΠΑΠΑΔΑΚΗ Ρ.
O74
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ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Ι.
O183, P69
ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Κ.
O108, P168
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.
O98
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δ.
O97
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π.
O19
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.-Ν.
O107, P202
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.
P202
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ν.
P104
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σ.
P148
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
P112
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΑΛΑΤΑΚΗ Ε.
O229
ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Β.
P103
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ Γ.
O05
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Δ.
O58
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Κ.
P258
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Α.
P157
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.
O37
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.
O42, O48, O51, O55
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.
O208, O209
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.-ΤΖ.
P22, P189
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.
O64, P172
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Π.
P218
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ Π.
O92, O93, P212
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.
O184
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Λ.
O138
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ.
P249
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γ.
P249
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.
O101
ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΥ Θ.
O124
ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ Ρ.
O13, P77
ΠΑΠΑΝΑΣ Ν.
O58, P180
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΣΙΔΗΡΑ Π.
O85, O187
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Β.
O10, O150, O174, O177,
P28, P29, P30, P231
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.
O199, O200, O201, P148,
P219, P225
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΚ.
O13, P77, P80
ΠΑΠΑΝΟΤΑ Α.
P144
ΠΑΠΑΟΔΥΣΣΕΑ Ι.
P72
ΠΑΠΑΡΟΪΔΑΜΗΣ Γ.
O44, O45, O102, P17, P74
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ Α.
O205, O206, O207, P222
ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΥ Ι.
O202
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Δ.
O137, P83
ΠΑΠΠΑ Ε.
O214, P44
ΠΑΠΠΑ Ε.
O39, O64, O67, O152, O194, O195,
P112, P172, P176
ΠΑΠΠΑ Μ.
P199
ΠΑΠΠΑ Π.
O39, O67, O152, O194, P112,
P172, P176
ΠΑΠΠΑ Τ.
P213
ΠΑΠΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ Β.
P251
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Ε.
O13
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Μ.
O28, O29, O111, O112,
O113, O114

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Ε.

O28, O29, O32, O111,
O112, O113, O114
ΠΑΡΑΣΧΟΥ Α.
O145
ΠΑΡΕ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Α.
O03
ΠΑΡΡΑ Ο.
P139
ΠΑΣΙΑΤΑ Κ.
P211
ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ.
O28, O30
ΠΑΤΟΥΣΗ Α.
O132
ΠΑΤΡΑΣ Ρ.
O12
ΠΑΤΡΙΝΟΣ Π.
P230
ΠΑΤΡΙΝΟΥ Α.
P22, P189
ΠΑΤΣΙΑΛΟΣ Η.
P79
ΠΑΥΛΗ Π.
P07, P64, P168
ΠΑΥΛΙΔΗΣ Ν.
O89
ΠΑΥΛΙΔΟΥ Δ-Χ
O21, O47, P15, P40
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Δ.
Ο90, O175, P19, P20
ΠΑΧΗΣ Χ.
O179
ΠΑΧΤΑ Α.
O165, O169, O170, O171, O172
ΠΕΓΙΟΣ Β.
O123
ΠΕΪΔΗΣ Κ.
O101
ΠΕΛΛΙΔΟΥ Σ.-Ε.
P125
ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Χ.
O230
ΠΕΡΕΝΤΕ ΜΕΜΕΤ Μ.
O122
ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.
P125
ΠΕΡΠΕΛΕ Γ.
O216, P153
ΠΕΡΡΕΑ Δ.
O71, O126, O127, O214, P44, P128
ΠΕΡΡΟΣ Π.
P100
ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Ε.
O81
ΠΕΤΡΟΥ Ι.
O146
ΠΕΤΡΟΥ Α.
P126
ΠΕΤΡΟΥ Ε.
O135
ΠΕΤΡΟΥ Ε.
O74
ΠΕΤΡΟΥ Ι.
P221
ΠΕΤΡΟΥ Δ.
O234
ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ Χ.
O228, P147
ΠΗΛΑΚΟΥΤΑ ΔΕΠΑΣΚΟΥΑΛΕ Μ.
O125
ΠΙΑΓΚΟΥ Μ.
O21, O43, O44, O45, O48, O50,
O51, O52, O53, O54, O55,
O102, P15, P18
ΠΙΕΤΑ Α.
O228
ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ Χ.
O132, O133
ΠΙΤΣΙΚΑΣ Ν.
O125
ΠΙΤΣΙΟΛΑ Χ.
O140
ΠΙΤΣΙΩΛΗ Ε.
O25, P133
ΠΛΕΣΣΙΑΣ Χ.
P254
ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
O02
ΠΟΝΤΙΚΟΓΛΟΥ Χ.
O226
ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ ΕΙ.
O213, P80
ΠΟΥΛΟΣ Ο.
O57
ΠΟΥΤΕΛΙΔΗΣ Θ.
P215
ΠΡΑΠΑ Σ.
P168
ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π.
P10
ΠΡΑΤΣΙΔΟΥ-ΓΚΕΡΤΣΗ Π.
O158
ΠΡΕΚΑ Μ.
O51
ΠΡΙΦΤΗΣ Δ.
P134
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ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΟΥ Α.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Μ.
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ Ι.
ΠΥΡΓΑΚΗΣ Π.

O71, O189, P128
O96
P93
O16, P144

Ρ
ΡΑΜΠΟΤΑΣ Α.
ΡΑΠΤΗΣ Ν.
ΡΑΠΤΗΣ Δ.
ΡΕΒΥΘΗΣ Α.
ΡΕΠΟΥΣΗ Ε.
ΡΕΠΟΥΣΗ Ν.
ΡΕΠΟΥΣΗ Ε.
ΡΙΡΗ Κ.
ΡΟΗΛΙΔΗΣ Ε.
ΡΟΥΜΠΟΥ Α.
ΡΟΥΜΠΟΥΤΣΟΥ Μ.
ΡΟΥΣΟΥ Α.
ΡΟΥΣΣΟΣ Δ.
ΡΟΥΣΣΟΥ ΑΙΚ.

O23, P132
O84
P78, P79
P52
O151
O129
O48, O50, O52, O53, O54
P153
O79
O79
P142
O133
O35, O109
O132

Σ
ΣΑΜΑΝΙΔΗΣ Κ.
O57
ΣΑΜΑΡΑ Μ.
P77, P78, P79
ΣΑΜΑΡΑ Α.
O219
ΣΑΜΑΡΑ Κ.
P60
ΣΑΜΑΡΑΣ Γ.
O145
ΣΑΟΥΛΙΔΟΥ Ε.
P144
ΣΑΠΑΛΙΔΗΣ Κ.
O146
ΣΑΡΑΝΤΗ Μ.
P09
ΣΑΡΑΤΖΗΣ Ν.
O210, O211, O212
ΣΑΡΓΙΩΤΗΣ Γ.
O158, P130
ΣΑΡΔΕΛΗ Χ.
O94
ΣΑΡΙΑΝΙΔΟΥ Ν.
O121
ΣΑΡΡΗ-ΦΛΩΡΙΔΟΥ Π.
O121
ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ Γ.
P150
ΣΑΧΑΝΙΔΟΥ Μ.
P150
ΣΒΕΡΩΝΗ Ε.
P96
ΣΓΑΝΤΖΟΣ Μ.
P86
ΣΔΟΥΓΚΑ Μ.
O79
ΣΕΒΑΣΤΟΥΔΗ Α.
O110, P252
ΣΕΡΝΤΑΡΗ ΑΣΠ.
O02
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ Ν.
P87
ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΚΗ Ε.
P87
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
O59, P234
ΣΙΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ Α.
O227
ΣΙΑΡΑΒΑΣ Κ.
P229
ΣΙΑΦΗΣ Σ.
O92, O93, O203, P212
ΣΙΔΕΡΑΣ Λ.
O80
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
P196
ΣΙΜΑΤΟΣ Γ.
O196
ΣΙΜΗΧΑΝΙΔΟΥ Α.
AA118, O49
ΣΙΜΙΤΣΙΔΕΛΛΗΣ Χ.
P27
ΣΙΟΥΝΤΑΣ Α.
O240, P74
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ΣΙΟΥΤΗ Ι.
P125
ΣΙΣΚΟΣ Χ.
O53, O54, O55
ΣΙΣΜΑΝΗΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α.
P202
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Π.
O50, O51, O52, O53, O55,
P18
ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ Α.
O57
ΣΚΟΥΛΑΡΙΓΚΗΣ Ι.
P88, P89
ΣΚΟΥΡΑ Λ.
O80
ΣΜΥΡΗ Σ.
O234
ΣΟΥΡΛΑ Μ.
O219
ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ Δ.
O145
ΣΟΦΙΔΗΣ Γ.
O42, O43, O46, O48, O51, P15,
P17
ΣΟΦΙΚΙΤΗΣ Ν.
O147
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
P210
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε.
P210
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Β.
P136
ΣΠΙΝΟΣ Δ.
P152
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ.
P203
ΣΤΑΘΑΚΗΣ Γ.
P218
ΣΤΑΘΗ Θ.
O136
ΣΤΑΙΚΟΓΛΟΥ Ν.
O05, O235
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ Π-Β.
P04
ΣΤΑΜΟΥ Α.
O148, P07, P50, P95
ΣΤΑΜΟΥ Μ.
O132
ΣΤΑΜΠΕΡΝΑ Α.
O86
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ Σ.
O232
ΣΤΑΣΙΝΟΥ Μ.
O29, O32
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α.
O01, P250
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Κ.
O210, O211, O212
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν.
P157
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ.
P50, P67, P95
ΣΤΕΦΑΝΗ Α.
O217, P195
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Χ.
O235
ΣΤΟΪΚΟΥ Χ. Ζ
P137
ΣΤΡΑΤΗΣ Ε.
O72, O188, P52, P56, P196
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Μ.-Χ.
O183, O198, P69
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Σ.
O06, O08, O159, O160,
O162, O237, P62, P63, P76, P84, P138, P167, P236
ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Λ.
P101
ΣΤΥΛΙΑΡΑ Ι.
O181, O231, P99
ΣΤΥΛΙΑΡΑ Ε.
O181, O231, P99
ΣΥΜΕΟΥ Μ.
O23, O218, P132
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ Ε.
O202
ΣΥΡΝΙΩΤΗ Γ.
O184
ΣΦΗΚΑΣ Ε.
P90
ΣΧΟΙΝΗ Π.
P92, P166, P209
ΣΩΤΗΡΙΑΝΑΚΟΥ Μ.-Ε.
P11
ΣΩΤΗΡΙΟΥ Σ.
O27

Τ
ΤΑΛΛΙΟΥ Χ.
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ Ζ.Γ.
ΤΑΜΠΡΑΤΖΗ Ε.

O137, P83
O14
O183
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ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Β.
ΤΑΤΣΙΩΝΗ Α.
ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ Μ.
ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ Α.
ΤΕΡΖΗ Ε.
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ Α.
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ Ι.
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΑΙΚ.
ΤΖΑΒΑΡΑ Μ.
ΤΖΑΜΑΛΗΣ Α.
ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΥ Ε.

P88, P89, P207
O59
P24
O139
O58
P227, P228
O74
O132
P201
O37, P163
O71, O126, O127, O151,
O189, O214, P44, P128
ΤΖΑΝΝΗ Α.
O71, P44
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ Ι.-Γ.
P98, P143
ΤΖΑΝΝΙΝΗΣ Σ.
P53, P68
ΤΖΕΛΕΠΗ Α.
P152
ΤΖΕΡΜΠΟΣ Φ.
P243
ΤΖΗΚΑ Μ.
O21, O102, O124, P14, P215
ΤΖΗΜΚΑΣ-ΔΑΚΗΣ Κ.
P65
ΤΖΗΡΟΥ Ο.
O201
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ Ζ.
O164, P61
ΤΖΟΓΑΝΑΚΟΣ Ι.
P75
ΤΖΟΥΦΗ Μ.
O152
ΤΙΚΟΥΔΗ Ε.
O215
ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ Κ.
O218
ΤΟΟΥΛΙΑΣ Α.
O07, O192, O193, P240, P241
ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ Ν.
O89
ΤΟΣΚΑΣ Ι.
O189, P128
ΤΟΤΛΗΣ Τ.
O21, O44, O45, O47, O53, O54,
O102, P16
ΤΟΥΖΛΑΤΖΗ Ν.
O121
ΤΟΥΣΗΣ Α.
P147
ΤΡΑΚΟΣΑΡΗ Π.
O86
ΤΡΑΧΑΛΑΚΗ Α.
P245
ΤΡΑΧΑΝΑ Μ.
O158
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.
O121
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.
O04
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α.-Σ.
P223
ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ Ε.
O115
ΤΡΙΓΚΑ Μ.
P201
ΤΡΥΠΟΣΚΙΑΔΗΣ Φ.
P88, P89
ΤΡΥΦΩΝΟΣ Α.
O126
ΤΡΥΨΙΑΝΗΣ Γ.
O145
ΤΣΑΓΙΑΝΝΗ Α.
O223, P05, P34
ΤΣΑΚΑ Σ.
P145, P194, P217
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ν.
O87, O88, P178
ΤΣΑΜΠΑΣΒΙΛΙ Α.
P51
ΤΣΑΟΥΣΗ Μ.
O04
ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ Σ.
O145
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Γ.
O57
ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ Α.
O205, O206, O207, P222
ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ Α.
O85, O140
ΤΣΑΦΚΑ-ΤΣΟΤΣΚΟΥ Φ.
P215
ΤΣΕΖΟΥ Α.
P38
ΤΣΕΛΙΟΥ Μ.
P34

ΤΣΕΡΜΑΚΙΑΝ Τ.
P104, P105
ΤΣΙΑΜΗ Β.
O25, P133
ΤΣΙΑΜΗΤΑ Μ.
P203
ΤΣΙΑΝΟΣ Ε.-Β.
O187, O188, P52
ΤΣΙΒΓΟΥΛΗΣ Γ.
P10
ΤΣΙΒΟΥ Μ.
O66, O131
ΤΣΙΓΓΕΛΗ Π.
O56, O234
ΤΣΙΚΑ Α.
O198
ΤΣΙΛΗΡΑΣ Θ.
O130
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ Ε.
O98
ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ Χ.
P48
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗΣ Μ.
P160
ΤΣΙΜΠΩΝΗΣ Α.
O105
ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι.
O37, P163
ΤΣΙΠΛΑΚΟΣ Π.
P223
ΤΣΙΠΡΑΣ Η.
O115
ΤΣΙΡΚΑ Γ.
O59
ΤΣΙΡΚΑΣ Ι.
O153, O154, O155, O156, O157
ΤΣΙΦΤΣΗΣ Α.
O105, O232, P185
ΤΣΟΛΑΚΗ Μ.
O128, O134, P115, P124
ΤΣΟΛΑΚΗ Α.
P124
ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ Α.
P60
ΤΣΟΜΠΛΕΡ Κ.
P165
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΟΥ Κ.
O125
ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΣΟΓΛΟΥ Δ.Θ.
P60

Φ
ΦΑΜΠΡΗ Α.
O73, P255
ΦΑΝΤΑΚΗΣ Α.
O07, O192, O193, P240, P241
ΦΑΡΣΑΚΗΣ Α.
O104
ΦΑΤΣΕΑ Θ.
O106
ΦΕΚΟΣ Χ.
P97
ΦΕΡΔΙΑΝΑΚΗ Ε.
O163
ΦΕΡΜΕΛΗ Δ.
O22, O83
ΦΕΡΟΥΣ Σ.
O65
ΦΕΣΣΑΣ Ι.
O107
ΦΙΔΑΝΗ Σ.
P42
ΦΙΛΗΣ Ι.
O17
ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ Α.
P11, P91
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Ε.
P105
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Α.
O81, P85
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ Κ.
O95
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Α.
P220
ΦΛΑΜΟΥΡΙΔΟΥ Μ.
O133
ΦΛΙΝΔΡΗΣ Σ.
O73, O143, P255
ΦΛΩΡΔΕΛΛΗΣ Χ.
O163
ΦΟΡΟΖΙΔΟΥ Ε.
O149
ΦΟΥΖΑ Α.
O10, O95, O174 O177, P28, P29,
P30
ΦΟΥΖΑΣ Ι.
O150, P231
ΦΟΥΖΑΣ Σ.
P201
ΦΟΥΝΤΑ Χ.
O29
ΦΡΟΥΖΑΚΗ Χ.
O35, P82
ΦΥΛΑΚΤΟΥ Α.
O10, O174, O177, P28, P29, P30
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ
ΦΩΚΟΛΩΡΟΣ Χ.
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ν.
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

P129
P50, P95
O89

Χ
ΧΑΒΑΡΗ Χ.
ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Κ.
ΧΑΛΑΤΣΗΣ Γ.
ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Ν.
ΧΑΛΙΑΣΟΣ Ν.
ΧΑΛΙΟΣ Δ.
ΧΑΜΗΛΟΣ Γ.
ΧΑΝΤΕ Σ.
ΧΑΡΙΣΗΣ Ν.
ΧΑΡΙΣΗΣ Χ.
ΧΑΣΕΜΑΚΗ Ν.
ΧΑΤΖΗ Ε.
ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ ΣΤ.
ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΙΑΔΟΥ Ε.
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡ.
ΧΑΤΖΗΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ζ.
ΧΑΤΖΗΙΣΑΑΚ Δ.
ΧΑΤΖΗΙΣΑΑΚ Σ.
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ Ε.
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Ε.
ΧΑΤΖΗΜΑΥΡΟΥΔΗΣ Γ.
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Ε.
ΧΑΤΖΗΣ Μ.
ΧΑΧΑΛΗ Σ.
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Π.
ΧΙΟΝΑ Κ.
ΧΙΟΝΑΤΟΣ Ρ. Α.
ΧΟΝΤΑ Ε.
ΧΟΡΤΗ Α.
ΧΟΡΤΗΣ Ι.
ΧΡΗΣΤΟΥ Μ.
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗΣ Π.-Χ.
ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ Μ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ ΕΛ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Π.
ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ Λ.
ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ Ε.
ΧΩΡΑΦΑ Ε.

O75
O122, P254
P114
O36
O41, O227, O233
P41
O78
O85
O199
P229
O214
O216
O213
P41
O213
P111, P227, P228
O07, O192, O193, P240,
P241
O07, O192, O193, P240,
P241
P220
P105
O149
O64, O65, O222, P172
P73
P18
P221
O229
P116
O119
O94
P50, P95
O220
O20
O210, O211, O212
O120
O187
O18
O179
O57
O79

Ψ
ΨΑΡΟΥΛΑΚΗ Α.
ΨΑΡΡΑΣ Α.
ΨΑΧΝΑ Σ.
ΨΩΜΙΑΔΟΥ Β.
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O232, P185
O79
O33, O56, O23

