
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
 
 

:Ν-1-ΑΑ
∆ραστηριοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των νέων µε µαθησιακές και 
ψυχικές ιδιαιτερότητες: µία ρεαλιστική πρόταση.

.3Ζάρρος Α, 2Ζάρρου Α, 1Μαντζίκος Ι
1Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Τµήµα 
Πολιτικής Επιστήµης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστηµίου Πολιτικών & Κοινωνικών Επιστηµών, 3Ιατρική Σχολή του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Στα πλαίσια µίας ευρύτερης πολιτικής προσέγγισης των ζητηµάτων που αφορούν στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, η οµάδα µας έχει κατά το πρόσφατο παρελθόν αναπτύξει µία σειρά προτάσεων για 
µεσοπρόθεσµες θεσµικές (κυρίως) µεταρρυθµίσεις σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) σε θέµατα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (παραχώρηση αρµοδιοτήτων επί των 
Κέντρων Υγείας στους ΟΤΑ, ίδρυση των Τοπικών Συµβουλίων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - 
ΤοΣΥΚΑ, θεσµοθέτηση επιµέρους Επιτροπών κλπ). Στην παρούσα εργασία µας αναπτύσσεται µία 
ρεαλιστική πρόταση για τη δραστηριοποίηση των ΟΤΑ προς όφελος των νέων δηµοτών µε µαθησιακές 
ή/και ψυχικές ιδιαιτερότητες (στα πλαίσια, πάντα, των προαναφερθέντων προτάσεων µας). 

 
Σύνοψη της Προτάσεως: Θεωρούµε πως η αντιµετώπιση των προβληµάτων των νέων µε µαθησιακές ή/και 
ψυχικές ιδιαιτερότητες δεν λύνεται µε την ‘‘ιδρυµατοποίηση’’ και την περιθωριοποίηση τους, αλλά θα 
πρέπει να περιλαµβάνει: α)πρωτοβουλίες κατ’ οίκον εκπαιδευτικής ενίσχυσης µε χρηµατοδότηση των ΟΤΑ, 
β)συντονισµό του περιεχοµένου της εκπαιδευτικής και κοινωνικής πορείας των ατόµων αυτών από την 
Επιτροπή Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ΤοΣΥΚΑ (σε συνεργασία µε εργαζόµενους σε συναφείς κεντρικούς 
φορείς) και γ)κεντρικό συντονισµό και ανάπτυξη ειδικών δραστηριοτήτων (εκδηλώσεων, δικτύων 
περιφερικής συνεργασίας κλπ) για την ενίσχυση της κοινωνικής τους αφοµοίωσης. Προτείνουµε τη θέσπιση 
ενός εποπτικού κέντρου σε κάθε Περιφέρεια, του Εποπτικού Κέντρου για την Ενίσχυση των Νέων µε 
Ιδιαιτερότητες (ΕΚΕΝΙ), µε αρµοδιότητες: α)τον έλεγχο και το συντονισµό της δράσης των Επιτροπών 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης των ΤοΣΥΚΑ, β)την αντιµετώπιση καταγγελιών ή/και παραλείψεων των 
τελευταίων, καθώς και γ)την παρότρυνση και ενίσχυση των Επιτροπών Επιµόρφωσης των ΤοΣΥΚΑ, για την 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσµού υπέρ της κοινωνικής αφοµοίωσης των ατόµων 
αυτών. 
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:Ν-2-ΑΑ

Jerome W. Conn (24/9/1907, New York-11/6/1994, Naples, Florida).
.2Ιαβάτσο Χ, 2Ντζιώρα Φ, 1Ιαβάτσο ΠΕ, 1Καπίρης Ν

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 

το Conn . erome WJΗ παρουσίαση της ζωής και του έργου του Αµερικανού ενδοκρινολόγου   :ΣΚΟΠΟΣ
.Connύνδροµο του όνοµα του οποίου δόθηκε στο σ 

 
 για τρία χρόνια πριν εισαχθεί Rutgers Παρακολούθησε µαθήµατα στο πανεπιστήµιο του :ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

στην ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου του Michigan στο Ann Arbor το 1928. Οι δύο αδερφές του, οι οποίες 
και οι δύο ήταν εξίσου χαρισµατικές, συνεισέφεραν οικονοµικά στην εκπαίδευσή του από τους µισθούς τους 
ως γραµµατείς. Ήδη από τον πρώτο χρόνο στο πανεπιστήµιο παντρεύτηκε τη συµφοιτήτριά του, Betty Stern, 
η οποία αργότερα µοιράστηκε τα ενδιαφέροντά του στην κλινική έρευνα. Ο Conn αποφοίτησε από την 
ιατρική σχολή του πανεπιστηµίου του Michigan το 1932. Αρχικά ειδικεύτηκε στη χειρουργική, αλλά ένα 
χρόνο αργότερα στράφηκε στην παθολογία. Μετά από δύο χρόνια ιατρικής ειδικότητας προσελκύσθηκε από 
την έρευνα στο τµήµα της κλινικής έρευνας στους τοµείς της παχυσαρκίας, ενέργειας, µεταβολισµού και 
διαβήτη υπό τη διεύθυνση του ∆ρ. Lewis H. Newburgh. Ο Conn εισήχθη στο τµήµα ως µέλος το 1935 και 
έγινε βοηθός καθηγητή της παθολογίας το 1938. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, το 1943, ο 
Conn ανέλαβε το τµήµα της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού. Επειδή ο εγκλιµατισµός στην τροπική 
ζέστη ήταν µια µείζονα ανησυχία του στρατού στο Νότιο Ειρηνικό, ανέλαβε µια σειρά ερευνών για τη 
ρύθµιση της απώλειας αλάτων µε τον ιδρώτα σε αντιρρησίες συνείδησης που εκτέθηκαν σε υψηλή 
θερµοκρασία και υγρασία. ∆απάνησε ολόκληρη την καριέρα του στο πανεπιστήµιο του Michigan. Το 1968 
επονοµάστηκε οµότιµος καθηγητής. Αποσύρθηκε από το πανεπιστήµιο το 1974. Κατά τη διάρκεια της 
υψηλά παραγωγικής του καριέρας στο Michigan, ο Conn συνέγραψε 284 επιστηµονικές διατριβές και 
κεφάλαια βιβλίων. Το πιο εντυπωσιακό δηµιούργηµα της µακράς διεύθυνσής του στην ερευνητική µονάδα 
του τµήµατος της Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισµού στο Michigan ήταν ο µεγάλος αριθµός των λαµπρών 
νέων µελών που άρχισαν την ερευνητική τους καριέρα στο τµήµα του. 

 
ια περίπτωση που  Εξαιρετικά σπάν.ConnΣύνδροµο του  :ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

χαρακτηρίζεται από αδένωµα, καρκίνωµα ή υπερπλασία της σπειραµατοειδούς ζώνης του φλοιού των 
επινεφριδίων, µε αποτέλεσµα την υπερβολική παραγωγή αλδοστερόνης (πρωτοπαθής 
υπεραλδοστερονισµός). Τα συµπτώµατα και η κλινική κατάσταση περιλαµβάνουν: µυϊκή αδυναµία, 
διαλείπουσα παράλυση, συµπτώµατα που µοιάζουν µε τετανία, καρδιακές αρρυθµίες, υπέρταση, επίµονη 
υποκαλιαιµία, αλκάλωση, πολυουρία, αµφιβληστροειδοπάθεια, παραισθησίες και ψυχικές διαταραχές. Είναι 
ελαφρώς συχνότερο στις γυναίκες, συνήθως σε ασθενείς 30-50 ετών, και πολύ σπάνια στα παιδιά. 
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:Ν-3-ΑΑ

Harvey Williams Cushing (8/4/1869-7/10/1939).
.2Ιαβάτσο Χ, 2Ντζιώρα Φ, 1Καπίρης Ν, 1Ιαβάτσο ΠΕ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 

.Cushing Williams Harveyρουσίαση της ζωής και του έργου του Η πα: Σκοπός 
 

Η . Cushing Williams Maria Betsey και Cushing Kirke Henry ήταν παιδί των CushingΟ : Ζωή και έργο
οικογένεια Cushing από την πλευρά του πατέρα καταγόταν από το Gravesend της Αγγλίας. Στην ηλικία των 
18 ο Harvey Cushing πήγε στο κολλέγιο του Yale και το 1891 ακολούθησε τον αδελφό του Edward στην 
ιατρική σχολή του Harvard. Το 1894 επισκέφτηκε το Λονδίνο για πρώτη φορά και συνάντησε τον Jonathan 
Hutchinson και τον Thomas Barlow στο Great Ormond Street Hospital. Ανέλαβε θέση επιµελητή το 1895 
στο Γενικό Νοσοκοµείο της Μασαχουσέτης, στη Βοστώνη. Το 1896, ο Cushing έγινε επιστηµονικός 
συνεργάτης στο νεοιδρυθέν νοσοκοµείο Johns Hopkins, όπου για 4 χρόνια εργάστηκε υπό τον William 
Stewart Halsted. Αφού πέρασε τα χρόνια 1900-1901 στην Ευρώπη, ο Cushing το 1902 επέστρεψε στο Johns 
Hopkins, όπου πραγµατοποίησε  µαθήµατα χειρουργικής ανατοµικής και οργάνωσε ένα πειραµατικό 
χειρουργικό εργαστήριο στο οποίο φοιτητές πραγµατοποιούσαν επεµβάσεις σε σκύλους. Ήταν τότε που 
ξεκίνησε να προσανατολίζεται προς την νευρολογική χειρουργική. Το 1902 ο Cushing παντρεύτηκε την 
Katharine Stone Crowell, µία παιδική φίλη απ’το Cleveland και απέκτησαν µαζί 5 παιδιά. Ο Cushing ήταν 
επίκουρος καθηγητής χειρουργικής στο Johns Hopkins από το 1903 εώς το 1912. Το 1910 έγινε οµότιµος 
καθηγητής χειρουργικής στην ιατρική σχολή του Harvard. Το 1939 ως χειρουργός έγινε επίτιµο µέλος στο 
Βασιλικό Κολλέγιο Ιατρών στο Λονδίνο. Ο Cushing απεβίωσε από καρδιακή ανακοπή, ενώ εργαζόταν σε 
µία µονογραφία που αφορούσε την ανατοµική του Andreas Vesalius το 16ο αιώνα. 

 
ερυθρές , οστεοπενία, αρτηριακή υπέρταση, Χαρακτηρίζεται από πληθωρικό προσωπείο: Κλινική εικόνα

ραβδώσεις κοιλίας, σακχαρώδης διαβήτης, υπερτρίχωση, αµηνόρροια και εναπόθεση λίπους στην 
τραχηλορραχιαία περιοχή. Οφείλεται σε υπερβολική έκκριση γλυκοκορτικοειδών ή και ανδρογόνων 
ορµονών. Παρατηρείται συχνότερα σε γυναίκες. Ο όρος σύνδροµο Cushing γι’αυτήν την κατάσταση 
προτάθηκε από τον Fuller Albright το 1943. 
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:Ν-4-ΑΑ

Joe Vincent Meigs (24/10/1892, Lowell-1963).
.2Ιαβάτσο Χ, 2Ντζιώρα Φ, 1Ιαβάτσο ΠΕ, 1Καπίρης Ν

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 

Η παρουσίαση της ζωής και του έργου του Αµερικανού µαιευτήρα     και : ΣΚΟΠΟΣ 
γυναικολόγου Joe Vincent Meigs το όνοµα του οποίου δόθηκε στο οµώνυµο σύνδροµο.                                  
                                                                                           

 
νε µέλος του Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της επαγγελµατικής του καριέρας έγι :ΖΩΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

πανεπιστηµίου του Harvard και του γενικού νοσοκοµείου της Massachusetts, ως καθηγητής γυναικολογίας 
και επικεφαλής του τµήµατος γυναικολογίας, αντίστοιχα. Ο παππούς του ήταν λοχαγός – στρατιωτικός 
ιατρός στον Αµερικανικό Εµφύλιο Πόλεµο και τιµήθηκε µε µετάλλιο γενναιότητας από τον Abraham 
Lincoln. Ο πατέρας του ήταν γενικός γιατρός στη Νέα Αγγλία και καλλιέργησε το ενδιαφέρον του υιού του 
στην ιατρική και πιο συγκεκριµένα στη χειρουργική. Ο Meigs αποφοίτησε από το Bachelor of Arts του 
πανεπιστηµίου του Princeton το 1919 και πήρε το πτυχίο ιατρικής στο πανεπιστήµιο του Harvard στη 
Βοστώνη. Η πρώτη του υπηρεσία ήταν στη χειρουργική στο γενικό νοσοκοµείο της Massachusetts, µε το 
οποίο συνδέθηκε για την υπόλοιπη επαγγελµατική του ζωή. Για ένα χρόνο ήταν βοηθός του περίφηµου 
καθηγητή William Phillips Graves, ο οποίος κέντρισε το ενδιαφέρον του Meigs στη γυναικολογική 
χειρουργική. Ο Meigs αργότερα έγινε καθηγητής της χειρουργικής στην ιατρική σχολή, του πανεπιστηµίου 
του Harvard, διδάσκοντας εκεί από το 1932 έως το 1942. Το 1942 ο Joe Vincent Meigs έγινε καθηγητής 
κλινικής γυναικολογίας στο Harvard και επικεφαλής του νοσοκοµείου Vincent Memorial µε τα καλά 
εξοπλισµένα εργαστήριά του και τις εγκαταστάσεις έρευνας. Παραιτήθηκε από τη θέση του το 1955 και από 
τη µόνιµη θέση του στο Harvard το 1959, όταν έγινε επίτιµος. Η θέση της γυναικολογίας στο Harvard έχει 
από τότε ονοµαστεί «Joe Vincent Meigs’ Professor of Gynaecology». 

 
  Ένα σύνδροµο που χαρακτηρίζεται.MeigsΣύνδροµο του  :ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

από καλοήθη όγκο των ωοθηκών, συνήθως ίνωµα,, συνοδευόµενο από ασκίτη και υδροθώρακα. Συµβαίνει 
κυρίως στις ηλικιωµένες γυναίκες. Το ψευδοσύνδροµο του Meigs (όρος που δόθηκε από τον ίδιο το Meigs) 
είναι το ίδιο όπως το αληθές σύνδροµο του Meigs, εκτός από την προέλευση του όγκου, ο οποίος µπορεί να 
εντοπίζεται στις ωοθήκες, στις σάλπιγγες, στη µήτρα ή στον στρογγύλο σύνδεσµό. Ο Meigs περίγραψε την 
κατάσταση το 1934 και µε τον John W. Cass, to 1937, έγινε µια λεπτοµερή καταγραφή και µελέτη επτά 
περιπτώσεων που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 1901-1934, καθώς και µία αρχική µελέτη του 
συνδρόµου. Τον ίδιο χρόνο, το 1937, οι J. E. Rhoads και A. W. Terrell περιέγραψαν άλλη µία περίπτωση, 
και αυτοί οι συγγραφείς έδωσαν στην κατάσταση τον όρο σύνδροµο του Meigs. 
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:Ν-5-ΑΑ

A. G. Maurice Raynaud (10/8/1834-29/6/1881).
.2Ιαβάτσο Χ, 2Ντζιώρα Φ, 1Καπίρης Ν, 1Ιαβάτσο ΠΕ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 

.audRayn Maurice. G.AΗ παρουσίαση της ζωής και του έργου του : Σκοπός  
 

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του .  ήταν γιος πανεπιστηµιακού καθηγητήRaynaud MauriceΟ  :Ζωή και έργο 
στην ιατρική στο Πανεπιστήµιο του Παρισίου µε τη βοήθεια του θείου του, του γνωστού γάλλου ιατρού 
Ange-Gabriel-Maxime Vernois (1809-1877) και απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωµα το 1862. Ο Raynaud 
δεν απέκτησε ποτέ µία θέση “senior position” σε κανένα από τα νοσοκοµεία του Παρισίου, αλλά έγινε 
“Medicine des hopitaux” το 1865. Σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάστηκε µε τα νοσοκοµεία Hotel Dieu, 
Laboisiere και Charite. Έγινε  επιµελητής του Legion d’honneur το 1871 και εκλέχτηκε στην Academie de 
medicine το 1879 και εν συνεχεία δίδαξε µε µεγάλη επιτυχία στο πανεπιστήµιο, όσο και στο Hopital 
Lariboisiere και στο Charite. Ο Raynaud πάντα ήθελε την θέση του οµότιµου καθηγητή ιστορίας της 
ιατρικής στο Παρίσι, όµως απεβίωσε στις 29 Ιουνίου του 1881, λίγο πριν το διεθνές ιατρικό συνέδριο του 
Λονδίνου εκείνο το χρόνο. Υπέφερε για αρκετά χρόνια από καρδιακή νόσο. Ο Raynaud ήταν εξαιρετικός 
καθηγητής και άψογος ιατρός. Το βιβλίο του “Sur la salive d’un enfant mort de la rage” ήταν αποτέλεσµα 
έρευνας µε τον Louis Pasteur και τον Odilon Marc Lannelongue. 

 
Παροξυσµική σύσπαση των αρτηριών και των δερµατικών αγγείων µετά : Χαρακτηριστική κλινική εικόνα

έκθεση των άκρων χειρών και ποδών στο ψύχος. Τα δάκτυλα παρουσιάζουν ωχρότητα, η οποία 
ακολουθείται από κυάνωση, ερυθρότητα και έντονο πόνο. Αν παραταθεί ο έντονος σπασµός των αρτηριδίων 
είναι δυνατό να οδηγήσει σε γάγγραινα. Προσβάλλει συνήθως νεαρές γυναίκες. Ψυχικές συγκινήσεις είναι 
δυνατόν επίσης να προκαλέσουν το φαινόµενο. Προδιαθεσικός παράγοντας είναι το κάπνισµα. Με την 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας είτε αυτοµάτως, είτε µετά εµβάπτιση των άκρων χειρών σε χλιαρό νερό 
παρατηρείται υπεραιµία και ερυθρότητα µε αίσθηµα αιµωδίας και σφυγµού. 
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:Ο-6-ΑΑ

Μελέτη της ποιότητας των πόσιµων υδάτων του Νοµού Έβρου.
.Παπαδάκης Ν, Τσουµπάρης Π, Σαργιώτης Γ

Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Στην εργασία εξετάζεται η χηµική ποιότητα του πόσιµου ύδατος του Νοµού Έβρου. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα δίνεται στην επίδρασή του στην υγεία του ανθρώπινου πληθυσµού και στην επιβάρυνση του 
φυσικού περιβάλλοντος.   

 
Υλικό & Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Υγιεινής χηµικές αναλύσεις σε 134 δείγµατα από 
όλα τα δηµοτικά διαµερίσµατα του ηπειρωτικού Έβρου. Η δειγµατοληψία πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο 
του 2006 και τα αποτελέσµατα των µετρήσεων αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο δεδοµένων που 
συγκεντρώνονται τακτικά στο Εργαστήριο για την περιοχή. 

 
Αποτελέσµατα: Παρατηρήθηκαν ευρείες διακυµάνσεις στην σκληρότητα του νερού (12,5 ως 650 mg 
CaCO3/l), ενώ σε αρκετές περιοχές εντοπίστηκαν αυξηµένα ποσά νιτρικών ιόντων (ανώτατο επιτρεπόµενο 
όριο 50 mg/l). Υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων µετάλλων (π.χ. Σίδηρος και Μαγγάνιο) ανιχνεύτηκαν σε 
κάποια δείγµατα. Επιπλέον, σε πολλά δηµοτικά διαµερίσµατα (ιδιαίτερα µικρού πληθυσµού) αποδείχτηκε 
ελλιπής η χλωρίωση του δικτύου, ενώ υπήρξαν ορισµένες περιπτώσεις υπερχλωρίωσης. 

 
Συµπεράσµατα: Το κύριο πρόβληµα του πόσιµου ύδατος είναι τα υψηλά ποσά νιτρικών ιόντων, που 
προέρχονται κυρίως από τη χρήση αζωτούχων λιπασµάτων στις αγροτικές περιοχές του νοµού. 
Συγκεκριµένα ευθύνονται για την παραγωγή καρκινογόνων ουσιών όπως νιτροζαµίνες, ενώ η µετατροπή 
τους σε νιτρώδη ιόντα οδηγεί συχνά σε κρούσµατα µεθαιµοσφαιριναιµίας σε βρέφη. Επιπλέον, η ελλιπής 
χλωρίωση αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων µικροοργανισµών στο ύδωρ. 
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:Ν-7-ΑΑ

Συµβολή της χορήγησης αντιοξειδωτικών παραγόντων στην αντιµετώπιση της διαβητικής 
µυοκαρδιοπάθειας: θεώρηση της βιβλιογραφίας.

.1Τσακίρης Σ, 1Καλοπήτα Κ, 2Καλοπήτα Σ, 1Ζάρρος Α
1Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Νοµαρχιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λαµίας 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απόδοση µίας ενηµερωµένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
της συµβολής της χορήγησης αντιοξειδωτικών παραγόντων στην αντιµετώπιση της διαβητικής 
µυοκαρδιοπάθειας. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Στους πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη, η υπεργλυκαιµία αποτελεί το 
κυριότερο αίτιο ανάπτυξης διαβητικής µυοκαρδιοπάθειας, κυρίως µέσω της παραγωγής ελευθέρων ριζών. Οι 
τελευταίες επάγουν οξειδωτικό στρες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα: α)τη διαταραχή της γονιδιακής 
έκφρασης, β)την παρεµπόδιση της ορθής ενδο- και εξωκυτταρικής µηνυµατοδότησης, καθώς και γ)την 
επαγωγή της απόπτωσης των κυττάρων του µυοκαρδίου. Στα πλαίσια µιας ευρύτερης στρατηγικής για την 
αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου και (συνήθως) παράλληλα µε τη χορήγηση άλλων παραγόντων, η 
χορήγηση αντιοξειδωτικών ουσιών εξετάζεται πειραµατικά και φαίνεται να επιφέρει ενθαρρυντικά 
αποτελέσµατα. Μεταξύ των ουσιών αυτών συγκαταλέγονται: α)η µαγκνιφερίνη (magniferin), β)οι 
µεταλλοθειονίνες, γ)η βιταµίνη C και δ)η βιταµίνη Ε. Οι µηχανισµοί δράσης των ουσιών αυτών διαφέρουν 
µεταξύ τους σε σηµαντικό βαθµό, ενώ, σηµαντικές είναι και οι συστηµατικές δράσεις τους στον οργανισµό. 
Ωστόσο, παρά τα ενθαρρυντικά πειραµατικά ευρήµατα, η κλινική τους αξιοποίηση είναι ακόµα 
δευτερεύουσα, ελεγχόµενη και περιορισµένη.  

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 8

 
:Ν-8-ΑΑ

Ο ρόλος του νεκρωτικού παράγοντα των όγκων (TNF) στη µυοκαρδιακή παθογένεια: 
ανασκόπηση των θεραπευτικών τεχνικών διαχείρισης του.

.Τσακίρης Σ, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α
Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συστηµατική βιβλιογραφική ανασκόπηση του ρόλου του 
νεκρωτικού παράγοντα των όγκων (TNF: tumor necrosis factor) στη µυοκαρδιακή παθογένεια, καθώς και 
των σύγχρονων θεραπευτικών τεχνικών διαχείρισης του ρόλου αυτού. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο TNF αποτελεί µία προφλεγµονώδη κυτταροκίνη που (εκτός από τα µονοπύρηνα 
φαγοκύτταρα και τα Τ-λεµφοκύτταρα) φαίνεται να παράγεται και από τα ίδια τα κύτταρα του µυοκαρδίου 
(ως απόκριση των τελευταίων στην ισχαιµία). Η απελευθέρωση του TNF προκαλεί: α)καταστολή της 
ικανότητας των κυττάρων του µυοκαρδίου προς συστολή (τόσο µέσω διαταραχής της οµοιόστασης του 
ασβεστίου, όσο και µέσω άµεσης κυτταροτοξικότητας), β)επαγωγή άλλων κατασταλτικών παραγόντων 
(όπως οι ιντερλευκίνες-1, -2 και -6), καθώς και γ)απόπτωση των κυττάρων του µυοκαρδίου (µέσω ενός 
πολύπλοκου µηχανισµού που οδηγεί στον κατακερµατισµό του πυρηνικού DNA των προσβληθέντων 
κυττάρων). Η κλινική σηµασία της ανάπτυξης αξιόλογων τεχνικών διαχείρισης των δράσεων του TNF θα 
ήταν ιδιαίτερα σηµαντική για τη θεραπευτική αντιµετώπιση της πλειοψηφίας των µυοκαρδιακών νοσηµάτων 
ισχαιµικής ή σηπτικής αιτιολογίας. Τέτοιες τεχνικές έχουν ήδη αναπτυχθεί πειραµατικά και περιλαµβάνουν: 
α)την αναστολή της µεταγραφής του TNF, β)την αναστολή της δραστικότητας του TNF, γ)την αξιοποίηση 
των ιδιοτήτων των πρωτεϊνών θερµικής καταπληξίας (heat shock proteins) έναντι της δράσης του TNF, 
καθώς και δ)τη χρήση διαφόρων αντιοξειδωτικών παραγόντων. Ωστόσο, η αποτελεσµατικότητα αλλά και η 
ασφάλεια των ανωτέρω τεχνικών αποτελεί αντικείµενο έρευνας, ενώ δεν είναι λίγες οι µελέτες που 
αναδεικνύουν τον (κατά τα λοιπά) πολύτιµο ρόλο του TNF στην αντιµετώπιση σηπτικών προσβολών του 
µυοκαρδίου (κυρίως από Candida albicans και Listeria monocytogenes). 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 9

 
:Ν-9-ΑΑ

Όγκοι της καρδιάς.
.2Τσιλιµίγκας Ν, 1Παπαναστασίου Ε

1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 2Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ΠΠΓΝ Λάρισας 

 
 

Οι πρωτοπαθείς όγκοι είναι .  της καρδιάς δεν είναι ιδιαίτερα συχνό εύρηµα Οι όγκοι: Σκοπός–Εισαγωγή 
σπάνιοι ενώ οι δευτεροπαθείς – µεταστατικοί 20-40 φορές συχνότεροι. Σκοπός µας είναι η παρουσίαση των 
όγκων της καρδιάς , της κλινικής τους εικόνας , της διαγνωστικής τους προσέγγισης , της διαφορικής τους 
διάγνωσης και της θεραπευτικής τους αντιµετώπισης. 

 
.Χρησιµοποιήθηκε υλικό της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας:  Μέθοδος–Υλικό  

 
α µε συχνότερους τ, των πρωτοπαθών όγκων της καρδιάς είναι καλοήθεις % 75 Το :Αποτελέσµατα

µυξώµατα. Κλινικώς µπορεί να δώσουν εικόνα καρδιακού επιπωµατισµού , µυοκαρδιοπάθειας , στένωσης 
βαλβίδας , εµβολών , διαταραχών της αγωγιµότητας και του ρυθµού ή παρανεοπλασµατικών συνδρόµων. 
Άλλοι καλοήθεις όγκοι είναι οι θηλοειδείς , τα ραβδοµυώµατα , τα ινώµατα και τα λιπώµατα. Η κλινική τους 
εικόνα ποικίλει ανάλογα µε την εντόπισή τους , την έκτασή τους και το αν είναι µονήρεις ή πολλαπλοί. Οι 
διαγνωστικές εξετάσεις των όγκων της καρδιάς περιλαµβάνουν εξετάσεις αίµατος και πλήρη ακτινολογικό 
έλεγχο. Η διαφοροδιάγνωση περιλαµβάνει µη νεοπλασµατικές καταστάσεις. Η θεραπεία τους συνίσταται σε 
χειρουργική αφαίρεση υπό εξωσωµατική κυκλοφορία µε καλή πρόγνωση. Οι συχνότεροι κακοήθεις όγκοι 
είναι τα σαρκώµατα. Μπορούν να παράγουν αιµορραγική περικαρδιακή συλλογή , να προκαλέσουν 
διαταραχές της αγωγιµότητας και καρδιακή ανεπάρκεια , συµπτώµατα από την παρεµπόδιση της ροής του 
αίµατος δια των βαλβίδων , συµπτώµατα απόφραξης της άνω κοίλης ή εµβολές µε καρκινωµατώδη κύτταρα. 
Οι ασθενείς συνήθως καταλήγουν µέσα στον πρώτο χρόνο από την εµφάνιση των συµπτωµάτων. 

 
 Οι καλοήθεις όγκοι της καρδιάς πρέπει να αντιµετωπίζονται άµεσα χειρουργικά λόγω των :Συµπεράσµατα

εν δυνάµει θανατηφόρων επιπλοκών τους , ενώ οι κακοήθεις έχουν πτωχή πρόγνωση. 
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:Ν-10-ΑΑ

Άµεσες επιπλοκές µετά από εγχειρήσεις καρδιάς µε τη χρήση της εξωσωµατικής 
κυκλοφορίας.

.2Τσιλιµίγκας Ν, 1Παπαναστασίου Ε
1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 2Κλινική Χειρουργικής Καρδιάς-Αγγείων-Θώρακα της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, ΠΠΓΝ Λάρισας 

 
 

 Μετά από εγχειρήσεις καρδιάς µε εξωσωµατική κυκλοφορία άµεσες επιπλοκές µε : Σκοπός–Εισαγωγή 
ποικίλλουσα βαρύτητα και έκβαση µπορεί να εµφανιστούν. Σκοπός µας είναι  η παρουσίαση των βλαπτικών 
επιδράσεων της ατελούς προστασίας του µυοκαρδίου κατά την ισχαιµική περίοδο και των άµεσων 
µετεγχειρητικών επιπλοκών καθώς και των µέτρων προστασίας του µυοκαρδίου κατά τις εγχειρήσεις αυτές. 

 
. Σύγχρονη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία και ιατρικά άρθρα στο διαδίκτυο: Μέθοδος–Υλικό  

 
προστασία του µυοκαρδίου κατά την ισχαιµική περίοδο στις εγχειρήσεις καρδιάς  Η ατελής :Αποτελέσµατα

µπορεί να προκαλέσει βλάβες που εκδηλώνονται κατά την επανακυκλοφορία ή αµέσως µετά. Οι συχνότερες 
είναι το οίδηµα του µυοκαρδίου , η δυσλειτουργία του χωρίς µόνιµες αλλοιώσεις και η νέκρωσή του. Η 
ατελής προστασία του µυοκαρδίου σε συνδυασµό µε άλλους παράγοντες όπως είναι η παρατεταµένη 
εξωσωµατική κυκλοφορία , η µεγάλη ποσότητα µεταγγιζόµενου αίµατος και τα συνυπάρχοντα 
καρδιαγγειακά και πνευµονικά προβλήµατα ενοχοποιείται για την πρόκληση των άµεσων επιπλοκών µετά 
από εγχειρήσεις καρδιάς υπό εξωσωµατική κυκλοφορία. Οι συχνότερες είναι : 1) µετεγχειρητική αιµορραγία 
, 2) καρδιακός επιπωµατισµός , 3) σύνδροµο χαµηλής καρδιακής παροχής , 4) αρρυθµίες , 5) καρδιακή 
ανακοπή , 6) αναπνευστική ανεπάρκεια , 7) νεφρική ανεπάρκεια , 8) επιπλοκές από το πεπτικό σύστηµα , 9) 
επιπλοκές από το ΚΝΣ , 10) αρτηριακή υπέρταση , 11) πυρετός , 12) έµφραγµα του µυοκαρδίου και 13) 
αναιµία. 

 
η , ο βραχύς χρόνος ισχαιµίας , ηγία Μέτρα προστασίας του µυοκαρδίου όπως η καρδιοπλ :Συµπεράσµατα

αποφυγή κακώσεων , διάτασης της αριστερής κοιλίας και κοιλιακής µαρµαρυγής είναι απαραίτητα µε 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην ελαχιστοποίηση των άµεσων επιπλοκών.  
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:Ο-11-ΑΑ

Μακροπρόθεσµα αποτελέσµατα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος: παρακολούθηση 5-13 
χρόνια.

Κωνσταντινίδης , 1Ιωσηφίδου Ε, 2Αµπράζης Β, 2Κλεφτούρης Γ, 2Ματσουκατίδης Π, 1Πετσατώδης Γ
Ι1, Πουρνάρας Ι1.
1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Γ. 
Παπανικολάου”, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος αποτελεί την πιο αποτελεσµατική χειρουργική 
επανορθωτική επέµβαση στην οστεοαρθρίτιδα του γόνατος µε πολύ καλή προοπτική επιβίωσης. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να µελετηθούν τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της ολικής 
αρθροπλαστικής  τύπου Genesis I µε κύρια αναφορά στη λειτουργικότητα του γόνατος και την επιβίωση της 
ενδοπρόθεσης. 
Μεθοδολογία: Από το 1993 έως το 2001 εφαρµόσθηκαν 453 ολικές αρθροπλαστικές επιφανειακού τύπου 
Genesis I σε 386 ασθενείς  (67 άµφω) ηλικίας 58 –87 χρονών (Μ.Ο. 68,5 χρόνια). Αιτία της επέµβασης ήταν 
η οστεοαρθρίτις  (418 περ.), η ρευµατοειδής αρθρίτις  (21 περ.) η οστεονέκρωση του γόνατος (5 περ.) και η 
µεταταραυµατική αρθρίτις ( 9 περ.). Η επέµβαση έγινε µε ίσχαιµο περίδεση και έσω παρεπιγονατιδική 
προσπέλαση. Οι προθέσεις στερεώθηκαν µε ακρυλικό τσιµέντο. Ακολουθήθηκε το ίδιο µετεγχειρητικό 
πρωτόκολλο. Επανεξετάσθηκαν πρόσφατα 345 ασθενείς µε 393 αθροπλαστικές, σύµφωνα µε το 
πρωτόκολλο της Knee Society. H µετεγχειρητική παρακολούθηση ήταν 4-13 χρόνια  (Μ.Ο. 8,5 χρόνια). 
Αποτελέσµατα: ∆εν διαπιστώθηκε καµµία άσηπτη χαλάρωση. Η κινητικότητα του γόνατος βελτιώθηκε 
κατά 15º µ.ο. και η κίνηση ήταν ανώδυνη. Το επίπεδο δραστηριότητας των ασθενών βελτιώθηκε σηµαντικά. 
Τo  Knee Society Score από 29 βαθµούς έφθασε στους 87. Σε 5 γόνατα εµφανίσθηκε  µετεγχειρητική 
λοίµωξη, σε 7 φλεβοθρόµβωση, σε 2 πνευµονική εµβολή. 
Συµπεράσµατα: Τα µακροχρόνια αποτελέσµατα της ολικής αρθροπλαστικής του γόνατος είναι πολύ 
ικανοποιητικά µε επιβίωση που ξεπερνάει τα 10 χρόνια και πολύ σηµαντική βελτίωση του επιπέδου 
δραστηριοτήτων των ασθενών. 
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:Ο-12-ΑΑ

Σύγχρονες τεχνικές στην ολική αρθροπλαστική του γόνατος.
, 1Γιαννούλης Κ, 1Ιωσηφίδου Ε, 2Ματσουκατίδης Π, 2Κλεφτούρης Γ, 2Αµπράζης Β, 1Πετσατώδης Γ

Πουρνάρας Ι1.
1Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Γ. 
Παπανικολάου”, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος  είναι η πιο αποτελεσµατική επανορθωτική επέµβαση στην 
οστεοαρθρίτιδα, κυρίως των ηλικιωµένων ασθενών, µε επιβίωση που ξεπερνάει τα 15 χρόνια. Για την 
βελτίωση των αποτελεσµάτων έχουν  προταθεί  τα τελευταία χρόνια νέες τεχνικές όπως η προσπέλαση µε 
µικρές τοµές  (MIS), η χρησιµοποίηση νέων βελτιωµένων  υλικών (Zirconium) και η βοήθεια του 
χειρουργού από ηλεκτρονικό υπολογιστή  (CAOS).Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η µελέτη των πρώιµων 
αποτελεσµάτων εφαρµογής των τεχνικών αυτών στην Α’ Ορθοπαιδική Κλινική Α.Π.Θ. 
Μεθοδολογία: Την τελευταία  τριετία (2004 –2006), εφαρµόσαµε την MIS (Minimally Invasive Surgery) 
τεχνική σε 50 γόνατα. Η προσπέλαση ήταν έσω παρεπιγονατιδική  µε επέκταση στον έσω πλατύ (midvastus 
approach) χωρίς επηρεασµό του εκτατικού µηχανισµού του γόνατος. Χρησιµοποιήθηκαν εργαλεία MIS  και 
στον µηρό και στη κνήµη και εφαρµόσθηκε πρόθεση Genesis II µε τσιµέντο. Η µηριαία πρόθεση ήταν από 
κεραµικό (Zirconium) µε στόχο την ελάχιστη δυνατή φθορά.Σε 10 αρθροπλαστικές η επέµβαση έγινε µε την 
υποβοήθηση ηλεκτρονικού υπολογιστή CAOS. To µήκος της τοµής ήταν 10-13cm. 
Aποτελέσµατα: Η µετεγχειρητική   παρακολούθηση κυµάνθηκε από 6-40 µήνες (µ.ο. 18 µήνες). Η 
κινητικότητα του γόνατος βελτιώθηκε άµεσα και την 1η εβδοµάδα ήταν 95º. Στους τρεις µήνες ήταν 115º. Οι 
ασθενείς σε σχέση µε την συµβατική τεχνική κινητοποιήθηκαν  πιο γρήγορα, είχαν λιγότερο πόνο και 
νοσηλεύθηκαν λιγότερο χρόνο. ∆εν υπήρξε καµία λοίµωξη, φλεβοθρόµβωση  και πνευµονική εµβολή. 
Συµπεράσµατα: Τα πρώιµα αποτελέσµατα εφαρµογής νέων τεχνικών στην ολική αρθροπλαστική του 
γόνατος είναι πολύ ενθαρρυντικά. Οι χειρουργικές τεχνικές µε µικρές προσπελάσεις (ΜΙS) δηµιουργούν 
προϋποθέσεις για µικρότερη περιεγχειρητική νοσηρότητα και καλύτερα αποτελέσµατα σε σχέση µε τις 
συµβατικές τεχνικές. 
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:Ν-13-ΑΑ

Η ιστορία της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα έως σήµερα στα νοσοκοµεία 
Αιγινήτειο, ∆ροµοκαΐτειο και ∆αφνί.

.Παπαγεωργίου Κ, Λιβεράκου Ε, ∆οµουχτσίδου Α
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Η ιστορική αναδροµή και παρουσίαση της Ψυχιατρικής στην Ελλάδα από το 19ο 
αιώνα µέχρι σήµερα µε επίκεντρο τα νοσοκοµεία ∆ροµοκαϊτειο, Αιγινήτειο, ∆αφνί. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελέτη σχετικής βιβλιογραφίας και επιτόπια έρευνα στα εν λόγω νοσοκοµεία, λήψη 
φωτογραφικού υλικού και συνεντεύξεων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στις αρχές του 19ου αιώνα η ψυχιατρική και η νευρολογία αναπτύχθηκαν χάρη στην 
ανατοµία, την ιστολογία, τη φυσιολογία και την ανακάλυψη του ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατος, ενώ έως 
τότε κυριαρχούνταν από δεισιδαιµονία . Καίριο έργο προσέφεραν οι: William Gullen, Franz Joseph Gall, 
Sigmund Freud, Charcot, Joseph Breuer, Petrovich Pavlov. Περνώντας στον 20ο αιώνα, η ψυχιατρική 
γνωρίζει δυο επαναστάσεις, τη ψυχαναλυτική και την φαρµακολογική. Στην Ελλάδα η πορεία ανάπτυξης και 
οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Η πρώτη, από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους µέχρι το 1914, χαρακτηρίζεται από  πολιτειακή αστάθεια και ανάληψη του ρόλου της 
περίθαλψης από την εκκλησία και πλούσιους-φιλάνθρωπους. Έτσι το «∆ροµοκαϊτειο» ιδρύεται το 1887, 
όταν η Αθήνα δεν διέθετε κανένα παρόµοιο Ίδρυµα, από κληροδότηµα του Ζώρζη ∆ροµοκαϊτη και δωρεές 
άλλων ευεργετών. Ο αρχικά καθαρά ιδιωτικός χαρακτήρας του έχει αντικατασταθεί απο την κρατική 
επίβλεψη και φροντίδα. Ακολουθεί το 1904 η ίδρυση του «Αιγινητείου» Νοσοκοµείου χάρις στο 
κληροδότηµα του καθηγητή ∆ιονυσίου Αιγινήτου. Αρχικά λειτούργησε σε αυτό η πρώτη νευρολογική 
πανεπιστηµιακή κλινική της χώρας που από το 1905 επεκτάθηκε στην ψυχιατρική. Στη δεύτερη ή 
παραδοσιακή περίοδο, από το 1914 έως το 1983, συναντάµε την ενεργό παρέµβαση του κράτους. ∆ιότι, 
λόγω της µικρασιατικής καταστροφής οι ανάγκες για ψυχιατρική περίθαλψη αυξάνουν. Το ∆αφνί ιδρύθηκε 
το 1925 αφού προηγήθηκαν το Ψυχιατρείο της οδού Κυδαθηναίων στην Πλάκα, το οίκηµα στο Μοσχάτο και 
τέλος η Αγία Ελεούσα στην Καλλιθέα. Κατόπιν αρκετών δυσκολιών ιδίως κατά την Κατοχή, κατόρθωσε να 
σταθεροποιηθεί και να συνεχίσει την πορεία του έως σήµερα. Τέλος διακρίνουµε την τρίτη ή 
µεταρρυθµιστική περίοδο ,από το 1983 έως σήµερα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Εν ολίγοις οι εναλλαγές, που χαρακτηρίζουν την ιστορική πορεία του ελληνικού 
κράτους επηρεάζουν την πορεία των υγειονοµικών υπηρεσιών και ειδικότερα την ψυχιατρική περίθαλψη. Η 
ψυχιατρική µεταρρύθµιση αποτέλεσε αίτηµα πολλών οµάδων επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας, οι οποίοι 
απαίτησαν βελτίωση των συνθηκών της ελληνικής ιδρυµατικής ψυχιατρικής περίθαλψης. 
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:Ο-14-ΑΑ

Συνοπτική παρουσίαση των σηµαντικότερων τύπων ανευρυσµάτων.
.Τσαρακλής Α, Ε Παναγούλη

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι µια γενική θεώρηση, κατηγοριοποίηση, ταξινόµηση και παρουσίαση 
των χαρακτηριστικών των  διαφόρων τύπων ανευρυσµάτων, µέσα από µια ανασκόπηση της αντίστοιχης 
βιβλιογραφίας.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ως ανεύρυσµα ορίζουµε τη διάταση του τοιχώµατος ενός αιµοφόρου αγγείου η 
οποία οφείλεται σε συγγενή ή επίκτητη αδυναµία του µέσου χιτώνα και σε απώλεια της ελαστικότητας του. 
Πρόκειται για µια συχνή και απειλητική για την ζωή νόσο καθώς η ρήξη ενός ανευρύσµατος, η οποία 
αποτελεί  και την συχνότερη επιπλοκή, µπορεί να οδηγήσει τάχιστα στο θάνατο. Ένα ανεύρυσµα είναι 
δυνατόν να έχει ποικίλη προέλευση και αιτιολογία. Στην παρούσα εργασία  γίνεται µια προσπάθεια 
ταξινόµησης των κυριοτέρων τύπων ανευρυσµάτων καθώς η γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός 
ανευρύσµατος είναι απαραίτητη τόσο για την έγκαιρη διάγνωση, όσο και για την κατάλληλη αντιµετώπιση 
τους. Η διαίρεση των ανευρυσµάτων γίνεται: 
Α) Ανάλογα µε την εντόπιση, δηλαδή τον τύπο (αρτηρία ή φλέβα) και το όνοµα του αγγείου που 
προσβάλλεται. Αξίζει να αναφερθεί ότι  σχεδόν πάντα εντοπίζονται σε αρτηρίες. Συχνότερα προσβάλλεται η 
κοιλιακή αορτή, η θωρακική αορτή και οι εγκεφαλικές αρτηρίες. 
Β) Ανάλογα µε την αιτιολογία σε συγγενή και επίκτητα .Τα συγγενή ανευρύσµατα είναι σχετικά σπάνια και 
αφορούν κυρίως τις εγκεφαλικές αρτηρίες. Τα επίκτητα ανευρύσµατα ,µε τη σειρά τους, ανάλογα µε την 
αιτία που τα προκαλεί διακρίνονται σε :  

• αθηροσκληρωτικά, τα οποία είναι τα συνηθέστερα και οφείλονται στην καταστροφή ή εξασθένιση 
του µέσου χιτώνα που προκαλεί η αθηρωµάτωση 

• τραυµατικά, τα οποία οφείλονται σε µερική ή πλήρη ρήξη του αρτηριακού τοιχώµατος µετά από 
τραυµατισµό 

•  διαχωριστικά, τα οποία οφείλονται στην είσοδο αίµατος µεταξύ του έσω και έξω χιτώνα και στην 
επέκταση του κατά µήκος του αγγείου. Κυριότερη αιτία αποτελούν νοσήµατα του συνδετικού ιστού, όπως 
το Σύνδροµο Marfan 

•  Μυκωτικά, τα οποία είναι µικροβιολογικής  αιτιολογίας 
•  και µεταστενωτικά, τα οποία συναντώνται περιφερικότερα µιας συµπιεστικής στένωσης µια 

αρτηρίας . 
Γ) Ανάλογα µε τη µορφολογία σε ατρακτοειδές, σακοειδές, διαχωριστικό, µεικτό και αρτηριοφλεβώδες . 
∆) Ανάλογα µε την υφή του τοιχώµατος σε αληθή και ψευδή. Η διάκριση αυτή γίνεται ανάλογα µε το ποιοι 
από τους χιτώνες του αγγείου µετέχουν στο σχηµατισµό του ανευρύσµατος. 
Ε) Ανάλογα µε την κλινική κατάσταση σε ραγέντα και µη ραγέντα. 
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:Ο-15-ΑΑ

Ενδοφθάλµια πίεση και µέθοδοι µέτρησης της.
.2Χατζηµπίρου Α, 1Τσαρακλής Α, 1Ε Παναγούλη

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Οφθαλµολογική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Παίδων Πεντέλης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι ο ορισµός  και η µελέτη της ενδοφθάλµιας πίεσης, καθώς και η 
περιγραφή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται για την µέτρηση αυτής µέσα από µια ανασκόπηση της 
διεθνούς βιβλιογραφίας. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  Η ενδοθφάλµια πίεση (Ε.Π.) ρυθµίζεται από τη σχέση παραγωγής-αποχέτευσης 
του υδατοειδούς υγρού. Παρουσιάζει διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου, ενώ επηρεάζεται 
από ψυχικούς και σωµατικούς παράγοντες. Η φυσιολογική τιµή της  Ε.Π. κυµαίνεται από 10-20 mm Hg, 
Κάτω των 8 mm Hg έχουµε υποτονία και άνω των 22 mm Hg έχουµε τις διάφορες µορφές γλαυκώµατος, µε 
συνέπεια ατροφική κοίλανση της οπτικής θηλής και διαταραχές από το οπτικό πεδίο. Η αξιολόγηση των 
διακυµάνσεων της  Ε.Π. γίνεται µε την τονοµετρική καµπύλη. Η τονοµετρική καµπύλη είναι η καµπύλη που 
σχηµατίζεται από 3-4 µετρήσεις Ε.Π. κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας. ∆ιαφορές της Ε.Π. 
µεγαλύτερες από 7-8 mm Hg µεταξύ πρωινής και νυκτερινής µέτρησης, πιθανολογούν ύπαρξη 
γλαυκώµατος. Η µέτρηση της Ε.Π. καλείται τονοµέτρηση. Η τονοµέτρηση διακρίνεται σε άµεση και 
έµµεση. Η άµεση τονοµέτρηση γίνεται µε µανόµετρο, µε εισαγωγή βελόνας µέσα στον πρόσθιο θάλαµο. Η 
µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µόνο σε πειραµατόζωα. Η έµµεση τονοµέτρηση µπορεί να γίνει: 

1.  µε δακτυλική µέτρηση δια αντιτυπίας : ο εξεταστής ψηλαφά το µάτι του ασθενούς για να εκτιµήσει 
εάν είναι σκληρό ή µαλακό. Αυτός ο τρόπος µέτρησης αποτελεί µια πρώτη εκτίµηση της Ε.Π. 

2. µε τονόµετρα.. Υπάρχουν δύο ειδών τονόµετρα: 
α) τονόµετρο επιπεδώσεως Goldmann. Είναι το πλέον ευρέως χρησιµοποιούµενο τονόµετρο. Μετράει τη 
δύναµη που χρειάζεται για να επιπεδωθεί µια δεδοµένη επιφάνεια του κερατοειδούς. Το µεγαλύτερο 
πλεονέκτηµα του τονοµέτρου Goldmann είναι το µικρό ποσοστό λάθους, ενώ το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα 
είναι ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε παιδιά. Το αποτέλεσµα της µέτρησης είναι εσφαλµένο σε οίδηµα 
κερατοειδούς, φυσαλιδώδη κερατοπάθεια και ανώµαλο αστιγµατισµό. 
β) τονόµετρο άνευ επαφής (δια εµφυσήσεως αέρα). Πρόκειται για ένα αεροτονόµετρο επιπεδώσεως που 
µετράει την Ε.Π. χωρίς να έρθει σε επαφή µε τον κερατοειδή. Η µέτρηση γίνεται µέσω ρεύµατος αέρα και 
αναγράφεται ψηφιακά σε mm Hg. Η ακρίβεια του τονοµέτρου αυτού είναι σχετικά καλή. Κύρια 
µειονεκτήµατα του τονοµέτρου είναι το υψηλό κόστος και η αυξηµένη ευπάθεια. ∆εν µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί σε κερατοειδή µε οίδηµα ή ουλές. 
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:Ν-16-ΑΑ

Η άποψη των φοιτητών της Ιατρικής για τη χειρουργική ειδικότητα υπό το πρίσµα του νέου 
ωραρίου εργασίας.

.Ατµατζίδης Κ, Παπαζιώγας Β, Μαρκέλλου Π, Βασιλάκου Α, Έξαρχος Ξ, Τσιαούσης Π
Β΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Γ. 
Γεννηµατάς” 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Μετά την Αµερική, και η Ε.Ε. εξέδωσε µια σειρά οδηγίες προς τα κράτη-µέλη για 
τον τρόπο εφαρµογής της µείωσης του χρόνου εργασίας. Στη χώρα µας, µε βάση το προεδρικό διάταγµα του 
2004, επίκειται µείωση του ωραρίου εργασίας των ειδικευόµενων ιατρών στις 58 ώρες εβδοµαδιαία. Σκοπός 
της εργασίας ήταν να ερευνήσει, αν το νέο περιορισµένο ωράριο εργασίας θα αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα 
στη διαδικασία επιλογής ειδικότητας (και δη χειρουργικής) από τους φοιτητές της Ιατρικής. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Σαράντα τεταρτοετείς και ισάριθµοι εκτοετείς φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου της Θεσσαλονίκης απάντησαν διατηρώντας την ανωνυµία τους σε 
προκατασκευασµένο ερωτηµατολόγιο. Ακολούθησε στατιστική επεξεργασία των επιδηµιολογικών τους 
στοιχείων και των απαντήσεών τους. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λίγοι φοιτητές (8/40 εκτοετείς και 4/40 τεταρτοετείς) θα ωθούνταν σε αλλαγή 
επιλογής ειδικότητας εξαιτίας του νέου ωραρίου εργασίας. Η πληθώρα των φοιτητών θα αφιέρωναν 
πιθανότατα τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο τους στην αναψυχή (15/40 εκτοετείς και 11/40 τεταρτοετείς), 
στον ύπνο (13/40 εκτοετείς) και στις οικογένειές τους (10/40 τεταρτοετείς). Από τους φοιτητές  που θα 
εκπαιδευτούν σε χειρουργικές ειδικότητες (19/40 εκτοετείς και 32/40 τεταρτοετείς), οι περισσότεροι 
εκτοετείς (12/19) θεώρησαν ότι το νέο ωράριο εργασίας θα επηρεάσει δυσµενώς την εκπαίδευσή τους, ενώ 
αντίθετη άποψη εξέφρασαν οι περισσότεροι τεταρτοετείς (18/32). Τέλος, τόσο οι εκτοετείς όσο και οι 
τεταρτοετείς φοιτητές που θα επιλέξουν κάποια χειρουργική ειδικότητα θεώρησαν ότι ο χρόνος αναµονής 
και η ποιότητα της προσφερόµενης εκπαίδευσης θα καθορίσουν περισσότερο από κάθε άλλο παράγοντα την 
επιλογή του Νοσοκοµείου εκπαίδευσής τους. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ∆ιαπιστώνεται προς το παρόν αβεβαιότητα σχετικά µε την επίδραση του νέου 
περιορισµένου ωραρίου εργασίας στην εκπαίδευση των ειδικευοµένων, ιδιαίτερα αυτών που θα 
εκπαιδευτούν σε χειρουργικές ειδικότητες, που ανέκαθεν ήταν συνυφασµένες µε διευρυµένα και άστατα 
ωράρια εργασίας και εκπαίδευσης. 
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:Ν-17-ΑΑ

Η επιστήµη της Εγκληµατολογίας.
.Λατανιώτη Μ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Ανάλυση και επίδειξη της εργασίας του εγκληµατολόγου µε παραδείγµατα και πραγµατικές 
υποθέσεις. 

 
Υλικό & Μέθοδοι: ∆εδοµένα από διαδικτυακούς τόπους και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Αµερικής, 
προσέγγιση πλασµατικής περίπτωσης δολοφονίας και έρευνά της. 

 
Αποτελέσµατα: Πλήρης παρουσίαση για πρώτη φορά της εργασίας του εγκληµατολόγου και της σηµασίας 
της. 

 
Συµπεράσµατα:  
Τµήµα πρώτο, γενική εικόνα της εργασίας του ερευνητή της σκηνής του θανάτου και των εργαλείων και 
µεθόδων που χρησιµοποιεί. 
Τµήµα δεύτερο, έρευνα και ανάλυση ενός υποθετικού φόνου και της σκηνής του εγκλήµατος. Ο 
εγκληµατολόγος παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της εργασίας του στο χώρο του φόνου, στο εργαστήριο 
και στο νεκροτοµείο. Εξαγωγή συµπερασµάτων. 
Εικόνες από νεκροτοµές και µικρή ανάλυση που οδηγεί σε συµπεράσµατα για τον τρόπο του θανάτου. 
Παλαιότερες υποθέσεις που λύθηκαν µε χρήση εγκληµατολογίας.  
Τµήµα τρίτο, γενικά συµπεράσµατα και η θέση του ερευνητή εγκληµατολόγου στη σηµερινή κοινωνία. 
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:Ο-18-ΑΑ

Σακχαρώδης διαβήτης κύησης και οι επιπτώσεις του στο νεογνό.
.Αγγελίδη Α, Μπίνου Μ, Μαρτίνου Ε

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Η  διαπραγµάτευση  του  σακχαρώδους  διαβήτη  κύησης  (Σ∆Κ)  ως  παράγοντα   επιβάρυνσης  
της  εγκύου  και  η µελέτη  των  αυξηµένων  προβληµάτων  που  παρουσιάζονται  στο  κύηµα  και  στο  
νεογνό  που  προέρχονται  από τέτοια  µητέρα. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ως  Σ∆Κ  χαρακτηρίζεται  η  υδατανθρακική  δυσανεξία  η  οποία  αναπτύσσεται  
ή  για  πρώτη  φορά  ανακαλύπτεται  στη  διάρκεια  της  εγκυµοσύνης . 
Η  εκδήλωση  του  Σ∆Κ  οφείλεται  στην  αδυναµία  αύξησης  της  παραγόµενης  ινσουλίνης  σε  συνδυασµό 
 µε  την  αντιινσουλινική  δράση  των  ορµονών  του  πλακούντα.Πιθανοί  προδιαθεσικοί  παράγοντες  είναι : 

 Παχυσαρκία (∆ΜΣ>30) , 
 Ηλικία >30 ετών , 

 Οικογενειακό  &  µαιευτικό  ιστορικό . 
 
Οι  κυριότερες  επιπλοκές  που  εµφανίζονται  στην  κυοφορούσα είναι : 

 Υδράµνιο (13,4%) , 
 Αναγκαστική  καισαρική  τοµή (55%) , 

 Αυξηµένη  µητρική  περιγεννητική  νοσηρότητα  και  θνησιµότητα . 
 
Τα  συχνότερα  προβλήµατα  που  εµφανίζονται  στο  κύηµα  και  το νεογνό  είναι : 

 Συγγενείς  ανωµαλίες , 
 Πολυκυτταραιµία  και  υπεργλοιότητα , 

 Αναπνευστικά  προβλήµατα , 
 Μακροσωµία  ή  δυστροφία , 

 Σπλαγχνοµεγαλία , 
 Υπογλυκαιµία , 

 Υπερτροφική  καρδιοπάθεια , 
 Σύνδροµο  µικρού  αριστερού  κόλου . 

 
Συµπερασµατικά  για  να  µειωθούν  τα  προβλήµατα  τόσο  στην  έγκυο  όσο  και  στο  έµβρυο  και  το  
νεογνό  θα  πρέπει  να  διατηρείται  η  ευγλυκαιµία  της  µητέρας  και  να  υπάρχει  σωστή  συνεργασία  
µεταξύ  µητέρας , γυναικολόγου ,και  ενδοκρινολόγου .     

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 19

 
:Ο-19-ΑΑ

Συµβολή της απεικόνισης CT και MRI στις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
.2Καραντάνας Α, 1Τρύφου Ε, 1Λέντζα Μ

1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Κρήτης, 2Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου της 
Κρήτης 

 
 
Σκοπός: Σύγκριση CT και MRI ευρηµάτων και συσχέτιση µε την έκβαση των ασθενών µε κλειστή 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ). 

 
Μεθοδολογία: 62 ασθενείς µε ΚΕΚ µελετήθηκαν µε CT και MRI. Σύµφωνα µε την κλίµακα Γλασκώβης 
(GCS) 46 ασθενείς είχαν βαριά ΚΕΚ (GCS< 8)  και 16 µέτρια (GCS= 9- 12). Επιπλέον 33 ασθενείς µε ΚΕΚ 
και ασυµβατότητα µεταξύ των αρνητικών CT ευρηµάτων και της νευρολογικής τους κατάστασης 
υποβλήθηκε σε MRI. Σε 24 ασθενείς βρέθηκε διάχυτη αξονότµηση (DAI). Σύµφωνα µε την GCS, 19 από 
τους ασθενείς είχαν βαριά ΚΕΚ και 5 µέτρια.  

 
Αποτελέσµατα: Από την οµάδα των 62 ασθενών, οι 19 είχαν παθολογικά ευρήµατα στη CT και οι 51 στην 
MRI. Εξωεγκεφαλικές βλάβες βρέθηκαν σε 52 ασθενείς µε MRI και σε 16 µε CT. Υπαραχνοειδής 
αιµορραγία  (SAH) βρέθηκε σε 40 ασθενείς µε MRI και σε 12 µε CT. Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία βρέθηκε 
σε 15 ασθενείς µε MRI και σε 6 µε CT. Παρεγχυµατικές βλάβες αναδείχθηκαν σε 54 ασθενείς µε MRI και 
σε 17 µε CT. O MR έλεγχος ανέδειξε DAI Ι σε 27 ασθενείς, ΙΙ σε 32 και ΙΙΙ σε 9, ενώ ο CT έλεγχος σε 2, 1 
και 0 ασθενείς αντίστοιχα. Θλάσεις υποφλοιώδους φαιάς ουσίας αναδείχθηκαν σε 12 ασθενείς µε MRI και 
σε 4 µε CT, ενώ πρωτοπαθής κάκωση στελέχους σε 6 ασθενείς µε MRI και 1 µε CT.     
Από την οµάδα των 33 ασθενών, η MRΙ ανέδειξε σε 5 µη αιµορραγικές βλάβες DAI Ι, σε 11 DAI ΙΙ, (3 
αιµορραγικές), και σε 8 DAI ΙΙΙ (6 µη αιµορραγικές). 

 
Συµπεράσµατα: Συµπερασµατικά, στις ΚΕΚ µε µηδαµινά ή απόντα CT ευρήµατα και βαριά ή µέτρια 
κάκωση, τα MRI ευρήµατα είναι σχεδόν πάντα παρόντα και περιλαµβάνουν DAI βλάβες και SAH. Αυτές οι 
διαφορές υπέρ της MRI δεν τροποποιούν τη θεραπευτική γραµµή. 
Η MRI είναι περισσότερο ευαίσθητη σε σύγκριση µε τη CT ειδικά της µη αιµορραγικής DAI. Η παρουσία 
αιµορραγικών DAI- τύπου βλαβών και η συσχέτισή τους µε εξωεγκεφαλικά ευρήµατα είναι ένα φτωχό 
προγνωστικό σηµείο. Μη αιµορραγικές DAI- τύπου βλάβες συνδέονται µε καλή κλινική έκβαση. 
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:Ο-20-ΑΑ

Αντιµετώπιση ηµικρανιών σε παιδιά και εφήβους.
.Τζουβελέκη Μ-Μυρωνίδου, Σταύρακα Χ, Μπουτσιάδου Τ, Καλύβας Β

Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Οι ηµικρανίες είναι συχνές κατά την παιδική ηλικία, γίνονται όµως συχνότερες στη διάρκεια της 
εφηβείας, µε αποτέλεσµα να παρεµποδίζονται οι καθηµερινές δραστηριότητες των παιδιών και των εφήβων 
στο σπίτι ή στο σχολείο. 
Σκοπός της εργασίας είναι οι τρόποι αντιµετώπισης των ηµικρανιών στις παραπάνω ηλικιακές οµάδες. 
Παράλληλα γίνεται αναφορά στην παθογένεια ,τους εκλυτικούς παράγοντες και στους τύπους ηµικρανιών 
που εµφανίζονται στα παιδιά και τους εφήβους. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Χρησιµοποιήθηκε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, σύγχρονα ιατρικά 
συγγράµµατα και διεθνής αρθρογραφία από έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά ,καθώς και πληροφορίες από το 
διαδίκτυο. 
Συµπερασµατικά, για την αντιµετώπιση των ηµικρανιών χρησιµοποιείται φαρµακευτική και µη 
φαρµακευτική αγωγή µε σκοπό την καταστολή ή και πρόληψη των κρίσεων. Η εφαρµογή κατάλληλης 
θεραπευτικής αγωγής οδηγεί σε αποτελεσµατική αντιµετώπιση των κρίσεων, υπάρχουν ωστόσο επιφυλάξεις 
σχετικά µε τη χορήγηση συγκεκριµένων φαρµακευτικών ουσιών στα παιδιά. 
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:Ν-21-ΑΑ

H αντιµετώπιση της υπερτροφίας των αµυγδαλών στα παιδιά µε τη χρήση της απλής-
κλασσικής διπολικής διαθερµίας.

.∆ανιηλίδης Β, Βαφειάδης ΜΙ, Χατζαντώνης Γ, Παπαδοπούλου Ι
Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Για την αντιµετώπιση της υπερτροφίας των αµυγδαλών επιδιώκεται όλο και περισσότερο  τα τελευταία 
χρόνια η  συρρίκνωση τους σε αντίθεση µε την κλασσική αµυγδαλεκτοµή. Αυτό επιτυγχάνεται  σήµερα µε 
πληθώρα ακριβών και  σύγχρονων ιατρικών συσκευών και τεχνικών όπως το  λέιζερ, το σύστηµα 
comblation, οι ραδιοσυχνότητες και οι υπέρηχοι, µέθοδοι οι οποίες παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα, 
αλλά και µεγάλο κόστος για τη αγορά των πιο πάνω συσκευών και των αναλώσιµων υλικών τους. 
Λαµβάνοντας υπ΄ όψη αφ΄ ενός µεν την σύγχρονη αυτή τάση, να αποφεύγεται δηλαδή η αµυγδαλεκτοµή και 
να πραγµατοποιείται συρρίκνωση των αµυγδαλών και αφ΄ ετέρου µια απλή αλλά και φθηνή τεχνική γι αυτό, 
χρησιµοποιήσαµε σε 120 παιδιά µε αποφρακτικά φαινόµενα από υπερτροφία των αµυγδαλών την συνήθη, 
απλή - κλασσική διπολική διαθερµία, ώστε να µειώσουµε τον όγκο τους. 
Χρησιµοποιώντας έτσι την διπολική διαθερµία  και αποφεύγοντας  την χρήση κάποιας άλλης ιδιαίτερης 
χειρουργικής συσκευής, διαπιστώσαµε σηµαντικότατη µείωση του όγκου του αµυγδαλικού ιστού. Επιπλέον 
παρατηρήσαµε, σε σύγκριση µε την κλασσική αµυγδαλεκτοµή, τόσον στατιστικά σηµαντική διαφορά στον 
µετεγχειρητικό πόνο, όσο και γρηγορότερη επιστροφή σε φυσιολογική δίαιτα, όπως επίσης και κανένα 
επεισόδιο διεγχειρητικής ή µετεγχειρητικής αιµορραγίας. Το µοναδικό µειονέκτηµα που σηµειώθηκε µε την 
µέθοδο αυτή ήταν µια δυσάρεστη µετεγχειρητικά κακοσµία του στόµατος για διάστηµα 2 περίπου 
εβδοµάδων.  
Συµπεραίνουµε ότι η χρησιµοποίηση της απλής διπολικής διαθερµίας, συσκευής που βρίσκεται ούτως ή 
άλλως σε κάθε οργανωµένη αίθουσα χειρουργείου, µειώνει αποτελεσµατικά των όγκο των αµυγδαλών σε 
περίπτωση υπερτροφίας, εµφανίζει µετεγχειρητικά πολλά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε την κλασσική 
αµυγδαλεκτοµή και  κυρίως παρουσιάζει ιδιαίτερα χαµηλό κόστος χρήσης. 
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:Ν-22-ΑΑ

Προβλήµατα καθορισµού διαγνωστικών κριτηρίων για την πρόωρη εκσπερµάτιση.
.Αθανασιάδης Λ, Γεωργίου Γ, Χριστολουκά Μ, Φανουράκη Μ, Τσαχουρίδου Ο, Πολυχρονίδου Γ

Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο 
“Παπαγεωργίου” 

 
 
Εισαγωγή-σκοπός: Η πρόωρη εκσπερµάτιση είναι µια από τις πιο κοινές σεξουαλικές δυσλειτουργίες. 
Έχουν προταθεί διάφορα διαγνωστικά κριτήρια, αλλά µέχρι σήµερα δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 
ορισµός για τη διαταραχή.  Σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθούν τα προβλήµατα και οι περιορισµοί 
που αφορούν τον καθορισµό των διαγνωστικών κριτηρίων της πρόωρης εκσπερµάτισης. 

 
Υλικά-µέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική µελέτη κατά την οποία χρησιµοποιήθηκαν 
ηλεκτρονικές πηγές (Pub med, Medline), επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία. 

 
Αποτελέσµατα: Συχνά υπάρχουν προβλήµατα στη διάγνωση της πρόωρης εκσπερµάτισης, είτε λόγω της 
συνύπαρξης κι άλλων σεξουαλικών διαταραχών, είτε λόγω της δυσκολίας στον καθορισµό των κριτηρίων. 
Μεταξύ άλλων έχουν προταθεί-συχνά µε τρόπο αυθαίρετο:ο αριθµός των πυελικών κινήσεων, η χρονική 
διάρκεια από τη στιγµή της διείσδυσης µέχρι τη στιγµή της εκσπερµάτισης, η ικανοποίηση της συντρόφου 
και η ικανότητα εκούσιου ελέγχου. Τα κριτήρια των ταξινοµικών ψυχιατρικών συστηµάτων DSM και ICD 
εµφανίζουν ελλείψεις. Καµία πρόταση δε φαίνεται ως σήµερα να είναι ικανοποιητική για κάθε περίπτωση. 
Σε αυτό συµβάλλει, εκτός των άλλων, και η έλλειψη επαρκών γνώσεων για την αιτιολογία της νόσου. 

 
Συµπεράσµατα: Ο κλινικός θα πρέπει να εξατοµικεύει κάθε περίπτωση για να φτάσει στη διάγνωση. 
∆ιαπιστώνεται πως νέα ικανοποιητικά κριτήρια θα πρέπει ίσως να λαµβάνουν υπόψη την πολυπαραγοντική 
φύση της διαταραχής. 
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:Ν-23-ΑΑ

Σχιζοφρένεια και κατάχρηση-εξάρτηση από ουσίες.
, Κασεκτζίδου Α, Φανουράκη Μ, Πολυχρονίδου Γ, χουρίδου ΟΤσα, Χριστολουκά Μ∆

Αθανασιάδης Λ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο 
“Παπαγεωργίου” 

 
 
Εισαγωγή-Σκοπός: Φαίνεται να υπάρχει µια σύνθετη σχέση µεταξύ  της σχιζοφρένειας και της κατάχρησης 
και εξάρτησης από νόµιµες και παράνοµες ουσίες. Η παρούσα εργασία διερευνά αυτήν τη σχέση , τα 
χαρακτηριστικά  των εξαρτηµένων σχιζοφρενών, τους συχνότερους αιτιολογικούς παράγοντες  και τους 
τρόπους θεραπείας. 

 
Υλικό- Μέθοδος: Η µελέτη στηρίχθηκε σε βιβλιογραφικά δεδοµένα µέσω του διαδικτύου 
(pubmed,medline). Πηγές της αποτέλεσαν επίσης πρόσφατες κλινικές έρευνες και εργασίες δηµοσιευµένες 
σε έγκυρα ιατρικά περιοδικά. 

 
Αποτελέσµατα: Οι σχιζοφρενείς παρουσιάζουν µεγαλύτερη συχνότητα εξάρτησης και κατάχρησης ουσιών 
σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της νόσου. Η προσπάθεια 
άµβλυνσης των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων (απόπειρα αυτοθεραπείας), ο κοινωνικός αποκλεισµός και 
πιθανώς η µειωµένη κριτική ικανότητα αποτελούν  κύριους αιτιολογικούς παράγοντες του φαινοµένου. Η 
νικοτίνη εµφανίζεται ως η συνηθέστερη ουσία εξάρτησης και ακολουθούν το αλκοόλ, η κάνναβη και άλλες 
ουσίες. Η  κατάχρηση ουσιών µπορεί να συµβάλλει στην πρωιµότερη εκδήλωση του πρώτου σχιζοφρενικού 
επεισοδίου, στην επιδείνωση των σχιζοφρενικών συµπτωµάτων και σε µη συµµόρφωση µε τη θεραπεία. 
Συγχρόνως  εµφανίζονται στον ασθενή και στο περιβάλλον του  οι επιπτώσεις της ίδιας της χρήσης. 

 
 Συµπεράσµατα: Οι σχιζοφρενείς που κάνουν κατάχρηση ουσιών παρουσιάζουν χειρότερη πρόγνωση σε 
σχέση µε την εξέλιξη και την θεραπεία της νόσου. Σηµαντικό είναι οι ασθενείς αυτοί να χαρακτηρίζονται 
έγκαιρα ως «ασθενείς µε διπλή διάγνωση» και να προσφέρεται αντιµετώπιση τόσο της εξάρτησης όσο και 
της σχιζοφρένειας. Αυτό απαιτεί την ύπαρξη ή/και συνεργασία  ανάλογων ειδικών υπηρεσιών. 
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:Ν-24-ΑΑ

Σεξουαλική δυσλειτουργία και κατάθλιψη.
, Μαστρογιάννης Ε, Χριστολουκά Μ, Φανουράκη Μ, Τσαχουρίδου Ο, Πολυχρονίδου Γ

Αθανασιάδης Λ.
Α΄ Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο 
“Παπαγεωργίου” 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Φαίνεται να υπάρχει µια σύνθετη σχέση ανάµεσα στις συναισθηµατικές 
διαταραχές και στην σεξουαλική δυσλειτουργία. 
Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στην κατάθλιψη, τις επιπτώσεις της και στις 
αλλαγές στην σεξουαλική λειτουργία. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η µελέτη στηρίχτηκε σε βιβλιογραφικά δεδοµένα από το διαδίκτυο (pubmed, 
medline). Επίσης, χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατες κλινικές έρευνες και εργασίες από έγκυρα ιατρικά 
περιοδικά. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην κατάθλιψη παρατηρείται συχνά σεξουαλική δυσλειτουργία (επιπτώσεις νόσου-
παρενέργειες αντικαταθλιπτικών φαρµάκων). Σε συννοσηρότητα µε αγχώδεις και άλλες διαταραχές η 
σεξουαλική λειτουργία µπορεί να επιδεινωθεί περισσότερο. Οι σεξουαλικές επιπτώσεις της κατάθλιψης 
µπορεί να έχουν οργανική, ψυχοκοινωνική ή µεικτή βάση. Τα σεξουαλικά προβλήµατα µπορεί να είναι 
αποτέλεσµα της κατάθλιψης, να προηγούνται και να συµβάλλουν στην εκδήλωση καταθλιπτικής 
συµπτωµατολογίας ή να συνυπάρχουν αυτές οι καταστάσεις ανεξάρτητα. Οι αλλαγές αφορούν στην 
σεξουαλική επιθυµία καθώς και την διέγερση, τον οργασµό και άλλες παραµέτρους της σεξουαλική 
λειτουργίας. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η συνολική αντιµετώπιση της κατάθλιψης θα πρέπει να περιλαµβάνει την αντιµετώπιση 
πιθανών σεξουαλικών θεµάτων και προβληµάτων. 
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:Ο-25-ΑΑ

Έλληνες ιατροί Πρωθυπουργοί.
.Λάβαρης Α, Καράµπα Γ, Γότση Χ, Γκρούζµαν Ε, Βερβερέλη ΧΛ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Η παρούσα ανακοίνωση θέτει ως στόχο την παρουσίαση των Ελλήνων ιατρών πρωθυπουργών 
περιγράφοντας την όποια ιατρική τους σταδιοδροµία και το πολιτικό τους έργο µε φόντο τις εκάστοτε 
ιστορικές συνθήκες.   

 
Σύνοψη της Μελέτης: Η ανάδειξη και η πρωτοκαθεδρία του πρωθυπουργού στην Ελλάδα αποτελεί έναν 
θεσµό που ξεκίνησε εντυπωσιακά µε την κυβερνητική θητεία του Καποδίστρια, υποβαθµίστηκε επί 
απολυταρχίας και κατέληξε στο τέλος να καταλάβει την πρωτεύουσα θέση στη λειτουργία του πολιτικού 
συστήµατος. Μελετώντας το ιστορικό διάγραµµα των 172 πρωθυπουργικών θητειών παρατηρούµε την 
ύπαρξη ενός µάλλον διαρκούς φαινοµένου κυβερνητικής ρευστότητας και αστάθειας κατά την µετάβαση της 
χώρας από οκτώ βασικές περιόδους (Σύστηµα «Ελληνικής Πολιτείας», Απόλυτη Μοναρχία, Συνταγµατική 
Μοναρχία, Α’ Βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία, Β’ Ελληνική ∆ηµοκρατία, Β’ Βασιλευόµενη ∆ηµοκρατία, 
∆ικτατορία, Γ’ Ελληνική ∆ηµοκρατία). Από τους 91 πρωθυπουργούς, οι Ιωάννης Καποδίστριας, Ιωάννης 
Κωλέττης, Στέφανος Σκουλούδης και Κωνσταντίνος Λογοθετόπουλος ξεχώρισαν γιατί κόσµησαν και 
τίµησαν το πρωθυπουργικό αξίωµα ενώ ταυτόχρονα κατείχαν και την ιδιότητα του ιατρού. 
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:Ο-26-ΑΑ

Χρόνια µυελογενής λευχαιµία και µηχανισµός δράσης του imatinib mesylate.
.Γκρούζµαν Ε

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί η παρουσίαση της παθογένειας της χρόνιας 
µυελογενούς λευχαιµίας, της παθογενετικής δράσης του πρωτεϊνικού προϊόντος του χρωµοσώµατος της 
Φιλαδέλφειας και του µοριακού µηχανισµού δράσης του imatinib mesylate στην αδρανοποίηση του 
συγκεκριµένου προϊόντος. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η ιστορία του imatinib mesylate σχετίζεται µε την πρώτη απόδοση µιας µορφής 
καρκίνου σε γενετική ανωµαλία, καθώς ξεκινά από την ανακάλυψη της απώλειας ενός τµήµατος του 
χρωµοσώµατος 22 και την µετέπειτα διαπίστωση της αµοιβαίας ανταλλαγής των τµηµάτων των 
χρωµοσωµάτων 9 και 22 στους ασθενείς µε χρόνια µυελογενή λευχαιµία. Η ταυτοποίηση της αιτίας της 
ΧΜΛ, δηλαδή της χιµαιρικής πρωτεΐνης που ενισχύει την δράση της κινάσης της τυροσίνης, την δεκαετία 
του 70 και προκαλεί την αύξηση των λευκοκυττάρων κατα 10-25 φορές οδήγησε τους ερευνητές της 
Novartis στην διαµόρφωση του µορίου εκείνου που θα δρα ως αναστολέας, ενώ παράλληλα δεν θα 
καταστρέφει υγιή κύτταρα. Ένα τέτοιο πόνηµα στέφθηκε µε επιτυχία και µετά την διεξαγωγή των 
κατάλληλων µελετών και κλινικών δοκιµών τροφοδοτώντας µε ελπίδες τους µάχοντες κατά του καρκίνου. 
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:Ν-27-ΑΑ

Υποκλασµατοποιηµένη επιταχυνόµενη ακτινοβολία (ΥΕΑ) στον προστατικό καρκίνο µε 
σύγχρονη χορήγηση κυτταροπροστατευτικού παράγοντα.

.2Τουλουπίδης Σ, 2νακόπουλος ΣνΓια, 2Πάτρης Ε, 1Τονακανιάν Α, 1Μακαρώνη Μ, 1Θάνος Χ
1Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Ουρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Σκοπός: Η παρούσα προσπάθεια στοχεύει στην παρουσίαση µιας νέας τεχνικής ακτινοβόλησης του 
προστατικού καρκίνου αποσκοπώντας αφενός στον καλύτερο έλεγχο της νόσου αφετέρου στην µείωση των 
πυελικών επιπλοκών από την ακτινοβολία. 

 
Υλικό – Μέθοδος: Κατά τα έτη 2003-2005, 25 ασθενείς µε τοπικά προχωρηµένο καρκίνο του προστάτη 
υποβλήθηκαν σε Υ.Ε.Α. µε ταυτόχρονη χορήγηση κυτταροπροστατευτικού παράγοντα (αµιφοστίνη 1000mg 
υποδορίως).  Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν σε ορµονική θεραπεία πρώτης γραµµής (LH-RH).  Από αυτούς, 
20 ήταν κλινικού σταδίου Τ3α ΝοΜο, 3 σταδίου Τ3aΝοΜ1, και 2 κλινικού σταδίου Τ2c NoMo. 

 
Αποτελέσµατα: Η ηµερήσια χορηγούµενη φυσική δόση ήταν 2,7Gy σε δυο προσθιοπίσθια επίπεδα και 0,7 
Gy σε δυο πλάγια επίπεδα (σύνολο φυσικής δόσης 3,4Gy).  Από τη χορήγηση της αµιφοστίνης 10 ασθενείς 
εµφάνισαν υπνηλία, 6 ασθενείς εµφάνισαν ναυτία και έµετο ενώ οι παρενέργειες από την ακτινοβολία ήταν: 
διάρροια 6/25, δερµατικές αλλοιώσεις 3/25, ήπιο κοιλιακό άλγος 10/25, πρωκτίτιδα 3/25, ενώ η δυσουρία 
απότοκος του προστατικού καρκίνου αποκαταστάθηκε και στους 25 ασθενείς. 

 
Συµπέρασµα: Η χρήση της Υ.Ε.Α εµφανίζεται ως µια πολλά υποσχόµενη τεχνική θεραπείας η οποία 
µειώνει στο ήµισυ το χρόνο θεραπείας των ασθενών ενώ η χορήγηση της αµιφοστίνης προστατεύει από την 
τοξικότητα της ακτινοβολίας διατηρώντας τις παρενέργειες σε εντυπωσιακά χαµηλά επίπεδα χωρίς να 
επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
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:Ν-28-ΑΑ

Απεικονιστική διερεύνηση της µορφολογίας του µεσολοβίου: συµβολή της µαγνητικής 
τοµογραφίας στην απεικόνιση του.

.2∆ηµητριάδης Α, 2Κουρίδου Α-ντηάΧαριτ, 1Κουτουρίδου Ε, 1Κοντογιάννη Ε, 1Κιτµερίδου Σ
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το µεσολόβιο είναι ένας σύνδεσµος από λευκή ουσία που συνδέει τα δύο εγκεφαλικά 
ηµισφαίρια και αναπτύσσεται µεταξύ της  8ης και 17ης εµβρυϊκής εβδοµάδας. ∆υσπλασίες του βρίσκονται 
συχνά σε ασθενείς µε συγγενείς και επίκτητες παθήσεις του εγκεφάλου. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η περιγραφή των µορφολογικών βλαβών του µεσολοβίου καθώς και η 
ανάδειξη της συµβολής της MRI στη µελέτη ανάλογων περιστατικών. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Στη µελέτη εξετάστηκαν δύο οµάδες ασθενών .Η πρώτη οµάδα περιελάµβανε 5 
ασθενείς µε δυσγενεσία του µεσολοβίου και η δεύτερη 10 ασθενείς µε υποκείµενη πρωτοπαθή πάθηση .Ο 
έλεγχος µε µαγνητική τοµογραφία έγινε µε τοµογράφους  1,5 Tesla και 0.5 Tesla. Πάρθηκαν τοµές πάχους 
4mm οβελιαίες σε Τ1 και Τ2 ακολουθίες και αξονικές σε Τ1 ακολουθίες. Σε ασθενείς που χρησιµοποιήθηκε 
Τ1 ακολουθία έγινε ενδοφλέβια έγχυση παραµαγνητικής ουσίας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στα τοµογραφήµατα µε τον µαγνητικό συντονισµό των 5 ασθενών της πρώτης οµάδας, 
απεικονίστηκε µερική ή ολική έλλειψη του µεσολοβίου ως και συνυπάρχουσες εγκεφαλικές µορφολογικές 
αλλοιώσεις. Αντίστοιχα στους 10 ασθενείς της δεύτερης οµάδας όπου περιελήφθησαν περιστατικά 
υδροκεφαλίας , Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και ισχαιµίας απεικονίστηκαν και περιγράφηκαν ευρήµατα , όπως 
ατροφία.. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο µαγνητικός συντονισµός είναι µέθοδος επιλογής για τη µελέτη του µεσολοβίου και 
κατάδειξης των ανωµαλιών τόσο αυτού του ιδίου όσο και του εγκεφάλου.        
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:Ν-29-ΑΑ

Ακτινολογικές µέθοδοι για την ανίχνευση της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας.
.Στεφανίδης Ι, Στόκκου Σ, Ταγταλιανίδου Ε, Χαραλάµπους Ν, ύ ΠΚουρουτο

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
Η στένωση της νεφρικής αρτηρίας, η οφειλόµενη σε αθηροσκλήρυνση, είναι υπεύθυνη για τις περισσότερες 
περιπτώσεις νεφραγγειακής υπέρτασης (ΝΑΥ). Υπερτασικοί ασθενείς µε κλινικά χαρακτηριστικά 
νεφραγγειακής υπέρτασης πρέπει να υποβάλλονται σε περαιτέρω µη επεµβατικό έλεγχο που να 
περιλαµβάνει duplex Doppler υπερηχοτοµογραφία, CT ή MR αγγειογραφία. Επεµβατικό τρόπο εκτίµησης 
της νεφραγγειακής υπέρτασης, που θέτει και την διάγνωση της στένωσης της νεφρικής αρτηρίας, αποτελεί η 
αυξηµένης αντίθεσης αγγειογραφία. Όµως, καµία διαγνωστική µέθοδος δεν προβλέπει αξιόπιστα την  πορεία 
της υπέρτασης µετά την επαναγγείωση. Η θεραπευτική προσέγγιση των υπερτασικών ασθενών µε 
αιµοδυναµικά σηµαντική στένωση της νεφρικής αρτηρίας περιλαµβάνει φαρµακευτική και επεµβατική 
αντιµετώπιση (διαδερµική διαυλική αγγειοπλαστική νεφρικής αρτηρίας – renal percutaneous transluminal 
angioplasty - PTRA, τοποθέτηση stent στη νεφρική αρτηρία – renal arterial stent placement - PTRAS, 
χειρουργική επαναγγείωση). Σε τυχαιοποιηµένες µελέτες που συγκρίνουν την επεµβατική και την 
συντηρητική προσέγγιση φαίνεται ότι δεν υπάρχει διαφορά στον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης ή στη 
νεφρική λειτουργία. Μόνο ασθενείς µε σαφείς κλινικές ενδείξεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεµβατικές 
διαδικασίες όπως είναι η PTRA, η PTRAS ή η χειρουργική αγγειακή επέµβαση. 
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:N-30-ΑΑ

Καλλιτεχνική απεικόνιση του συνδρόµου Down: ιστορική αναδροµή.
.Χρόνης Κ, Χατζής Σ, Τζωρτζοπούλου ∆, Τατούλη Ι, Μπονάτσος Β

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το σύνδροµο Down αποτελεί µία από τις πιο συνήθεις χρωµοσωµικές ανωµαλίες και παρά την 
σχετικά πρόσφατη ταυτοποίηση του, φαίνεται πως υφίσταται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Σκοπός της παρούσας 
εργασίας είναι η µελέτη του συνδρόµου όπως αποτυπώθηκε σε ποικίλες µορφές της τέχνης, από τα 
προϊστορικά χρόνια µέχρι την εποχή µας. Η εργασία βασίστηκε στη συστηµατική µελέτη της βιβλιογραφίας 
µέσω πρόσβασης στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (heal-link). 

 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η πρώτη καλλιτεχνική αναφορά στο σύνδροµο Down εντοπίζεται σε ειδώλιο 
της Νεολιθικής περιόδου (6500 - 3000 π.Χ.) που βρέθηκε στην Κεντρική Ελλάδα. Ανάλογα ειδώλια έχουν 
βρεθεί στην Αίγυπτο (1ος αιώνας π.Χ.) αλλά και στις χώρες της Λατινικής Αµερικής. Τα τελευταία 
καλύπτουν ένα ευρύ χρονικό φάσµα και ανάγονται κυρίως στον πολιτισµό των Ολµέκων (1500 π.Χ. - 300 
µ.Χ.) και στη δυναστεία των Ίνκα (16ος αιώνας µ.Χ.). 
Στην ευρωπαϊκή ζωγραφική απεικονίζονται αποκλειστικά παιδικές φιγούρες µε  φαινοτυπικά 
χαρακτηριστικά του συνδρόµου. Συναντώνται σε θρησκευτικές, κυρίως, συνθέσεις και, σπανιότερα, σε 
πίνακες διαφορετικού θεµατικού περιεχοµένου που ανάγονται χρονολογικά από το τέλος του Μεσαίωνα 
µέχρι το 19ο αιώνα. Σύµφωνα µε µελέτες [Cone (1968)], παιδιά µε το φαινότυπο του συνδρόµου Down 
απεικονίζονταν συχνά σε πίνακες θρησκευτικής θεµατολογίας για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και τη 
συµπόνια του θεατή προς το άτοµό τους. Αντιπροσωπευτικά έργα θεωρούνται τα παρακάτω: 

 Η Παρθένος και το Βρέφος του Andrea Mantegna (1431 – 1506) 
 Le Cellier του Jean Bellegambe (περ.1480 - 1535) 

 Passionaltar (τέµπλο στο Άαχεν) άγνωστου καλλιτέχνη (15ος - 16ος αι.) 
 Ο χωρικός και ο σάτυρος - Το προσκύνηµα των βοσκών του Jacob Jordaens  

            (1593 - 1678) 
Αξίζει να αναφερθεί πως οι δύο τελευταίοι πίνακες  πιθανόν αποτελούν την πρώτη καταγεγραµµένη ένδειξη 
της εµφάνισης του συνδρόµου Down  σε περισσότερα από ένα µέλη της ίδιας οικογένειας [Zellweger(1965), 
(1968), (1977)]. Ας σηµειωθεί επίσης πως η µοναδική απεικόνιση ενήλικου ατόµου µε φαινότυπο του 
συνδρόµου διακρίνεται σε έργο άγνωστου Ισπανού καλλιτέχνη του 17ου αιώνα που φυλάσσεται στο κάστρο 
Hràdek της Τσεχίας. 

 
Κατά τα νεότερα χρόνια, αναφορές στο σύνδροµο Down συναντώνται σε κινηµατογραφικές ταινίες και 
τηλεοπτικές σειρές καθώς και στη λογοτεχνία και τη µοντέρνα τέχνη. 
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Ιστορική αναδροµή στη µελέτη του συνδρόµου Down.
.ης ΚΧρόν, Χατζής Σ, Τζωρτζοπούλου ∆, Τατούλη Ι, Μπονάτσος Β

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Το σύνδροµο Down αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση συνδρόµου οφειλόµενου σε 
χρωµοσωµική ανωµαλία το οποίο πρώτα περιγράφηκε, εν συνεχεία ταυτοποιήθηκε και ύστερα από πολλά 
στάδια επιστηµονικής σκέψης ανακαλύφθηκε το παθοφυσιολογικό του υπόβαθρο. Σκοπός, λοιπόν, της 
παρούσας εργασίας είναι η µελέτη της διαµέσου των αιώνων ιατρικής προσέγγισης του συνδρόµου Down. Η 
εργασία βασίστηκε στη συστηµατική µελέτη της βιβλιογραφίας µέσω του ηλεκτρονικού συνδέσµου των 
Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών (heal-link). 

 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το σύνδροµο Down ως παθολογική 
κατάσταση υπήρχε ήδη από την αρχαιότητα (από τη Νεολιθική εποχή). Ωστόσο, η πρώτη συστηµατική 
παρατήρηση των νεογνών που γεννήθηκαν µε σύνδροµο Down έγινε το 1866 από τον J. L. Down (1828-
1896), ο οποίος περιέγραψε τη ‘µογγολοειδή’ εµφάνιση αυτών των ατόµων. Πολύ σηµαντικές θεωρούνται 
και οι λεπτοµερείς σηµειώσεις του ∆αρβίνου για την ανάπτυξη του µικρού του γιου που πιθανολογείται ότι 
έπασχε από αυτό το σύνδροµο. Επιπλέον, το 1909 ο γιος του Down, Reginald, περιέγραψε τη 
χαρακτηριστική πιθηκοειδή παλαµιαία πτυχή των ατόµων µε σύνδροµο Down. 
Σε ό,τι αφορά την παθοφυσιολογία του συνδρόµου, αρχικά οι επιστήµονες πίστεψαν ότι αιτίες του ήταν η 
σύφιλη, η φυµατίωση, ο αλκοολισµός του πατέρα, η επιληψία και άλλες. Η πρώτη διαπίστωση ότι το 
σύνδροµο σχετίζεται µε την ηλικία της µητέρας έγινε το 1909 ενώ επιβεβαιώθηκε και από τις έρευνες του 
Lionel Penrose στην περίοδο 1931-1938. Οι πρώτες υποθέσεις ότι ίσως να οφείλεται σε χρωµοσωµική 
ανωµαλία πραγµατοποιήθηκαν το 1932 από τον Waardenburg (1886-1979), το 1934 από τον Bleyer (1879-
1965) και το 1938 από τον Fanconi (1892-1979). Ωστόσο, µόλις το 1959 αποδείχθηκε από τον Jérôme 
Léjeune και την  Patricia Jacobs ότι το σύνδροµο οφείλεται σε τρισωµία του χρωµοσώµατος 21 και το 1966 
επετεύχθη η πρώτη προγεννητική διάγνωσή του. Λίγο αργότερα, ο Penrose συµπλήρωσε και τη µικρή 
πιθανότητα το σύνδροµο να οφείλεται σε µωσαϊκισµό ενώ ήταν κι ο πρώτος που το συσχέτισε µε τη νόσο 
Alzheimer (1972).  
Από το 1980 και µετά δηµοσιεύτηκε πλήθος µελετών µε αντικείµενο το σύνδροµο Down. Από αυτές 
ξεχωρίζει η αποκωδικοποίηση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας ολόκληρου του χρωµοσώµατος 21 (Hattori 
et al, 2000). 
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Ταµοξιφαίνη: µία ουσία από τα παλιά - η κλινική αξία αυτής και των παραγώγων της στη 
θεραπεία της οστεοπόρωσης.

.Τζουβελέκη Μ-Μυρωνίδου, Χ ∆όκος
Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση µελετών τόσο σε πειραµατικά µοντέλα ζώων εργαστηρίου όσο και σε κλινικές 
µελέτες, βάσει των οποίων τεκµηριώνεται η χρήση της ταµοξιφαίνης στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η συνεχής έρευνα σε νεοσυντιθέµενες ουσίες, οι οποίες αποτελούν παράγωγα 
παλαιοτέρων ουσιών, αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο της Κλινικής Φαρµακολογίας σήµερα. Η ταµοξιφαίνη 
αποτέλεσε την πρώτη γενιά των εκλεκτικών ρυθµιστών των υποδοχέων οιστρογόνου (SERMs – selective 
estrogen receptor modulators). Το FDA ενέκρινε την ταµοξιφαίνη ως χηµειοθεραπευτική ουσία στον 
καρκίνο του µαστού. Αργότερα µία νέα γενιά SERMs, µε κύριο εκπρόσωπο την ραλοξιφαίνη, 
αντικατέστησε την ταµοξιφαίνη. Η τελευταία χρησιµοποιείται πλέον στη θεραπεία της οστεοπόρωσης. 
Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι η ταµοξιφαίνη και τα παράγωγά της (δρολοξιφαίνη, ιδοξιφαίνη, 
τορεµιφαίνη) µιµούνται την φυσιολογική δράση της οιστραδιόλης στα οστά. Οι µηχανισµοί δράσης 
περιλαµβάνουν: σύνδεση των ουσιών µε τις ενεργές περιοχές AF-1 και AF-2 του υποδοχέα οιστρογόνου και 
την ενεργοποίηση συνενεργοποιητών (π.χ. SRC-1). Αποτέλεσµα αυτού είναι η δηµιουργία νέου οστού µε 
ελαφρά αύξηση της οστικής πυκνότητας. Μία καινούργια ουσία η λασοφοξιφαίνη, ανάλογο της 
ταµοξιφαίνης, σύµφωνα µε προκλινικές µελέτες παρουσιάζει αντιοστεοπορωτική δράση και είναι υπό 
έγκριση από το FDA. 
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Φαρµακολογική αντιµετώπιση του Συστηµατικού Ερυθηµατώδους Λύκου (ΣΕΛ): τα νεότερα 
βιολογικά φάρµακα.

.Τζουβελέκη Μ-Μυρωνίδου, Χ ∆όκος
Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση των νεότερων βιολογικών φαρµάκων που βρίσκονται σε στάδιο έρευνας για τη 
φαρµακολογική αντιµετώπιση του Συστηµατικού Ερυθηµατώδους Λύκου. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο Συστηµατικός Ερυθηµατώδης Λύκος (ΣΕΛ) αποτελεί µία αυτοάνοση νόσο του 
συνδετικού ιστού µε κλινικές εκδηλώσεις από πολλά οργανικά συστήµατα όπως αρθρώσεις, δέρµα, νεφρούς, 
οφθαλµούς και µυοκάρδιο. 
Στη φαρέτρα του κλινικού ιατρού υπάρχουν πολλά σκευάσµατα που χρησιµοποιούνται ευρέως για την 
άµβλυνση των συµπτωµάτων της νόσου. Με την ανάπτυξη των βιοεπιστηµών, η φαρµακολογική 
αντιµετώπιση του ΣΕΛ έχει πάρει νέες διαστάσεις. Τα νεότερα βιολογικά φάρµακα, αρκετά από τα οποία 
βρίσκονται σε κλινική φάση ερευνών, υπόσχονται πολλά. Στοχεύοντας στους παθοφυσιολογικούς 
µηχανισµούς του νοσήµατος, οι βιολογικοί παράγοντες έχουν να προσφέρουν πολλά εκεί όπου τα κλασικά 
φαρµακευτικά σκευάσµατα απέτυχαν. 
Σύµφωνα µε την νεότερη βιβλιογραφία οι βιολογικοί παράγοντες που χρησιµοποιούνται στην έρευνα κατά 
του ΣΕΛ και ο µηχανισµός δράσης τους αντίστοιχα φαίνονται στον Πίνακα:  

 
Ανοσοκατασταλτικά φάρµακα Μηχανισµός δράσης 
CTLA4-Ιg Παρεµπόδιση αλληλεπίδρασης CD29-B7

και αναστολή της ενεργοποίησης
Τ-λεµφοκυττάρων. 

Bindarit® Ανοσοκατασταλτικό φάρµακο. 
LJP 394 Μείωση των επιπέδων dsDNA αντισωµάτων 

δηµιουργώντας σύµπλοκα παθογόνων 
dsDNA αντισωµάτων. 

Τακρόλιµους Παρεµπόδιση ενεργοποίησης Τ 
λεµφοκυττάρων (ανήκει στην κατηγορία των 
µακρολίδων αντιβιοτικών). 

Anti-CD40 ligand Παρεµπόδιση της αλληλεπίδρασης
CD40-CD40L (CD154), σύµπλοκο υπεύθυνο 
για την παραγωγή αντισωµάτων σε ενεργά
Τ-λεµφοκύτταρα. 

Aντισώµατα ΒLys Παρεµπόδιση της ενεργοποίησης
Β-λεµφοκυττάρων. 

(Rituximab: anti-CD20) Rituxan® Εκλεκτική στόχευση των Β κυττάρων
µε σύνδεση στα CD20 αντιγόνα. 

Αντισώµατα κατά κυτοκινών
(IL-10, IL-1,6,8)

Γενικώς ανοσοκαταστολή στον  οργανισµό. 
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Φοιτητικές ανακοινώσεις: οριοθέτηση της ποιότητας και προβληµατισµοί για την 
πρωτοτυπία της θεµατολογίας τους.

.Ζάρρος Α
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη διατύπωση µίας ολοκληρωµένης θεώρησης των ζητηµάτων 
που αφορούν στην ποιότητα και στην πρωτοτυπία των επιστηµονικών ανακοινώσεων που προέρχονται από 
φοιτητές-συγγραφείς, λαµβάνοντας υπόψη την καταγεγραµµένη ύλη προηγούµενων φοιτητικών συνεδρίων 
και προσδοκώντας στη θεµελίωση µίας νέας τακτικής για την αναβάθµιση τους. 

 
Σύνοψη της Προτάσεως: Είναι γεγονός πως η πλειοψηφία των φοιτητών που ενεργοποιούνται για τη 
σύνταξη και την πραγµατοποίηση µίας επιστηµονικής ανακοίνωσης, δεν διαθέτουν προηγούµενη σχετική 
εµπειρία ή (ουσιαστική) καθοδήγηση. Έτσι, λίγοι είναι αυτοί που (ενστικτωδώς ή µη) αντιλαµβάνονται το 
ποιοτικό προσδοκώµενο για την ανακοίνωση τους, ενώ, ακόµα πιο λίγοι είναι αυτοί που (τελικά) το 
προσεγγίζουν. Τα συχνότερα λάθη παρατηρούνται: α)στην επιλογή της θεµατολογίας, β)στη διατύπωση του 
αντικειµένου µελέτης (τόσο στο πεδίο του τίτλου, όσο και αναλυτικότερα), γ)στην άγνοια βασικών κανόνων 
επιστηµονικής έκφρασης, δ)στην αδυναµία διαχωρισµού των βασικότερων τυπολογικών εννοιών του 
επίσηµου επιστηµονικού λόγου, ε)στην υποτίµηση της αξίας της πρωτοτυπίας, στ)στη συχνή οικειοποίηση 
γενικοτήτων προς περιγραφή περίπλοκων ζητηµάτων, καθώς και ζ)στην ελλιπή βιβλιογραφική τεκµηρίωση. 
Στην πρόταση αυτή, αποτυπώνονται οι βασικότερες αρχές για την αποφυγή των λαθών αυτών και τη 
σταδιακή αναβάθµιση του θεσµού των φοιτητικών συνεδρίων, τουλάχιστον σε ότι αφορά στο χώρο των 
βιοϊατρικών επιστηµών.  
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Συνήθη επείγοντα περιστατικά στην Οφθαλµολογία.
.2Χατζηµπίρου Α, 1Τσαρακλής Α, 1Ε Παναγούλη

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Οφθαλµολογική Κλινική του Νοσοκοµείου 
Παίδων Πεντέλης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός  της εργασίας είναι η παρουσίαση των πιο συνηθισµένων περιστατικών που αφορούν τους 
οφθαλµούς και απαιτούν επείγουσα αντιµετώπιση, καθώς και των µεθόδων θεραπείας που πρέπει να 
εφαρµόζονται. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Οι οφθαλµοί αποτελούν το όργανο της όρασης. Ο ανθρώπινος οφθαλµός 
εδράζεται στους οφθαλµικούς κόγχους και είναι επιρρεπής, λόγω της θέσεως του σε τραυµατισµούς και 
εξωτερικά ερεθίσµατα, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν µόνιµες και σοβαρές βλάβες, µέχρι και µη 
αντιστρεπτή τύφλωση. Τα περιστατικά αυτά αποτελούν επείγοντα περιστατικά των οφθαλµών, καθώς 
απαιτούν επείγουσα αντιµετώπιση. Στα πιο συνήθη επείγοντα περιστατικά συγκαταλέγονται:  

1. Τραύµατα. Είναι πιο συχνά τις τέσσερις πρώτες δεκαετίες της ζωής και κυρίως σε άνδρες. Ένα 
οφθαλµολογικό τραύµα µπορεί να αφορά τα βλέφαρα, τον επιπεφυκότα ή τον κερατοειδή. Σε ένα τραύµα 
βλεφάρων πρέπει να ελέγχεται ενδελεχώς ο κερατοειδής και ο οφθαλµικός βολβός για τυχόν βλάβες. Όταν 
το τραύµα εντοπίζεται στον έσω κανθό πρέπει να αντιµετωπίζεται µε ιδιαίτερη προσοχή, λόγω πιθανού 
τραυµατισµού και των δακρυϊκών σωληναρίων. Συχνά απαιτείται χειρουργική αντιµετώπιση µε συρραφή ή 
ακόµα και πλαστικές επεµβάσεις.  Τα τραύµατα του επιπεφυκότα  συνήθως προκαλούν οίδηµα ,αιµορραγία, 
ακόµα και ρήξη επιπεφυκότα. Οι απλές θλάσεις αντιµετωπίζονται µε αντιβιοτικό κολλύριο, ενώ οι 
µεγαλύτερες απαιτούν χειρουργική συρραφή. Τα τραύµατα του κερατοειδούς µπορεί να είναι απλά, οπότε 
συνοδεύονται από απλή απόπτωση επιθηλίου και αντιµετωπίζονται µε ενστάλαξη αντιβιοτικού κολλυρίου 
και επίδεση, ή διατιτραίνοντα, οπότε συνοδεύονται από εκροή υδατοειδούς υγρού και χρειάζονται συρραφή. 

2. Εγκαύµατα κερατοειδούς. ∆ιακρίνονται σε θερµικά και χηµικά. Τα θερµικά εγκαύµατα οφείλονται 
στην επαφή του οφθαλµού µε καυστικά και θερµά υλικά (π.χ. βραστό νερό, λιωµένο µέταλλο), και τα 
χηµικά στην επαφή µε χηµικές ουσίες (π.χ. υδροχλωρικό οξύ, αµµωνία, απορρυπαντικά). Τα θερµικά 
εγκαύµατα είναι τα πιο ελαφριά, ενώ τα χηµικά δηµιουργούν σηµαντικές βλάβες. Τα εγκαύµατα συνήθως 
εκτός από τον κερατοειδή προσβάλλουν και τον επιπεφυκότα. Άµεση ενέργεια στις περιπτώσεις αυτές είναι 
το πλύσιµο του µατιού µε άφθονο νερό. Συνίσταται θεραπεία µε αντιβιοτικά κολλύρια και κερατοπλαστική 
στις πιο βαριές περιπτώσεις. 

3. Φωτοπληξία. Αποτελεί βλαβερή επίδραση από φυσικό ή τεχνητό φως. Συνίσταται κατάκλιση, ψυχρά 
επιθέµατα, σκοτεινός θάλαµος και αντιβιοτικά κολλύρια. 

4. Ξένα σώµατα.( σκόνη, χώµα, γυαλί, γρέζι)  Αποτελούν πολύ συχνές καταστάσεις. Είναι δυνατό να 
προκαλέσουν εκτεταµένο τραυµατισµό και φλεγµονές, οπότε είναι απαραίτητη η άµεση αφαίρεση τους. 
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Φάρµακα για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.
.Πίγκας Χ, Τζουβελέκη Μ-Μυρωνίδου

Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της βιβλιογραφικής αυτής έρευνας είναι να παρουσιάσει τα µέχρι σήµερα διαθέσιµα 
φάρµακα για την αντιµετώπιση της παχυσαρκίας.  
Αρχικά γίνεται µια ιστορική αναδροµή στην παχυσαρκία και τα αντιπαχυσαρκιακά φάρµακα. 
Κατόπιν αναφέρονται τα νεότερα σκευάσµατα και αναλύονται ο µηχανισµός δράσης, ο τρόπος και οι δόσεις 
χορήγησής των αλλά και οι ανεπιθύµητες ενέργειες που προκύπτουν από τη χρήση τους. Παρατίθενται 
επίσης τυχόν αλληλεπιδράσεις των.  
Η σύγχρονη φαρµακευτική έρευνα εστιάζεται σε µοριακούς στόχους, οι οποίοι και θα αναφερθούν, διότι 
απαιτούνται και επιβάλλονται περεταίρω µελέτες ώστε να αντιµετωπιστούν οι κοινωνικο-οικονοµικές 
επιπτώσεις της παχυσαρκίας.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα στηρίχθηκε στις παρακάτω πηγές: 

1. Holst B, Schwartz T W. Constitutive ghrelin receptor activity as a signaling set-point in 
appetite regulation. Trends in Pharmacological Sciences 2004;25(3):113-117 

2. uk.co.acompliarimonabant.www://http 
3. Dujovne C A, et al. Effects of sibutramine on body weight and serum lipids: A double-

blind, randomized, placebo-controlled study in 322 overweight and obese patients with dyslipidemia. 
American Heart Journal 2001;142(3):489-497 

4. org.wikipedia.en://http  
5. Lean M E J. Management of obesity and overweight. Medicine 2006;34(12):515-520 

6. Nisoli E, Carruba M O. An assessment of the safety and efficacy of sibutramine, an anti-
obesity drug with a novel mechanism of action. Obesity reviews 2000;1:127-139  
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:Ν-37-ΑΑ

Σηµαντικές βλάβες ασθενών στα Τµήµατα Ιατρικών Απεικονίσεων.
.1Οικονόµου Γ, 2Στούκας Β, 1Στούκα Μ

1Τµήµα Ραδιολογίας & Ακτινολογίας του ΤΕΙ Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 
Σκοπός:  Η παρουσίαση µερικών από τις αιτίες που ευθύνονται για την πρόκληση βλάβης στους ασθενείς 
που προσέρχονται στα ακτινολογικά τµήµατα για να εξετασθούν. Η γνώση των αιτίων αυτών θα αποτελέσει 
τη βάση για τη διαµόρφωση ασφαλέστερου περιβάλλοντος διακίνησης και διαχείρισης των ασθενών. 

 
Βιβλιογραφική Σύνοψη:  Επειδή δεν υπάρχει επίσηµη καταγραφή στοιχείων που αφορούν σε πρόκληση 
βλαβών σε ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση στα ακτινολογικά τµήµατα χρησιµοποιήθηκε η 
αγγλόφωνη διεθνής βιβλιογραφία για την ταξινόµηση και παρουσίασή τους. Οι βλάβες που µπορεί να 
προκληθούν στους ασθενείς µπορεί να είναι από ασήµαντες µέχρι εξαιρετικά σοβαρές όπως µόνιµη 
αναπηρία και θάνατος. Οι λόγοι για τους οποίους µπορούν να προκληθούν σοβαρές βλάβες είναι πολλαπλοί. 
Το δε αποτέλεσµά τους µπορεί να είναι άµεσα εµφανές (π.χ. σοβαρή αλλεργία σε ενδοφλέβια χορήγηση 
σκιαγραφικού υλικού) ή να φανεί αργότερα (π.χ. µη αναγνώριση µικρού καρκίνου σε µία α/α θώρακος ή 
µαστογραφία).  
∆ιάφορες παράµετροι επηρεάζουν το ενδεχόµενο πρόκλησης σοβαρής άµεσης βλάβης και αυτές είναι:  α) ο 
ασθενής: τα ακτινολογικά τµήµατα έχουν περιορισµένες  δυνατότητες αντιµετώπισης οξέων προβληµάτων 
που µπορούν να παρουσιάσουν βαρείς τραυµατίες ή ασθενείς της µονάδας εντατικής θεραπείας, β) 
συνοδευτικό προσωπικό: ακατάλληλη εκπαίδευση (π.χ. µεταφορά ασθενούς µε κάταγµα σπονδυλικής 
στήλης), συχνότατα ασθενείς µεταφέρονται χωρίς επαρκές ιστορικό, ενώ ασταθείς κλινικά ασθενείς 
µεταφέρονται υπό συνοδεία προσωπικού που δε γνωρίζει αρκετά για την κατάστασή τους ή πως να 
αντιµετωπίσει κάποια ξαφνική επιδείνωση, γ) το ίδιο το ακτινολογικό τµήµα λόγω: 1. στοιχείων 
αρχιτεκτονικής, όπως αποµακρυσµένο από τα υπόλοιπα τµήµατα ακτινολογικό (µε βαριά ασθενείς να 
ταξιδεύουν στους διαδρόµους), 2. µικρών χώρων (δεν επιτρέπουν την αντιµετώπιση σοβαρών συµβαµάτων), 
3. έλλειψης εξοπλισµού (τρόλεϊ ανανήψεως, φάρµακα),  4. προσωπικού (ανεπαρκής παρουσία και 
εκπαίδευση στην αναγνώριση συµπτωµάτων και στην αναζωογόνηση). 

 
Συµπεράσµατα: Οι σηµαντικότεροι λόγοι πρόκλησης σηµαντικών βλαβών σε ασθενείς στο Ακτινολογικό 
Τµήµα είναι: η ελλιπής επικοινωνία, η ανεπαρκής εκπαίδευση και η ανεπαρκής παρακολούθηση των σοβαρά 
ασθενών. Με τη βελτίωση των ανωτέρω στοιχείων η πιθανότητα πρόκλησης βλαβών σε ασθενείς στο 
Ακτινολογικό Τµήµα µπορεί να µειωθεί σηµαντικά.  
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:Ο-38-ΑΑ

Τραύµατα στην παιδική ηλικία: αντιµετώπιση σε επαρχιακό νοσοκοµείο.
, 1Καπουτζής Ν, 1Τελεβάντος Α, 1Πατιάκας Σ, 2Βαλταδώρου Φ, 2∆ηµητριάδης Σ, 1ρµος ΝΣύ

Σύρµος Χ3.
1Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Γουµένισσας, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, 3Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
ΠΓΝ Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Οι τραυµατισµοί στην παιδική ηλικία µπορεί να προκαλέσουν βλάβες σωµατικές και ψυχικές στα 
παιδιά µε αποτέλεσµα να καταστούν κοινωνικό πρόβληµα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε µια 
αναδροµική µελέτη για την αντιµετώπιση των παιδικών τραυµάτων (σε άτοµα <14 ετών),σε µικρό 
επαρχιακό νοσοκοµείο 

 
Μεθοδολογία: Συγκεκριµένα την τελευταία τετραετία (2002-2006) προσκοµίστηκαν στο τµήµα επειγόντων 
περιστατικών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουµένισσας συνολικά 293 άτοµα (185 αγόρια, ποσοστό 63% και 108 κορίτσια 
,ποσοστό 37% ) παιδικής ηλικίας για αναφερόµενο τραυµατισµό. Τα περιστατικά αυτά κατηγοριοποιήθηκαν 
αναλόγως µε το αίτιο που προκάλεσε τον τραυµατισµό. 

 
Αποτελέσµατα: Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν πτώσεις από µπαλκόνια, αφύλακτες ταράτσες, 
σκάλες, κρεβάτια και από την αγκαλιά των συγγενών(162 περιστατικά, ποσοστό 55%). Συχνά επίσης ήταν 
τα τροχαία ατυχήµατα, κυρίως  µε ποδήλατα κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού(100 περιστατικά, ποσοστό 
34%).. Είχαµε ένα µικρό ποσοστό παιδικής κακοποίησης.(15 περιστατικά, ποσοστό 5%) καθώς και ένα 6% 
άλλα αίτια 

 
Συµπεράσµατα: Οι τραυµατισµοί  στην παιδική ηλικία είναι συχνό πρόβληµα. Για την αντιµετώπισή του, 
χρειάζεται να υπάρχουν κατάλληλα µέσα, συντονισµός ενεργειών, καθώς και εκπαίδευση του προσωπικού 
για να προκύψουν θετικά αποτελέσµατα.  
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:Ο-39-ΑΑ

Ελαφράς βαρύτητας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις: προσέγγιση-αντιµετώπιση.
, 1Καπουτζής Ν, 1Τελεβάντος Α, 1Πατιάκας Σ, 2Βαλταδώρου Φ, 2∆ηµητριάδης Σ, 1Σύρµος Ν

Σύρµος Χ3.
1Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας Γουµένισσας, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, 3Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
ΠΓΝ Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Η καταγραφή και η αξιολόγηση της αντιµετώπισης ελαφράς βαρύτητας κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων {Κ.Ε.Κ} { G.C.S >14}  σε ένα επαρχιακό νοσοκοµείο, το Γενικό Νοσοκοµείο-Κέντρο Υγείας 
Γουµένισας. 

 
Μεθοδολογία: Την τελευταία τετραετία (2002-2006) αντιµετωπίστηκαν 315 περιστατικά {195 άνδρες και 
120 γυναίκες}, ηλικίας από 2 ετών έως 98 ετών µε µέσο όρο τα 44,5 έτη. Τα περιστατικά καταγράφηκαν 
αναλόγως µε το αίτιο που προκάλεσε την κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Στη συνέχεια, ποια από τα 
περιστατικά αυτά νοσηλεύτηκαν, σε ποια χρειάστηκε να γίνει διακοµιδή σε νευροχειρουργική κλινική και σε 
ποια χορηγήθηκαν απλώς οι πρώτες βοήθειες. 

 
Αποτελέσµατα: Τα περισσότερα περιστατικά αφορούσαν τροχαία ατυχήµατα  µε ποσοστό 38%, πτώσεις 
(26%), εργατικά  ατυχήµατα (24%), επεισόδια βίας (6%) καθώς και άλλα σε ποσοστό 4%. Η πλειοψηφία 
των περιστατικών αντιµετωπίστηκε επιτυχώς και εξήλθε µε οδηγίες ενώ 45 από τα περιστατικά αυτά 
χρειάστηκαν νοσηλεία στην χειρουργική κλινική (14,3%). ∆ιακοµιδή σε νευροχειρουργική κλινική 
χρειάστηκε µόνο σε 14  περιπτώσεις (4%) για προληπτικούς λόγους. 

 
Συµπεράσµατα: Σηµαντικά στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη ήταν 1) η έλλειψη αξονικού τοµογράφου στο 
νοσοκοµείο, 2) η διαµονή πολλών περιστατικών σε δύσβατες και αποµακρυσµένες περιοχές (ορεινή επαρχία 
Παιονίας, Νοµός Κιλκίς) και 3) η απόσταση  του πλησιέστερου νευροχειρουργικού τµήµατος, το οποίο 
βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιοµέτρων και απαιτείται περίπου 1½ ώρα για τη διακοµιδή τους. Η άµεση και 
γρήγορη αντιµετώπιση των Κ.Ε.Κ σχεδόν πάντα έχει θετικά αποτελέσµατα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι 
να υπάρχει εξειδικευµένο προσωπικό  και συντονισµός ενεργειών 
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:Ν-40-ΑΑ

Εξελίξεις στη βιολογία και την κλινική αντιµετώπιση του λαρυγγικού καρκινώµατος.
.Τουρβάς Α∆

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός:Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το λαρυγγικό καρκίνωµα µε έµφαση στο βιολογικό 
υπόβαθρο και την κλινική αντιµετώπιση του. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:Το λαρυγγικό καρκίνωµα είναι το πιο συχνό νεόπλασµα της κεφαλής και του 
τραχήλου(head and neck cancer) ,προκαλώντας 73.500 θανάτους κάθε χρόνο διεθνώς. Πάνω από το 95% 
των περιπτώσεων κακοηθών νεοπλασµάτων του λάρυγγα είναι λαρυγγικά καρκινώµατα εκ πλακωδών 
κυττάρων(Laryngeal squamous cell carcinomas).Οι πιο συχνοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη 
λαρυγγικού καρκινώµατος είναι:1)το κάπνισµα και η κατανάλωση αλκοόλ(µε συνεργιστική δράση) ,2)η 
γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση ,3)διαιτητικοί παράγοντες όπως η ανεπαρκής πρόσληψη φυλλικού οξέος 
,4)η µόλυνση από τον ιό των ανθρώπινων θηλωµάτων ,5)γενετική προδιάθεση µε τη µορφή πολυµορφισµών 
σε γονίδια υπεύθυνα για το µεταβολισµό καρκινογόνων ουσιών , 6)έκθεση σε καρκινογόνα λόγω 
εργασιακού περιβάλλοντος (αµίαντος,χηµικά).Η θεραπευτική αντιµετώπιση των λαρυγγικών καρκινωµάτων 
ποικίλλει ανάλογα µε την εντόπιση(υπεργλωττιδικό ,γλωττιδικό,υπογλωττιδικό λαρυγγικό καρκίνωµα),την 
έκταση και εν γένει το στάδιο της νόσου(TNM staging system).Η εφαρµογή της ακτινοθεραπείας ως 
µονοθεραπείας ή σε συνδυασµό µε χειρουργική αφαίρεση του καρκινώµατος προτιµάται για την 
αντιµετώπιση των πρώιµων λαρυγγικών καρκινωµάτων.Πιο σύνθετα πρωτόκολλα εφαρµόζονται στα 
προχωρηµένα λαρυγγικά καρκινώµατα. Παρά τις εξελίξεις στις µεθόδους θεραπείας, το λαρυγγικό 
καρκίνωµα δεν έχει παρουσιάσει βελτίωση στα ποσοστά συνολικής πενταετούς επιβίωσης(5-year survival 
rates) τα τελευταία 30 χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο κρίνεται αναγκαία η εφαρµογή νέων θεραπευτικών 
σχηµάτων που θα βασίζονται και στο γενετικό προφίλ του λαρυγγικού καρκινώµατος.Η εξέλιξη του 
λαρυγγικού καρκινώµατος φαίνεται να επιτελείται µέσα από µια σειρά καλώς ορισµένων κλινικών και 
ιστοπαθολογικών σταδίων,κάθε ένα από τα οποία συνοδεύεται από συγκεκριµένες γενετικές βλάβες.Αυτές 
περιλαµβάνουν:την υπερέκφραση/ενίσχυση πρωτογκογονιδίων(c-myc, Epidermal growth factor 
receptor,ras,cyclins), την καταστολή ογκοκατασταλτικών (Retinoblastoma, p53, p21WAF1, p16INK4a) και 
µια σειρά από χρωµοσωµικές ανωµαλίες. 
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:N-14-ΑΑ

An overview of the HIV/AIDS epidemic in Sub-Saharan Africa: problems, progresses and 
prospects.

.Mantzikos IV
Center for Mediterranean and Middle Eastern Studies, Institute for International Relations, Athens 

 
 
Sub-Saharan Africa is the most HIV/AIDS affected region in the world. A little more than one-tenth of the 
world’s population lives in sub-Saharan Africa, which is home to the 64% of all people living with HIV. 
Two million of them are children younger than 15 years of age. Indeed, almost 9 in 10 children living with 
HIV are in sub-Saharan Africa. An estimated 2.7 million people in the region became newly infected, while 
2.0 million adults and children died of AIDS. There were some 12.0 million orphans living in sub-Saharan 
Africa in 2005. An estimated 930.000 adults and children died of AIDS in southern Africa in 2005-one third 
of all AIDS deaths globally. 
In recent years, the generosity of individuals, corporations and foundations in all over the world has grown 
proportionally. In addition, organizations such as the United Nations, the World Bank, the International 
Monetary Fund, the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) and the G-8 have 
contributed actively. In Africa, there are already in validation programs such as the WHO’s “3 by 5” 
Initiative and “the Choose to Care”. Since 2001, the domestic public sector outlays have been increased to 
130% in 25 low-income African countries. In March 2006, representatives from 51 countries of the African 
Union endorsed the Brazzaville Commitment on Scaling Up Towards Universal Access to HIV Prevention, 
Treatment, Care and Support.  
Despite all these efforts and activities, major obstacles stand still. Notably, not all funds appropriated end up 
being spent effectively. A World Bank Report in 2006 estimated that about half of the funds donated in sub-
Saharan Africa for health efforts reach, eventually, the clinics. Other critical issues are the lack of 
coordination between bilateral donors and the lack of sufficient health care workers; or a sound enough 
medical infrastructures in order to implement the programs.  
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:Ν-24-ΑΑ

Ενδογενείς αναστολείς και ο ρόλος τους στην καταστολή των µεταστάσεων.
.∆ράκος Σ, Ανυφαντάκη Φ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση ενός αριθµού ενδογενών αναστολέων της αγγειογέννεσης και του µοριακού 
µηχανισµού  της συµµετοχής τους στη διαδικασία αποτροπής εµφάνισης νέων καρκινικών εστιών.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  Η διαδικασία της αγγειογέννεσης σχετίζεται µε αυτή της µετάστασης µε δύο 
πιθανούς µηχανισµούς. Σύµφωνα µε τον πρώτο ο αριθµός των µικροαγγείων του πρωτοπαθούς όγκου είναι 
ενδεικτικός της αναλογίας των αγγειογενετικών καρκινικών κυττάρων. Κατά το δεύτερο αυξάνει η 
επιφάνεια του ενδοθηλίου και τα καρκινικά κύτταρα εισέρχονται ευκολότερα στην κυκλοφορία. Συνεπώς οι 
αναστολείς της αγγειογέννεσης, στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ενδογενείς που παράγονται στον 
οργανισµό και πολλές φορές ακόµη και από τον ίδιο τον πρωτοπαθή όγκο, µπορούν να παρέµβουν στα 
επιµέρους στάδια της διαδικασίας της µετάστασης και να την καταστείλουν. Ανάµεσα στους ενδογενείς 
αναστολείς συγκαταλέγονται η αγγειοστατίνη, η ενδοστατίνη, ο αιµοπεταλιακός αυξητικός παράγοντας-4 
(plateled factor-4, PF-4) και η θροµβοσπονδίνη (TSP-1) που αναστέλλουν τον πολλαπλασιασµό και τη 
µετανάστευση των ενδοθηλιακών κυττάρων. Η µεταλλοελαστάση είναι η αιτία παραγωγής της 
αγγειοστατίνης. Η ιντερλευκίνη-12 (IL-12) είναι κυτοκίνη που προάγει τον πολλαπλασιασµό 
ενεργοποιηµένων Τ-λεµφοκυττάρων, natural killer κυττάρων και προάγει την παραγωγή ιντερφερόνης-γ 
(INF-γ) που ενεργοποιεί την Interferon inductible protein  (IP-10) (αναστολέας της αγγειογέννεσης). Οι 
TIMP-1 και TIMP-2 είναι γλυκοπρωτεΐνες-αναστολείς των µεταλλοπρωτεϊνασών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο 
αυξητικός παράγοντας-β (TGF-b) του  TNF-α, οι ηπαρινάσες, η βασοστατίνη, τα Retinoids, η Vasculostatin, 
ο  Fibronectin fragment και η  Angioarrestin. 
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:N-34-ΑΑ

Malnutrition, health care and epidemics in the Horn-of-Africa region: situation report and 
cross border issues.

.Mantzikos IV
Center for Mediterranean and Middle Eastern Studies, Institute for International Relations, Athens 

 
 
The Horn of Africa (HoA) region (which includes Ethiopia, Eritrea, Djibouti, Kenya, Somalia and Sudan) 
faces a heavy humanitarian crisis. Notably, several factors contribute to this vulnerability: climatic (drought 
and floods), economic (dependence on livestock), functional (insecurity) and ethnic clashes. As a result, 
large number of populations in this area is at risk of malnutrition and communicable diseases. 
The situation regarding malnutrition in the HoA countries is above emergency threshold. A total of 44 
nutritional surveys (conducted in Eritrea, Ethiopia, Kenya and Somalia) focused in the most drought-affected 
areas. Thirty-two of the surveys showed acute malnutrition rates among children under five at and above the 
critical threshold of 15%, indicating an emergency according to the UNICEF June 2006 Nutrition Update. In 
Kenya, 3 out of 15 surveys show levels of Global Acute Malnutrition (GAM), which according to reports, is 
on the brink of humanitarian disaster. In Somalia, 9 surveys undertaken between January and May 2006 
show rates of GAM that range from 15% to 27%. In Eritrea, nutritional assessments in three drought-affected 
regions showed levels of GAM ranging from 11% to 20%. In Ethiopia and Djibouti, several assessments 
showed alarming results of 18.6% to 23.5% and 28% respectively.  
On the other hand, communicable diseases remain the main cause of morbidity in the HoA, regardless of the 
drought situation. Malaria, acute respiratory infections, diarrheas and some epidemic-prone diseases (such as 
cholera, meningitis, polio and measles) are major causes of morbidity and probably mortality. The health 
threats and the most frequent diseases in crisis can be divided in four categories: a)person to person (e.g. 
polio), b)water borne (e.g. cholera), c)food borne (e.g. salmonellosis) and d)vector borne (e.g. plague). 
Subsequently, all problems mentioned above, require immediate actions such as: capacity building, regional 
support to countries, coordination, information management, data collection and regional health emergency 
groups. In addition, the World Health Organization, United Nations’ agencies, Non Govermental 
Organizations and bilateral donors are actively contributing to this difficult effort. 
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:Ν-44-ΑΑ

Κλινική αξιολόγηση του ασθενούς και ενδοσκοπικοί θεραπευτικοί χειρισµοί στην οξεία 
αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού σωλήνα µη κιρσώδους αιτιολογίας.

.Αντωνοπούλου ΠΓ, Αλεβίζος ΜΚ
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Η µελέτη στοχεύει στην ανάδειξη ενός αλγορίθµου προσέγγισης του ασθενούς µε οξεία αιµορραγία 
ανωτέρου πεπτικού (µη κιρσώδους αιτιολογίας) και στην ανάλυση των ενδοσκοπικών θεραπευτικών 
χειρισµών. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η αρχική προσέγγιση του ασθενούς µε αιµορραγία του ανωτέρου πεπτικού 
σωλήνα περιλαµβάνει την αξιολόγηση των ζωτικών σηµείων του ασθενούς και την εκτίµηση της βαρύτητας 
της κατάστασής του. Στους ασθενείς υψηλού κινδύνου εντάσσονται όσοι ασθενείς είναι άνω των 60 ετών, 
βρίσκονται σε κατάσταση shock, νοσηλεύονται για άλλη αιτία, έχουν Hb κάτω των 10 gr/dl ή συνυπάρχοντα 
άλλα νοσήµατα. Αυτή η οµάδα ασθενών απαιτεί επείγουσα ενδοσκόπηση µετά από σταθεροποίηση. Οι 
ασθενείς χαµηλού κινδύνου εισάγονται σε κανονικούς θαλάµους, παρακολουθούνται στενά και 
ενδοσκοπούνται νωρίς. Η ενδοσκόπηση αποκαλύπτει την αιτία της αιµορραγίας σε ποσοστό 90% και 
επιτρέπει την διενέργεια θεραπευτικών χειρισµών που αποσκοπούν στην αιµόσταση. Οι διαθέσιµες 
εναλλακτικές ενδοσκοπικές θεραπείες είναι οι εγχύσεις µε βελόνα (αδρεναλίνης, αλκοόλης, σκληρυντικών 
ουσιών, θροµβίνης), οι θερµικές µέθοδοι (heater probe, ηλεκτροπηξία, ND-YAG laser) και οι µηχανικές 
µέθοδοι (haemoclips). Η θεραπεία εκλογής εξαρτάται από την ενδοσκοπική εικόνα της βλάβης και οφείλει 
να προσαρµόζεται ανάλογα µε την εµπειρία του ενδοσκόπου. 
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:Ν-54-ΑΑ

Το infliximab στη θεραπεία της ψωριασικής αρθρίτιδας. Μακροχρόνια θεραπεία τριών ετών.
.σος ΑΑό∆ρ, Βούλγαρη ΠΒ, Βενετσανοπούλου ΑΙ, Εξάρχου Σ, ∆άγλας Γ

Ρευµατολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση της αποτελεσµατικότητας, της τοξικότητας και της 
επιβίωσης του infliximab σε ασθενείς µε ψωριασική αρθρίτιδα (ΨΑ) και σοβαρή ψωρίαση. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ: Τριάντα δύο ασθενείς µε ΨΑ και σοβαρή ψωρίαση, ανθιστάµενη στη θεραπεία σε τουλάχιστον 
δυο αντιρρευµατικά φάρµακα, έλαβαν µέρος στη µελέτη. Όλοι οι ασθενείς είχαν ενεργή νόσο που 
καθορίστηκε ως εξής: ≥ 6 ευαίσθητες ή οιδηµατώδεις αρθρώσεις, δείκτη PASI ≥ 10 (Psoriasis Area and 
Severity Index), ταχύτητα καθιζήσεως των ερυθρών ≥ 28 mmHg/h ή C- αντιδρώσα πρωτεΐνη ≥ 10 mg/l. 
Στόχος της µελέτης ήταν το ποσοστό βελτίωσης των ασθενών σύµφωνα µε τα κριτήρια του Psoriatic 
Arthritis Response (PsARC) και τη βελτίωση του PASI. Στους ασθενείς χορηγήθηκε θεραπεία µε infliximab 
(5 mg/kg) στις εβδοµάδες 0, 2, 6 και κάθε 8 εβδοµάδες για µια περίοδο 3 ετών. Εάν η κλινική ανταπόκριση 
ήταν ανεπαρκής, τότε η κατά διαστήµατα έγχυση µειωνόταν σε 6 ή 4 εβδοµάδες. Είκοσι δύο ασθενείς ήταν 
σε φαρµακευτική αγωγή µε µεθοτρεξάτη (ΜΤΧ) και κυκλοσπορίνη Α (CsA),7 ασθενείς σε ΜΤΧ και 
λεφλουνοµίδη (LFN) και 5 ασθενείς σε CsA και LFN. Oι ασθενείς παρακολουθούνταν σε καθορισµένους 
χρόνους σύµφωνα µε ένα σταθερό πρωτόκολλο. Καταγραφήκαν όλα τα στοιχεία σχετικά µε την 
αποτελεσµατικότητα, ανοχή, παρενέργειες και διακοπή του infliximab. Επιπρόσθετα, καταγράφονταν η 
κλινική ανταπόκριση σύµφωνα µε το Αµερικανικό Κολέγιο Ρευµατολογίας (ACR) 20%, 50%, 70% καθώς 
επίσης και ο δείκτης ενεργότητας της νόσου για είκοσι οκτώ αρθρώσεις (DAS-28). 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά τον πρώτο χρόνο θεραπείας το PsARC βελτιώθηκε στους 23/32 ασθενείς 
(71,9%), το ACR 20% σε 24/32 ασθενείς (75,0%), το ACR 50% σε 21/32 ασθενείς (65,6%) και το ACR 
70% σε 10/32 ασθενείς (31,3%). Επιπρόσθετα, σηµαντική µείωση του DAS-28 σηµειώθηκε µετά τα τρία 
χρόνια θεραπείας (6,01±1,10 vs 2,28±1,20, p<0,01). Βελτιώθηκε, επίσης, η κατάσταση του δέρµατος µετά 
από θεραπεία µε infliximab που διατηρήθηκε για την περίοδο των 3 ετών. Πιο συγκεκριµένα 24/32 ασθενείς 
(75,0%) πληρούσαν το PASI 70 ενώ 23/32 ασθενείς (71,9%) το PASI 90. Η κλινική βελτίωση σχετίζονταν 
µε τη µείωση των πρωτεϊνών οξείας φάσεως. Οκτώ ασθενείς βγήκαν από τη µελέτη. Ο κύριος λόγος της 
διακοπής του φαρµάκου ήταν αλλεργικές αντιδράσεις (5 ασθενείς). Μετά τον πρώτο χρόνο της θεραπείας η 
επιβίωση του infliximab ήταν 84,0% ενώ το δεύτερο ήταν 75,0% και παρέµεινε το ίδιο στο τρίτο χρόνο της 
θεραπείας. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το infliximab ήταν αποτελεσµατικό, ασφαλές και καλά ανεκτό σε ασθενείς µε ΨΑ 
και σοβαρή ψωρίαση. Η κλινική βελτίωση διατηρήθηκε για µια περίοδο 3 ετών και η επιβίωση του 
infliximab διατηρήθηκε σε ποσοστό 75,0%. 
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:Ν-64-ΑΑ

Ο πολυµορφισµός στον υποκινητή του γονιδίου CD14, η ανίχνευσή του και η συσχέτισή του 
µε παθολογικές καταστάσεις.

.λη ΝΣκανδά, Παπαχρηστίδου Σ, Καραντάνος Θ
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός:Παρουσίαση της τεχνικής ανίχνευσης των γενετικών πολυµορφισµών και της µεγάλης σηµασίας 
τους στην πιθανότητα ανάπτυξης πολυπαραγοντικών ασθενειών όπως το βρογχικό άσθµα µέσα από το 
παράδειγµα του πολυµορφισµού –159C/T στον υποκινητή του γονιδίου CD14.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:Περιγραφή του πολυµορφισµού στον υποκινητή του γονιδίου CD14 (-159 C/T) και 
της µεθόδου που ακολουθείται σε ένα εργαστήριο µοριακής γενετικής για τον εντοπισµό του συγκεκριµένου 
πολυµορφισµού καθώς και των αντίστοιχων γονοτύπων που δηµιουργούνται. Αναφορά στις παθολογικές 
καταστάσεις στις οποίες εµπλέκεται ο συγκεκριµένος πολυµορφισµός (π.χ.αλκοολική ηπατική ασθένεια) µε 
βάση την βιβλιογραφία.  

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 47

 
:Ν-74-ΑΑ

Ανάλυση των οφειλοµένων σε τροχαία ατυχήµατα κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων στην 
Κρήτη.

.2Βάκης Α, 1Φιλίππου Μ, 1Νεοφύτου Χ, 1Μανουσάκη Μ, 1Λέντζα ΜΕ, 1Ιωάννου Α
1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 2Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 

 
 
Σκοπός: Η παρούσα ανάλυση αποσκοπεί στην ανάδειξη της επίπτωσης των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων 
(ΚΕΚ) που οφείλονται σε τροχαία ατυχήµατα στην Κρήτη.  

 
Μεθοδολογία: Ο πληθυσµός που µελετήσαµε είναι οι ασθενείς που νοσηλεύθηκαν µε ΚΕΚ από τροχαίο 
ατύχηµα στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (ΠΓΝΗ) 
από 1/1/2000 έως 30/6/2005. Επεξεργαστήκαµε δεδοµένα από φακέλους 337 ασθενών, από τους οποίους οι 
271 ήταν άνδρες και οι 66 γυναίκες ηλικίας 6 µηνών έως 93 ετών. Οι παράγοντες που µας απασχόλησαν 
είναι: το φύλο, η ηλικία, η µέρα του ατυχήµατος ήταν γιορτή, αργία, παραµονή αργίας ή καθηµερινή, η 
εποχή του χρόνου, οι ηµέρες νοσηλείας, η βαρύτητα της κάκωσης, η επέµβαση, η εισαγωγή στη ΜΕΘ, η 
GCS εισαγωγής, η GOS, το είδος της βλάβης, η ενδοκράνια πίεση, ο τρόπος του ατυχήµατος και εάν έγινε 
διακοµιδή του ασθενούς στην κλινική από άλλους νοµούς. 

 
Αποτελέσµατα: Η επίπτωση των περιστατικών  διακυµάνθηκε από 8,13 έως 21,42/100.000 κατοίκους. Τα 
τροχαία ατυχήµατα αφορούσαν συγκρούσεις ΙΧ (1,18% - 8,33%), πτώση από δίκυκλο (7,69%- 31,65%), 
παράσυρση πεζών (1,49% - 6,67%) και περιστατικά µε ελλιπή στοιχεία (56,96%- 84,62%). Οι κυριότερες 
βλάβες ήταν κακώσεις κεφαλής (10,59% - 27,85%), κατάγµατα κρανίου (20%- 40,38%), οξέα επισκληρίδια 
(5,77% - 20,83%) και υποσκληρίδια (7,06% - 23,88%) αιµατώµατα, εγκεφαλικές θλάσεις (3,85% - 20,83%), 
υπαραχνοειδής αιµορραγία (3,33% - 9,41%), DAI (1,49%- 6,67%), εγκεφαλικά οιδήµατα (1,27% - 8,33%) 
και πολυτραυµατίες (1,49% - 5,77%.). Οι ΚΕΚ ταξινοµήθηκαν σε ελαφριές (53,33% - 66,67%), µέτριες 
(7,69% - 20%), και βαριές 
(16,46% - 28,85%). Ο µέσος όρος των ηµερών νοσηλείας είναι 18. Τέλος, αυξηµένη επίπτωση 
παρατηρήθηκε τη ∆ευτέρα (7,6% - 26,66%), το Σάββατο (12,94% - 26,92%) και την Κυριακή (7,46% - 
25%). 

 
Συµπεράσµατα: Με την ανάλυση αυτή καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η επίπτωση των ΚΕΚ από 
τροχαίο ατύχηµα στην Κρήτη είναι περίπου η ίδια µε αυτή των ΗΠΑ και της Αυστραλίας αλλά µεγαλύτερη 
από αυτή των Σκανδιναβικών χωρών. Επιπλέον σηµειώνουµε ότι παρατηρήθηκε έξαρση των τροχαίων το 
2004, χρονιά κατά την οποία διεξήχθησαν οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Τέλος, οι ΚΕΚ αποτελούν περίπου το 
30% των εισαγωγών της Νευροχειρουργικής κλινικής του ΠΓΝΗ. 
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:Ο-84-ΑΑ

Τεχνικές υποβοηθούµενης αναπαραγωγής και µικροχειρισµοί γαµετών.
.Κολοκυθά Π, Αργυρόπουλος Κ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός:  Η υπογονιµότητα, οφειλόµενη σε ποικίλους παράγοντες, αποτελεί εµπόδιο για την ανθρώπινη αναπαραγωγική διαδικασία.Η 
υποβοηθούµενη αναπαραγωγή µέσω τεχνητών µεθόδων, όπως οι IVF,GIFT,ZIFT,IUI,αλλά και µέσω µικροχειρισµών, όπως οι 
ICSI,ZD,PZD,SUZI,έχει στόχο να παρακάµψει τέτοιου είδους προβλήµατα και να οδηγήσει στην τεχνητή αναπαραγωγή. 
  
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η πλέον διαδεδοµένη και αποτελεσµατική τεχνική είναι η απλή εξωσωµατική γονιµοποίηση, IVF.Πρόκειται για µια 
τεχνική στην οποία το ωοκύτταρο ΙΙ γονιµοποιείται από σπερµατοζωάριο, εκτός του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήµατος, σε καλλιεργητικό 
µέσο. Η διαδικασία της IVF περιλαµβάνει 4 στάδια:α)Ωοθηκική διέγερση µε χρήση ενέσιµων γοναδοτροπινών, για τη διέγερση πολλαπλών 
ωοθυλακίων και ταυτόχρονη αναστολή της ενδογενούς ωορρηξίας,µε χρήση GnRH agonists ή GnRH antagonists. β)Ωοληψία µε τη βοήθεια 
υπερήχων,διακολπικά,36 ώρες µετά την ένεση ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης(β-hCG),πριν γίνει ωορρηξία. γ)Επώαση των σπερµατοζωαρίων 
και των ωαρίων, µετά από επεξεργασία τους, σε καλλιεργητικό µέσο, για 18 ώρες περίπου, οπότε και λαµβάνει χώρα η γονιµοποίηση. 
δ)Εµβρυοκαλλιέργεια και εµβρυοµεταφορά στη µήτρα της ασθενούς,όταν ο ζυγώτης φτάσει στο στάδιο των 6-8 κυττάρων(βλαστοµεριδίων).  Εκτός 
από την IVF χρησιµοποιούνται και άλλες εναλλακτικές τεχνικές όπως η GIFT.Προϋπόθεση για την εφαρµογή της είναι να υπάρχει τουλάχιστον µία 
φυσιολογική σάλπιγγα. Περιλαµβάνει 3 στάδια.Τα δύο πρώτα είναι όµοια µε αυτά της IVF ενώ στο τρίτο στάδιο τα σπερµατοζωάρια και τα ωάρια 
αναµειγνύονται και τοποθετούνται λαπαροσκοπικά στη σάλπιγγα, οπότε και πραγµατοποιείται IN VIVO γονιµοποίηση. Ωστόσο η πλέον επεµβατική 
µέθοδος ART είναι η ZIFT.Τα δύο πρώτα στάδια είναι όµοια µε αυτά της GIFT και η διαφορά έγκειται στην IN VITRO γονιµοποίηση των ωαρίων 
από τα σπερµατοζωάρια σε τριβλία Petri.Τα ζυγωτά µεταφέρονται λαπαροσκοπικά στη σάλπιγγα. Μία τρίτη εναλλακτική µέθοδος,που αποτελεί το 
πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση της υπογονιµότητας, είναι η ενδοµητρική σπερµατέγχυση, IUI.Σε αυτή πραγµατοποιείται α)διέγερση των 
ωοθηκών,β)ένεση β-hCG,για να γίνει µετά από 36 ώρες η σπερµατέγχυση, γ)φυγοκέντριση των σπερµατοζωαρίων,από τα οποία επιλέγονται αυτά µε 
τη µεγαλύτερη κινητικότητα, δ)τοποθέτηση του σπέρµατος στη µήτρα µε κατάλληλο καθετήρα.  Οι µικροχειρισµοί που χρησιµοποιούνται ευρύτερα 
είναι οι:ICSI,ZD,PZD,SUZI.Αυτός µε τα µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας είναι ο µικροχειρισµος ICSI.Πρόκειται για ενδοωαριακή ένεση 
σπερµατοζωαρίου (µικρογονιµοποίηση) σε περίπτωση σοβαρής ολιγοασθενοζωοσπερµίας.Σε αυτή την περίπτωση τα σπερµατοζωάρια λαµβάνονται 
είτε από την κεφαλή της επιδιδυµίδας (MESA),είτε κατόπιν βιοψίας από τους όρχεις (TESE).Κατόπιν το σπερµατοζωάριο εισάγεται στο 
κυτταρόπλασµα του ωαρίο,διανοίγοντας οπή στη διαφανή ζώνη και την κυτταρική µεµβράνη. Στο µικροχειρισµό ZD πραγµατοποιείται τρύπηµα στη 
διαφανή ζώνη του ωαρίου για τη διευκόλυνση γονιµοποίησής του από το σπερµατοζωάριο. Σήµερα χρησιµοποιείται κυρίως για βιοψία από 
έµβρυο,στα πλαίσια του προγεννητικού ελέγχου.Στη PZD γίνονται µηχανικά τοµές στη διαφανή ζώνη ωαρίου,που έχει επωαστεί σε διάλυµα 
σουκρόζης,για να συρρικνωθεί το ωόπλασµα.Τα σπερµατοζωάρια διέρχονται από τις τοµές αυτές. Στη SUZI πραγµατοποιείται εισαγωγή 
σπερµατοζωαρίων στο περιλεκιθικό διάστηµα ωαρίου που έχει επωαστεί σε διάλυµα σουκρόζης.Τα ποσοστά επιτυχίας της είναι µεγαλύτερα από της 
PZD. Οι ενδείξεις για την χρησιµοποίηση τεχνητών µεθόδων αναπαραγωγής είναι οι εξής:1)Προβλήµατα σαλπίγγων, 2)Προβλήµατα ωοθηκών, 
3)Ενδοµητρίωση, 4)Πρόωρη εµµηνόπαυση, 5)Απουσία µήτρας, 6)Ηλικία, 7)Ανώµαλο σπέρµα, 8)Αζωοσπερµία, 9)∆ιαταραχές στύσης, 10)Πρόβληµα 
τραχηλικής βλέννης, 11)∆ιατήρηση γονιµότητας µετά από θεραπεία για καρκίνο ωοθηκών, 12)Κληρονοµικές παθήσεις για τις οποίες επιβάλλεται 
προεµφυτευτική διάγνωση, 13)Στείρωση αγνώστου αιτιολογίας, 14)Αδυναµία γονιµοποίησης µε απλές µεθόδους.Καθεµια από αυτές τις ενδείξεις 
παραπέµπει σε κάποια από τις παραπάνω µεθόδους.  Τέλος, τα αποτελέσµατα των τεχνικών αυτών είναι ενθαρρυντικά γιατί:η πιθανότητα 
εγκυµοσύνης είναι µεγαλύτερη από αυτή της σύλληψης µε συντηρητικά µέσα, αυξάνεται το ενδοµητριακό πάχος, ξεπερνάται ο ανδρικός παράγων, η 
ωοθηκική δυσλειτουργία, οι σαλπιγγικές παθήσεις και οι άγνωστες αιτίες και υπάρχει η δυνατότητα κατάψυξης των γαµετών. 
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:Ο-94-ΑΑ

Η διαφοροποίηση των προγονικών κυττάρων σε ενδοθηλιακά κύτταρα.
.Χλίχλια Α, Παρµενοπούλου Β

Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 
 
 
Σκοπός: Η ανασκόπηση της διαδικασίας της διαφοροποίησης των προγονικών κυττάρων- ενδοθηλιακών 
προγεννητικών κυττάρων- σε ενδοθηλιακά κύτταρα. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο µεταγεννητικός µυελός των οστών περιέχει έναν τύπο προγονικών κυττάρων 
που έχουν την ικανότητα να µεταναστεύουν στην περιφερική κυκλοφορία και να διαφοροποιούνται σε 
ώριµα ενδοθηλιακά κύτταρα που έχουν διάφορες λειτουργίες. Τα κύτταρα αυτά ονοµάζονται προγεννητικά 
ενδοθηλιακά κύτταρα (Endothelial Progenitor Cells, EPCs). Ta EPCs φέρουν 3 µοριακούς δείκτες, CD133, 
CD34 και τον αυξητικό παράγοντα του καρδιαγγειακού ενδοθηλίου-2 (VEGF-2). Κατά τη διάρκεια της 
διαφοροποίησής τους τα EPCs χάνουν το CD133 και αρχίζουν να εκφράζουν CD31 (PECAM-1) και τον 
παράγοντα von Willebrand. Η διαφοροποίησή τους ξεκινά µε τη µετανάστευσή τους από το µυελό των 
οστών στην κυκλοφορία. Ta EPCs φαίνεται να συµµετέχουν στην αποκατάσταση του ενδοθηλίου και στην 
επανααγγειοποίηση ισχαιµικών οργάνων.  
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:Ο-05-ΑΑ

Πρόσφατα δεδοµένα στη βιολογία των εκκαθαριστών υποδοχέων των µακροφάγων.
.Αργυρόπουλος Κ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Οι εκκαθαριστές υποδοχείς είναι διαµεµβρανικές πρωτεΐνες, οι οποίες συνδέονται µε ένα ευρύ 
φάσµα προσδετών, µεταξύ των οποίων τροποποιηµένες LDL, αποπτωτικά κύτταρα και παθογόνοι 
µικροοργανισµοί. Η πρόσληψη τροποποιηµένων LDL από κύτταρα του αρτηριακού τοιχώµατος και ο 
επακόλουθος σχηµατισµός των αφρωδών κυττάρων, παρατηρούνται από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 
αθηρωµατικής πλάκας. Ο ρόλος των εκκαθαριστών υποδοχέων είναι καθοριστικής σηµασίας σε αυτή την 
διαδικασία. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Οι εκκαθαριστές υποδοχείς  είναι γλυκοπρωτεΐνες, και αρχικά ορίζονταν σύµφωνα 
µε την ικανότητα τους να αναγνωρίζουν και να συνδέονται µε τροποποιηµένες LDL, ακετυλιωµένες 
(AcLDL) ή οξειδωµένες (oxLDL). Η υπεροικογένεια των εκκαθαριστών υποδοχέων χωρίζεται σε οκτώ 
υποοµάδες (Α-Η) οι οποίες εµφανίζουν µικρή οµολογία µεταξύ τους, αλλά αναγνωρίζουν κοινούς 
προσδέτες. ∆ιακρίνονται στους «κλασικούς» (CD36, SR-B1, SR-A, CD68, LOX-1) και στους «νεότερους» 
(SR-PSOX, FEEL-1, SREC, CD163, υποδοχέας της φωσφατιδυλοσερίνης). Κάθε τύπος εκκαθαριστή 
υποδοχέα (εκτός από τον CD136) αναγνωρίζει παραπάνω από ένα προσδέτη, ο οποίος είναι ένα µεγάλο 
πολυανιονικό µόριο και συνδέεται µε αυτόν µε σχετικά µικρή συγγένεια. Χαρακτηριστικοί εναλλακτικοί 
προσδέτες είναι φωσφολιπίδια, ερυθροκύτταρα, αιµοπετάλια, Gram+ και Gram- βακτήρια, αποπτωτικά 
κύτταρα κ.ά. Η συγγένεια που εµφανίζουν σχεδόν όλοι µε τις τροποποιηµένες LDL αλλά και το γεγονός ότι 
δεν υφίστανται «προς τα κάτω» ρύθµιση σε αυξηµένη ενδοκυττάρια συγκέντρωση του προσδέτη, τους 
συνδέει άµεσα µε την αθηρογένεση. Μέσω των εκκαθαριστών υποδοχέων γίνεται αθρόα πρόσληψη 
τροποποιηµένων LDL από µακροφάγα αλλά και λεία µυϊκά κύτταρα, µε επακόλουθο τον σχηµατισµό 
αφρωδών κυττάρων. Τουλάχιστον έξη δοµικά διαφορετικοί εκκαθαριστές υποδοχείς για τις τροποποιηµένες 
LDL εκφράζονται στα µακροφάγα. 
Εκτός από τον παραπάνω ρόλο τους, οι εκκαθαριστές υποδοχείς, ειδικά οι SR-A, παίζουν σηµαντικό ρόλο 
στην ανοσολογική απόκριση, στην εκκαθάριση αποπτωτικών κυττάρων και γενικά στη διατήρηση της 
οµοιόστασης. 
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:Ο-15-ΑΑ

Η εµβολή µεσεντερίου ως σπάνιο αίτιο οξείας κοιλίας σε νεαρά άτοµα.
.ρης ΓάΤορν, ς ΑΝούσια, Σωτηριανάκος Σ, Λιαράκος Ν, Ν Σταυρόπουλος, Καπτανής Σ

Χειρουργική Κλινική του Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Σπάρτης 
 
 
Εισαγωγή: Η πιο συχνή  αιτία οξείας µεσεντέριας αρτηριακής απόφραξης είναι η εµβολή της άνω µεσεντέριας αρτηρίας αν και το ποσοστό της στην 
αιτιοπαθογένεια της οξείας κοιλίας κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα ιδιαίτερα δε σε νεαρά άτοµα. Σε ποσοστό 90% ένα υποκείµενο 
καρδιολογικό νόσηµα και συµπτώµατα αρρυθµίας, προσφάτου ΟΕΜ ή βαλβιδικής νόσου  αποτελούν την αιτία για την απόφραξη. Σε κάθε 
περίπτωση η έγκαιρη διαπίστωση της κρισιµότητας της υποκείµενης νόσου και η απόφαση για αντιµετώπιση διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για την 
µετέπειτα πορεία του ασθενούς. 

 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας  µας  είναι η  παρουσίαση  ενός  µη συχνού σχετικά περιστατικού εµβολής µεσεντερίου σε νεαρό άνδρα που προσήλθε 
στο ΤΕΠ ενός Νοµαρχιακού Περιφερειακού Νοσοκοµείου. 

 
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας 29 ετών, καπνιστής, µε ελεύθερο ατοµικό αναµνηστικό, προσήλθε στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών του 
Νοµαρχιακού Νοσοκοµείου Σπάρτης λόγω κοιλιακού άλγους. Εισήχθη στη Χειρουργική Κλινική, αλλά επειδή το άλγος υφέθηκε εξήλθε οικεία 
βουλήσει πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Επανήλθε µετά 10 ηµέρες αφού, διακοµιζόµενος από άλλο Νοσοκοµείο λόγω εντερορραγίας, 
λευκοκυττάρρωσης (WBC=29.000) νοσηλεύτηκε στην Παθολογική Κλινική. Αφού ο έλεγχος µε περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις, αξονική 
τοµογραφία και U/S δεν έδωσε τη διάγνωση, έγινε ερευνητική λαπαροτοµία όπου διαπιστώθηκε νέκρωση λεπτού εντέρου µήκους ενός µέτρου λόγω 
εµβολής µεσεντερίου σε έδαφος αγγειοδυσπλασίας. Έγινε εντερεκτοµή µε χρήση νυστεριού υπερήχων και πλαγιοπλάγια αναστόµωση µε 
αναστοµωτήρα. Η περαιτέρω πορεία του ασθενούς ήταν χωρίς επιπλοκές και δεν εδώθει αντιπηκτική αγωγή.  Η θρεπτική του υποστήριξη δεν 
απαίτησε στοιχειακή υποστήριξη. 

 
Συζήτηση : Το κοιλιακό άλγος και ιδιαίτερα η οξεία κοιλία σε νεαρά άτοµα µπορεί να οφείλεται σε ποικίλα αίτια, όπως οξεία σκωληκοειδίτιδα, 
ρήξη µεκελείου απόφυσης, περιτονίτιδα, παγκρεατίτιδα, χολοκυστίτιδα, διάτρηση κοίλου σπλάγχνου, ενώ ποικίλες µη χειρουργικές αιτίες µπορούν 
να προκαλέσουν έντονο -µιµούµενο οξεία χειρουργική κοιλία- κοιλιακό άλγος. Η εµβολή και η θρόµβωση των µεσεντερίων αγγείων πρέπει πάντα να 
µπαίνουν στη διαφοροδιάγνωση της οξείας κοιλίας, εντούτοις σε νεαρά άτοµα το αίτιο είναι εξαιρετικά σπάνιο. Αίτιο της εµβολής σε άτοµα αυτής 
της ηλικίας είναι συνήθως κάποια διαταραχή πηκτικότητας (αντισυλληπτικά, αντιφωσφολιπιδαιµικό σύνδροµο, αντιπηκτικό λύκου, σύνδροµο 
υπεργλοιότητας, ανεπάρκεια πρωτεΐνης S και C, λήψη κοκαΐνης κ.α) .Σχεδόν πάντα υπάρχει έντονο άλγος  περιοµφαλικής εντόπισης ενώ η  γενική  
αίµατος αναδεικνύει  λευκοκυττάρωση >20.000 συχνά και µπορεί να συνυπάρχει µεταβολική οξέωση. ∆ύνανται να  παρατηρηθούν στοιχεία αύξησης 
του «τρίτου» χώρου ήτοι ολιγουρία, αιµοσυµπύκνωση ενώ η παρουσία ειδικών ευρηµάτων στην αρτηριογραφία είναι διαφοροδιαγνωστική. Στην 
περίπτωση αυτή η ερευνητική λαπαροτοµία επιτρέπει ταχεία επιβεβαίωση της διάγνωσης και προέχει τις περισσότερες πιθανότητες για επιτυχή 
θεραπεία. Το προσδόκιµο επιβίωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το τµήµα του εντέρου που θα διασωθεί της εντερεκτοµής. 

 
Συναφή άρθρα- Βιβλιογραφική σύνοψη:  
Slutzker DM, Pigula F. Small bowel infarction and death from primary mesenteric venous thrombosis. Am J Emerg Med. 1987 Mar;5(2):126-9. 
Arul GS, Dolan G, Rance CH, Singh SJ, Sommers J. Coeliac axis thrombosis associated with the combined oral contraceptive pill: a rare cause of an 
acute abdomen. Pediatr Surg Int. 1998 Apr;13(4):285-7. 
Osorio J, Farreras N, Ortiz De Zarate L, Bachs E. Cocaine-induced mesenteric ischaemia. Dig Surg. 2000;17(6):648-651. 
Kaushik S, Federle MP, Schur PH, Krishnan M, Silverman SG, Ros PR. Abdominal thrombotic and ischemic manifestations of the antiphospholipid 
antibody syndrome: CT findings in 42 patients. Radiology. 2001 Mar;218(3):768-71. 
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:Ο-25-ΑΑ

Απεικονιστική διερεύνηση εξωκράνιας µοίρας έσω καρωτίδων.
.2τριάδης ΑΣη∆ηµ, 2Ψωµά Ε, 1Παναγιώτου Μ, 1∆ηµητριάδης Σ, 1Βαλταδώρου Φ, 1Αλµπάνης Ε

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ακτινολογικό Εργαστήριο της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Η στένωση των καρωτίδων προδιαθέτει σε παροδικά ισχαιµικά και µόνιµα εγκεφαλικά επεισόδια. 
Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιασθούν οι κατάλληλες απεικονιστικές µέθοδοι που θα εντοπίζουν µε 
ακρίβεια και ευαισθησία τoν βαθµό στένωσης των καρωτίδων σε συµπτωµατικούς ή µη ασθενείς . 

 
Μεθοδολογία:  Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο του Α.Π.Θ. εξετάσθηκαν 35 ασθενείςτων κλινικών του 
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ 19 άνδρες, 16 γυναίκες, ηλικίας 52-81 ετών.  
Για την αξιολόγηση του βαθµού στένωσης των καρωτίδων χρησιµοποιήθηκε η έγχρωµη 
υπερηχοτοµογραφία(Linear κεφαλή 7.5ΜΗΖ Siemens-Elegra) ,αξονική αγγειογραφία CTA ( Αξονικό 
Τοµογράφο, Philips SR 7000) ,µαγνητική  αγγειογραφία  MRA ( µε µαγνητικό τοµογράφο 1.5 Tesla Philips 
Gyroscan S15 ACS) και η DSA αγγειογραφία µε αγγειογράφο multistar top plus Siemens.  

 
Αποτελέσµατα: Σε όλους τους ασθενείς έγινε συγκριτικός έλεγχος των καρωτίδων µε τις προαναφερθείσες 
µεθόδους. Κατά τον υπερηχοτοµογραφικό έλεγχο 30 ασθενείς παρουσίαζαν πάχυνση του έσω-µέσου 
χιτώνα(IMT >1.1 mm), 11 ασθενείς είχαν στένωση του αυλού <40%,19 ασθενείς είχαν στένωση 40-60%, 3 
ασθενείς είχαν στένωση 60-70% και 2 ασθενείς  >70%.Στην CT προ iv έγχυσης σκιαγραφικού 
καταδείχθηκαν  οι επασβεστώσεις του τοιχώµατος των αγγείων, ενώ µετά την χορήγηση σκιαγραφικού 
επιβεβαιώθηκε και ο βαθµός στένωσης του υπό µελέτη αγγείου. Ο συµπληρωµατικός έλεγχος µε MRA και 
DSA όπου ήταν απαραίτητο βοήθησε επιπρόσθετα στην απεικόνιση της στένωσης και το µέγεθος της 
αθηρωµατικής πλάκας.  

 
Συµπεράσµατα: Η υπερηχοτοµογραφία είναι µέθοδος απλή, γρήγορη, ασφαλής,µε υψηλή ευαισθησία και 
ειδικότητα που πλησιάζει το 90% περίπου. Οι CTA, MRA και DSA χρησιµοποιούνται κυρίως στις 
περιπτώσεις όπου υπερηχογραφικά ήταν αδύνατο να ελεγχθούν οι έσω καρωτίδες όπως σε ασθενείς µε 
βραχύ τράχηλο, µε υψηλή θέση καρωτιδικού διχασµού ή µε παρουσία κυκλοτερών επασβεστωµένων 
αθηρωµατικών πλακών.  
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:Ν-53-ΑΑ

Καρκίνος του µαστού: νεότερα δεδοµένα.
.3Τσεπραηλίδου Χ, 3Ζαχαροπούλου Γ, 2Τσέλιου Κ, 2 ΚΧαιδάς , 2Παρώδης Ι, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Οι µαστοί ανήκουν στους αποκρινείς αδένες του δέρµατος, συµπληρωµατικά όργανα του γεννητικού συστήµατος.  Ο 
καρκίνος του µαστού αντιπροσωπεύει το 26-28% του συνόλου των καρκίνων που προβάλλουν τη γυναίκα και το 18-
19% του συνόλου των θανάτων από καρκίνο.  Επίσης, εµφανίζει συχνότητα 8% του συνόλου των καρκίνων στους 
άνδρες. Παθολογοανατοµικά συνηθέστερος τύπος κακοήθους νεοπλάσµατος που συναντάµε είναι το αδενοκαρκίνωµα 
(περισσότερο του 45%). 
Ισχυρός προδιαθεσικός παράγοντας είναι η ύπαρξη καρκίνου του µαστού σε άτοµο συγγένειας πρώτου βαθµού (π.χ. 
µητέρα, αδελφή).  Μέτριοι προδιαθεσικοί παράγοντες θεωρούνται η απουσία τοκετών και θηλασµού καθώς και η 
πρώιµη εµµηνοναρχή και καθυστερηµένη εµµηνόπαυση.  ∆εν έχουν επιβεβαιωθεί οι παρατηρήσεις σχετικά µε την 
παθολογική αύξηση οιστραδιόλης και οιστρόνης και τη µείωση της οιστριόλης στον οργανισµό καθώς και οι µελέτες 
που σχετίζουν αυτή τη µορφή του καρκίνου µε τον τρόπο διατροφής. 
Ο καρκίνος του µαστού µπορεί να µιµηθεί όλες τις καλοήθεις παθήσεις αυτού.  Η διάγνωση επισφραγίζεται µόνο µε 
ιστολογική εξέταση χωρίς να υποβαθµίζεται η κλινική εξέταση, η λήψη σωστού ιστορικού, η µαστογραφία, το 
υπερηχογράφηµα και η κυτταρολογική εξέταση παρακέντησης ή εκκρίµατος της θηλής.  Η έκβαση της νόσου 
σχετίζεται µε το µέγεθος του όγκου και το στάδιό της. 
Οι ασθενείς µε καρκίνο µαστού µπορεί να παρουσιάζουν στο µαστό εισολκή της θηλής, εισολκή του δέρµατος στην 
περιοχή του µαστού, εξέλκωση, έκκριµα θηλής αιµατηρό ή µη, ενδείξεις µικροασβεστώσεων στη µαστογραφία, 
µασχαλιαία µάζα. 
Οι βασικότερες ειδικές µορφές αυτού του καρκίνου είναι :καρκίνος του µαστού στους άνδρες, φλεγµονώδης καρκίνος 
του µαστού, νόσος  Paget της θηλής και καρκίνος του µαστού στην παιδική ηλικία. 
Ο καρκίνος αυτός είναι από τους λίγους που µπορούν να προληφθούν.  Για το σκοπό αυτό η αυτοεξέταση και η 
µαστογραφία κρίνονται απαραίτητες. 
Τα τελευταία χρόνια κατανοώντας τη σπουδαιότητα της πρόληψης για την διατήρηση της υγείας, έχουν δηµιουργηθεί 
προγράµµατα που ενθαρρύνουν τους πολίτες να λάβουν ενεργά µέρος.    
Μέσα από τα προγράµµατα αυτά, µε διαρκή ενηµέρωση, διαπαιδαγώγηση κι αφύπνιση, µεταδίδονται τ΄ απλά µέτρα 
πρόληψης, ώστε ν΄αποφεύγεται ο µεγαλύτερος κίνδυνος ή ακόµα και να γίνεται ανίχνευση και πρώιµη διάγνωση της 
νόσου. 
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:Ν-45-ΑΑ

Η επίδραση των φυσικών, επαγγελµατικών παραγόντων κινδύνου στους κτηνοτρόφους 
ελεύθερης, παραδοσιακής βοσκής.

.Γκοτζαµανίδου Μ, Βοσκού Π, Βιδαλάκης Ε
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Κτηνοτροφία είναι η τέχνη της εκτροφής ζώων, µε σκοπό την αποκόµιση κέρδους. Ιδιαίτερα η παραδοσιακή 
κτηνοτροφία εξαρτάται από τις κλιµατικές και εδαφικές συνθήκες που διαφοροποιούνται στις διάφορες 
περιφέρειες της χώρας µας. Η παραµονή των κτηνοτρόφων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στο φυσικό 
περιβάλλον και οι πολύωρες πεζοπορίες τους καθιστούν τους φυσικούς παράγοντες τους κατεξοχήν 
επιδρώντες στην υγεία τους. 

 
Σκοπός: Είναι η παρουσίαση των βλαβερών επιδράσεων που έχουν οι φυσικοί παράγοντες 
 ( µορφολογία εδάφους, κλιµατολογικές συνθήκες, φυσικά υλικά,) στην υγεία των παραδοσιακών 
κτηνοτρόφων, καθώς και η αναφορά στη συνεισφορά του ιατρού εργασίας και του αγροτικού στην 
διατήρηση της υγείας τους. 

 
Υλικό-Μέθοδος: Πηγές συλλογής των παρουσιαζόµενων στοιχείων υπήρξαν συγγράµµατα ελληνικής και 
διεθνούς βιβλιογραφίας, επιστηµονικά περιοδικά για την Ιατρική της Εργασίας, ηλεκτρονικές πηγές καθώς 
και σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία. 

 
Αποτελέσµατα: Περιγραφή των κυριότερων βλαβερών επιδράσεων και παθήσεων που προκαλούνται στους 
παραδοσιακούς κτηνοτρόφους από τους φυσικούς παράγοντες του περιβάλλοντος και συγκεκριµένα από: 
-- την ηλιακή ακτινοβολία (ερύθηµα, φωτογήρανση, κακοήθειες κτλ)                             
--τις υψηλές θερµοκρασίες (εξάντληση, θερµοπληξία κτλ) 
--τις χαµηλές θερµοκρασίες(υποθερµία, κρυοπαγήµατα κτλ)   
--την υγρασία (αρθρίτιδες, αναπνευστικά προβλήµατα κτλ) 
-- τη µορφολογία εδάφους ( οξέα και χρόνια µυοσκελετικά προβλήµατα )      
Παρουσίαση των τρόπων προφύλαξης και αντιµετώπισης των προβληµάτων υγείας που προκύπτουν από 
τους ανωτέρω παράγοντες. 

 
Συµπεράσµατα: Πρώτα σε συχνότητα, εµφανίζονται τα προβλήµατα από το δέρµα και το µυοσκελετικό 
σύστηµα, ενώ ακολουθούν οι βλάβες από το καρδιαγγειακό και αναπνευστικό σύστηµα. Ενώ πιο σπάνια 
είναι τα προβλήµατα από το πεπτικό. Το κύριο ρόλο στην ενηµέρωση και προστασία των παραδοσιακών 
κτηνοτρόφων , καλούνται να παίξουν τα τοπικά κέντρα υγείας και οι αγροτικοί ιατροί.                         
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:Ο-55-ΑΑ

Αλλαγές του τραχήλου της µήτρας για την επίτευξη του τοκετού.
.Μάρκα Α

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
Ο πρόωρος τοκετός αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό εκ των προβληµάτων στον τοµέα της µαιευτικής. 
Αµέτρητες προσπάθειες για την καθιέρωση µιας αποτελεσµατικής θεραπείας της πρόωρης γέννας έχουν 
αποτύχει καθώς οι µηχανισµοί που σχετίζονται µε τις αλλαγές στο σώµα και στον τράχηλο της µήτρας κατά 
τη διάρκεια της εγκυµοσύνης δεν έχουν κατανοηθεί.  
Για το λόγο αυτό η παρούσα εργασία ─ η εκπόνηση της οποίας βασίστηκε σε µελέτη σχετικών 
δηµοσιευµάτων, πληροφοριών µέσω διαδικτύου καθώς και ξενόγλωσσης συναφούς βιβλιογραφίας ─ έρχεται 
να επισηµάνει τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται ο τράχηλος της µήτρας, ως κολλαγονώδης δοµή, που 
καταλήγουν σε µια µάλλον µοναδική µεταµόρφωση η οποία περιλαµβάνει τη διαστολή και ωρίµανσή του 
προκειµένου για τη διέλευση του εµβρύου. Εκτός από το κολλαγόνο, ο τράχηλος διαθέτει µικρές ποσότητες 
λείων µυϊκών κυττάρων και ελαστικού ιστού οι οποίες παίζουν και αυτές το ρόλο τους στην όλη διαδικασία. 
Συνοδευτικές συστολές της µήτρας σχετίζονται µε την επίτευξη της γέννας αλλά έχει αποδειχθεί ότι οι 
συστολές αυτές και η διαστολή του έξω στοµίου του τραχήλου φαίνονται να είναι συµπτωµατικά, παρά 
συσχετιζόµενα γεγονότα τα οποία υποκινούνται µέσω των ίδιων παραγόντων.  
Ορµόνες, παράγοντες που σχετίζονται µε την πρόκληση αντίδρασης φλεγµονής καθώς και άλλες ουσίες 
είναι υπεύθυνες για τις προαναφερθείσες µεταβολές. Όταν η επίδραση αυτών των ουσιών πάψει µε το τέλος 
του τοκετού, διαδικασίες αναδιαµόρφωσης ξεκινούν κι έτσι ο τράχηλος της µήτρας επιστρέφει στην αρχική 
του, προ της εγκυµοσύνης, µορφολογική και λειτουργική κατάσταση. 
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:Ν-65-ΑΑ

Εναλλακτική προσέγγιση στη µελέτη του γονιδίου της καλσιτονίνης.
.Πέτρου Μ, ΑΠαρασκευά 

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Σύγχρονες µελέτες που αφορούν τη γονιδιακή έρευνα στρέφουν το ενδιαφέρον 
τους στο σύµπλεγµα του γονιδίου της καλσιτονίνης, στο CGRP (πεπτίδιο σχετιζόµενο µε την καλσιτονίνη), 
καθώς και στις διαταραχές του γονιδίου ως δυσµενή παράγοντα στην εµφάνιση νόσων. Σκοπός µας η 
συνοπτική παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων στα πλαίσια της εναλλακτικής αυτής προσέγγισης   της 
µελέτης του γονιδίου της καλσιτονίνης. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Βιβλιογραφική ανασκόπηση πρόσφατων ιατρικών µελετών και δηµοσιεύσεων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το CGRP έχει αγγειοδιασταλτική και αναλγητική δράση, καθώς και επιδρά στην 
πρόσληψη τροφής.  Έρευνες για το CGRP έδειξαν αυξηµένη συγκέντρωση του στον ορό ασθενών µε 
αλωπεκία και οσφυαλγία, ενώ βρέθηκε µειωµένο σε ασθενείς µε ηµικρανίες και κατάθλιψη.  Στους 
περισσότερους ασθενείς µε οξεία λεµφοβλαστική λευχαιµία παρατηρήθηκε υπερµεθυλίωση του CALC1 στα 
κύτταρα του µυελού των οστών, ενώ σε γυναίκες µε καρκίνο ωοθηκών πολυµορφισµός CALCA -624 (T/C). 
 Κατά την εξέλιξη των προστατικών όγκων παρατηρήθηκε αύξηση στην έκφραση του mRNA της 
καλσιτονίνης. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το CGRP µέσω της αγγειοδιασταλτικής του δράσης συµβάλει στην ανακούφιση της 
οσφυαλγίας και στην πρόκληση ηµικρανίας. Ανταγωνιστής του CGRP κυκλοφορεί ως υπό δοκιµή φάρµακο 
για την ανακούφιση της ηµικρανίας. Μέσω των ανοσοδιαµορφωτικών ιδιότητων του πιθανώς ενέχεται στην 
ενεργοποίηση της εντοπισµένης αλωπεκίας.  ∆ιαταραχές στο γονίδιο της καλσιτονίνης σχετίζονται ισχυρά 
µε τη δυσµενή εξέλιξη νόσων. Η υπερµεθυλίωση του γονιδίου της καλσιτονίνης στην οξεία λεµφοβλαστική 
λευχαιµία συνδέεται µε δυσµενέστερη έκβαση, ενώ η παρουσία του αλληλόµορφου γονιδίου CALCA C µε 
ανάπτυξη καρκίνου ωοθηκών. Η καλσιτονίνη αυξάνει την αντίσταση των προστατικών καρκινικών 
κυττάρων στην απόπτωση έναντι των κυτταροτοξικών φαρµάκων. Η καταστολή του "συστήµατος 
καλσιτονίνης" µπορεί να ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα της χηµειοθεραπείας. 
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:Ν-75-ΑΑ

Τυχαία ανεύρεση αποτιτανωµένων ινοµυωµάτων σε ηλικιωµένη ασθενή.
.1Ιαβάτσο Χ, 2Καπίρης Ν, 2Ιαβάτσο ΠΕ, 1Ντζιώρα Φ

1Ιατρός, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: H παρουσίαση µίας περίπτωσης τυχαίας ανεύρεσης αποτιτανωµένων ινοµυωµάτων σε 
ακτινογραφία κοιλίας που πραγµατοποιήθηκε σε ηλικιωµένη ασθενή για διερεύνηση πιθανού ειλεού. 

 
Μεθοδολογία: Ασθενής 74 ετών παρουσίασε διάχυτο κοιλιακό άλγος επί διηµέρου, µε τροφώδεις εµέτους 
και δυσκοιλιότητα. Κατά την κλινική εξέταση, η κοιλιά ήταν µαλακή ευπίεστη, αλλά στην ακρόαση 
ανευρέθησαν ήχοι προσπαθείας. Πραγµατοποιήθηκε ακτινογραφία κοιλίας σε ορθία θέση για διερεύνηση 
του προβλήµατος. Σε αυτήν τυχαία ανευρέθησαν αποτιτανωµένα ινοµυώµατα. Η ασθενής έπασχε από ατελή 
ειλεό, ο οποίος λύθηκε εντός πέντε ηµερών µε συντηρητική αγωγή. 

 
Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα: Τα ινοµυώµατα µήτρας είναι τα συνηθέστερα γυναικολογικά 
νεοπλάσµατα ιδίως στην 4η και 5η δεκαετία. ∆ιακρίνονται σε υποορογόνια, ενδοτοιχικά και υποβλεννογόνια. 
Είναι οιστρογονοεξαρτώµενοι όγκοι. Όσο αυξάνουν σε µέγεθος τόσο µεταβάλλεται και η αιµάτωσή τους και 
µπορούν να υποστούν εκφύλιση. Τα ινοµυώµατα συνήθως εκφυλίσσονται όταν έχουν µέγεθος > 5-8 εκ.. 
Είδη εκφύλισης: 

- Υαλοειδής (65%): συνήθως στα µικρότερα ινοµυώµατα 
- κυστική: νεκρωτική 

- µυξωµατώδης (15%): σε προχωρηµένη υαλοειδή εκφύλιση 
- λιπώδης: σε προχωρηµένη υαλοειδή εκφύλιση 

- αιµορραγική: κυρίως στην εγκυµοσύνη 
- αποτιτανώσεις (10%): λόγω ασβεστοποίησης κυρίως σε ηλικιωµένες γυναίκες 

- σαρκωµατώδης εξαλλαγή: σπάνια, (< 0,05%) 
Στο διακολπικό υπερηχογράφηµα απεικονίζονται µη ειδικά ευρήµατα, συνήθως µία ετερογενής µάζα. Στην 
αιµορραγική ή κυστική εκφύλιση απεικονίζονται κυστικοί χώροι εντός. Σε περιπτώσεις αποτιτανώσεων 
απεικονίζονται συµπλέγµατα αυξηµένου σήµατος µε περιφερική σκίαση. 
Αποτελούν καλοήθεις όγκους. Η θεραπευτική τους αντιµετώπιση είναι συνάρτηση της ηλικίας της 
ασθενούς, του αν έχει ολοκληρώσει ή όχι την οικογένειά της, του µεγέθους τους και της κλινικής 
συµπτωµατολογίας τους. 
Οι θεραπευτικές επιλογές περιλαµβάνουν εκπυρήνιση, εµβολισµό και ολική υστερεκτοµή µετά ή άνευ των 
εξαρτηµάτων. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι > 50% των γυναικών που αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά θα 
υποβληθούν εντός πενταετίας σε υστερεκτοµή. 
Το βασικό διαφοροδιαγνωστικό πρόβληµα µε τα ινοµυώµατα είναι το σάρκωµα, ο κίνδυνος του οποίου 
αυξάνει µε την αύξηση του µεγέθους του όγκου. 
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:Ν-85-ΑΑ

Ανδρέας Βεζάλιος: η ζωή του, το έργο του, η εποχή του.
. ΣΓκολφινόπουλος, ς ΙΑλεβιζάκη

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Μελέτη της ζωής, του έργου και της εποχής του Ανδρέα Βεζάλιου 

 
Σύνοψη της Μελέτης: Ο Ανδρέας Βεζάλιους γεννήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η ∆εκεµβρίου 1514. Πατέρας 
του ήταν ο Ανδρέας Βεζάλιους ο πρεσβύτερος, φαρµακοποιός του αυτοκράτορα Καρόλου του Ε', και 
µητέρα του η Ισαβέλλα Κραµπ. Καταγόταν από το Wesel του Ρήνου, εξ' ου και το όνοµά του.  Γεννήθηκε 
και ανδρώθηκε στις αρχές της Αναγέννησης, σε µία περίοδο µεταβατική, µε κυρίαρχο στοιχείο την 
αµφισβήτηση παγιωµένων αντιλήψεων, αλλά και την αντίδραση των συντηρητικών δυνάµεων της εποχής 
απέναντι σε αυτή την αµφισβήτηση.  Τα παιδικά του χρόνια τα περνά στις Βρυξέλλες, ενώ στη συνέχεια 
µαθητεύει στο Collegium Castrense και το Collegium Trilingue της Louvain. Το 1533 εγγράφεται στη 
Ιατρική Σχολή των Παρισίων, όπου θα µαθητεύσει κοντά σε επιφανείς δασκάλους της εποχής (Guidi, Fernel, 
d' Andernach, Sylvius). Επί τρία έτη, εκεί, εργάζεται εντατικά πραγµατοποιώντας ανατοµές επι ζώων και επι 
πτωµάτων. To 1537 λαµβάνει το πτυχίο του στη Louvain και τον ίδιο χρόνο αναγορεύεται διδάκτορας στο 
πανεπιστήµιο της Padova.  Εκεί αναλαµβάνει την έδρα Χειρουργικής και Ανατοµίας και επιδίδεται στην 
έρευνα.  Αντιµετωπίζει αντιδράσεις καθώς οι ανακαλύψεις του αντιτίθενται στις αντιλήψεις του Γαληνού 
που περιβάλλονται µε το κύρος της αυθεντίας, τόσο από την Εκκλησία, όσο και από διαπρεπείς ανατόµους 
της εποχής. Οι αντιδράσεις αυτές θα κορυφωθούν το 1543, όταν και θα εκδώσει το µνηµειώδες έργο του "De 
Humanii Corporis Fabrica".  Το 1546 εγκαταλείπει την Padova και επιστρέφει στις Βρυξέλλες, όπου και 
διορίζεται προσωπικός γιατρός του αυτοκράτορα Καρόλου του Ε'. Το 1556 εγκαθίσταται στη Μαδρίτη ως 
προσωπικός γιατρός του Φιλίππου του Β'. Το 1563 έπειτα από ταξίδι–προσκύνηµα στους Αγίους Τόπους, 
ναυαγεί στη Ζάκυνθο, όπου και πεθαίνει από εξάντληση τον Οκτώβριο του 1564.  Στο συγγραφικό του έργο 
περιλαµβάνονται οι "Tabulae Anatomicae" ("Ανατοµικοί Πίνακες") και το σύγγραµµα του "De Humanii 
Corporis Fabrica" ("Περι της Κατασκευής του Ανθρωπίνου Σώµατος"). Οι πρώτοι είναι έξι ανατοµικοί 
πίνακες φιλοτεχνηµένοι από το, µαθητή του Titiano, Στέφανο Calcar. To "Fabrica" είναι φιλοτεχνηµένο από 
τον Calcar και τον ίδιο τον Titiano και αποτελείται από επτά τόµους στους οποίους γίνεται περιγραφή του 
σκελετού, των µυών, του κυκλοφορικού συστήµατος, του νευρικού συστήµατος, των κοιλιακών σπλάγχνων, 
των θωρακικών σπλάγχνων, ενώ στον έβδοµο τόµο γίνεται περιγραφή του εγκεφάλου και αναφορά στην 
ανατοµή ζώντων ζώων. 
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:N-95-ΑΑ

Ηλεκτροκαρδιογραφική µελέτη και προσδιορισµός των επιπέδων καδµίου, ψευδαργύρου και 
ασβεστίου σε µυοκάρδια επιµύων µετά από χορήγηση καδµίου: µεταβολές κατά τη 
συγχορήγηση ψευδαργύρου, ασβεστίου ή L-κυστεΐνης.

, 1Γκρούζµαν Ε, 1Μέλλιος Ζ, 4Αντωνιάδης Χ, 3Ανδρέου Σ, 2Κοµηνός Ξ, 1AΑντωνόπουλος 
Καλοπήτα Κ1, Ζάρρος Α1, Μουρούζης Ι1, Μακρόπουλος Β2, Καραγεωργίου Χ1.
1Εργαστήριο Πειραµατικής Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, 3Χηµικά Εργαστήρια “Ανδρέου Κ ΕΠΕ”, 4Department of 
Cardiovascular Medicine, Wellcome Trust Center for Human Genetics, University of Oxford 

 
 
Σκοπός: Η εργασία αυτή αποσκοπεί στον προσδιορισµό των επιπέδων καδµίου (Cd), ψευδαργύρου (Zn) και 
ασβεστίου (Ca) στο µυοκάρδιο επιµύων που έλαβαν για 90 ηµέρες Cd µε το πόσιµο ύδωρ, καθώς και της 
επίδρασης του Cd στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα τους. Παράλληλα, η εργασία αυτή εξετάζει την επίδραση της 
συγχορήγησης τριών δυνητικά προστατευτικών παραγόντων έναντι της τοξικής δράσεως του Cd: α)του Zn, 
β)του Ca και γ)της L-κυστεΐνης (Cys), (καθόλη τη διάρκεια της µελέτης, παράλληλα µε το Cd) στις ανωτέρω 
παραµέτρους. 

 

Υλικό & Μέθοδοι: Χορηγήθηκε Cd (100mg/L, µε το πόσιµο ύδωρ) σε ενήλικες επίµυες (albino Wistar) για 
90 ηµέρες. Παράλληλα, σε άλλες οµάδες συγχορηγήθηκε Zn (100 mg/L, µε το πόσιµο ύδωρ), Ca (100 mg/L, 
µε το πόσιµο ύδωρ), ή Cys (700 mg/L, µε το πόσιµο ύδωρ). Οι οµάδες επιµύων (που η καθεµία 
περιελάµβανε 6 επίµυες) είχαν ως εξής: α)οµάδα µαρτύρων, β)οµάδα Cd, γ)οµάδα Zn+Cd, δ)οµάδα Ca+Cd 
και ε)οµάδα Cys+Cd. Μετά την ολοκλήρωση της 90ης ηµέρας του πειράµατος, ελέγχθηκε η 
ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα των επιµύων και αφαιρέθηκαν τα µυοκάρδια τους. Εν συνεχεία, 
προσδιορίστηκε η συγκέντρωση του Cd, του Zn και του Ca (atomic absorption spectroscopy). 

 

Αποτελέσµατα: Η ηλεκτροκαρδιογραφική µελέτη ανέδειξε σηµεία µυοκαρδιακής νέκρωσης και 
διαταραχών επαναπόλωσης από το Cd, που εν µέρει αντιµετωπίστηκαν (µόνο) από τη συγχορήγηση Cys. 
Επίσης, οι επίµυες που έλαβαν Zn+Cd παρουσίασαν βραδυκαρδία. Η συγχορήγηση Zn+Cd είχε ως 
αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης του δευτέρου κατά 65,6% (p<0,01 συγκριτικά, πάντα, µε τη 
µέση συγκέντρωση Cd στα µυοκάρδια της οµάδας που έλαβε µόνο Cd), ενώ, αντίθετα η συγχορήγηση 
Ca+Cd ή Cys+Cd είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων Cd στο µυοκάρδιο κατά 69,9% (p<0,001) 
και 38% (p<0,05) αντίστοιχα. ∆εν παρατηρήθηκε µεταβολή όσον αφορά στη συγκέντρωση του Zn, µεταξύ 
των οµάδων του συγκεκριµένου πρωτοκόλλου. Η συγκέντρωση του Ca παρουσίασε σηµαντική αύξηση 
(+31,2%, p<0,05) στην οµάδα Cd (συγκριτικά µε την αντίστοιχη των µαρτύρων), ωστόσο, η συγχορήγηση 
Zn+Cd ή Cys+Cd είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό αυτής της δράσης του Cd. 

 

Συµπεράσµατα: Η χορήγηση Cd (βάσει του ανωτέρω πρωτοκόλλου) προκαλεί ηλεκτροκαρδιογραφικές 
αλλοιώσεις και αύξηση στη συγκέντρωση του Cd και του Ca στο µυοκάρδιο επιµύων. Η συγχορήγηση 
Zn+Cd είχε ως αποτέλεσµα την επιδείνωση της ηλεκτροκαρδιογραφικής εικόνας των επιµύων, καθώς και 
την αύξηση της συγκέντρωσης του Cd στο µυοκάρδιο. Ωστόσο, η συγχορήγηση Zn περιόρισε σηµαντικά 
την Cd-οφειλόµενη αύξηση της µυοκαρδιακής συγκέντρωσης Ca. Η συγχορήγηση Ca+Cd δεν µετέβαλε 
σηµαντικά την Cd-επαγόµενη ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα, αλλά περιόρισε σηµαντικά τη συγκέντρωση 
του Cd στο µυοκάρδιο. Για τα φαινόµενα αυτά ευθύνεται κατά πάσα πιθανότητα ο ανταγωνισµός µεταξύ Cd 
και Ca για τις θέσεις πρόσδεσης στους διαύλους Ca του µυοκαρδίου. Τέλος, η συγχορήγηση Cys+Cd 
φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση έναντι της λειτουργικότητας του µυοκαρδίου, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τη συγκέντρωση του Cd στο µυοκάρδιο και διατηρώντας την Cd-οφειλόµενη αύξηση της 
συγκεντρώσεως του Ca σε χαµηλά (µη-στατιστικώς σηµαντικά) επίπεδα. 
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:Ν-06-ΑΑ

∆ιαγνωστική αξιολόγηση του προκολλαγόνου-1 σε σχέση µε το προστατικό αντιγόνο και το 
σπινθηρογράφηµα των οστών στη διάγνωση των µεταστάσεων του καρκίνου του προστάτη.

Ζησιµόπουλος , 3Στρατάκη Α, 2Κυριατζής Γ, 1Τσαρτσαράκης Α, 2Παρµενοπούλου Β, 1Βουζούνης Π
Α3.
1Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, 3Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης 

 
 
Σκοπός: Με την παρούσα µελέτη γίνεται αξιολόγηση της κλινικής χρησιµότητας του PICP στον ορό ως 
προγνωστικού παράγοντα των οστικών µεταστάσεων σε ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη σε συνδυασµό 
µε το σπινθηρογράφηµα των οστών µε 99mTc-MDP και τη µέτρηση του ολικού ειδικού προστατικού 
αντιγόνου – prostate specific antigen (PSA). Σχετική εργασία συγκριτικής µελέτης των τριών αυτών 
δοκιµασιών δε βρήκαµε στην προσιτή σε εµάς βιβλιογραφία. 

 
Μεθοδολογία: Μελετήσαµε 78 ασθενείς µε µέσο όρο ηλικίας 63 ± 4,3 έτη, που έπασχαν από 
αδενοκαρκίνωµα του προστάτη. Η διάγνωση της ασθένειας επιβεβαιώθηκε ιστολογικά. Από αυτούς οι 42 
(54%) είχαν οστικές µεταστάσεις διαπιστωµένες µε σπινθηρογράφηµα οστών (Οµάδα Α) και οι 36 (46%) 
χωρίς µεταστάσεις (αρνητικό σπινθηρογράφηµα οστών και ακτινολογικός έλεγχος) (Οµάδα Β). Επίσης 
µελετήθηκαν και 21 ασθενείς µε καλοήθη υπερπλασία του προστάτη σαν οµάδα ελέγχου (Οµάδα Γ), καθώς 
και 32 υγιείς (αιµοδότες).  Όλοι οι ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη υποβλήθηκαν στην εξέταση PICP, σε 
σπινθηρογράφηµα των οστών και σε έλεγχο PSA. 

 
Αποτελέσµατα: Οι τιµές του PICP στην Οµάδα Α ευρέθησαν 265 ±  89 µg/l , στην Οµάδα Β 128± 39 µg/l 
και στην Οµάδα Γ 110± 48 µg/l. Υψηλές τιµές άνω του 170 µg/l ήταν προγνωστικές οστικών µεταστάσεων 
µε ευαισθησία 54%, ειδικότητα 93% και ακρίβεια 84%. Σε σύγκριση τιµές PSA άνω των 4 ng/ml ήταν 
προγνωστικές µε ευαισθησία 73% , ειδικότητα 91% και ακρίβεια 88%. Ασθενείς µε χαµηλές τιµές  PICP 
µικρότερες του 90 µg/l  δεν είχαν οστικές µεταστάσεις.. Η θετική προγνωστική αξία του 
σπινθηρογραφήµατος οστών ήταν  74%, η ευαισθησία 76%, η ειδικότητα 58% και η ακρίβεια 71%. Θετικό 
σπινθηρογράφηµα οστών συνδυασµένο µε πολύ υψηλές τιµές PICP και PSA είχε θετική προγνωστική αξία 
97%, ευαισθησία 78%, ειδικότητα 96% και ακρίβεια 97%, ενώ  σπινθηρογράφηµα οστών µε τιµές  PICP  
χαµηλότερες του 170 µg/l είχε θετική προγνωστική αξία 32%. Τα επίπεδα των PICP και PSA ήταν 
σηµαντικά υψηλότερα σε ασθενείς καρκίνο του προστάτη και οστικές µεταστάσεις σε σχέση µε τους 
ασθενείς µε καλοήθη υπερπλασία (P<0,0001) αντίστοιχα ή σε ασθενείς µε καρκίνο του προστάτη χωρίς 
οστικές µεταστάσεις (P<0.0005 για το PICP και P<0.0001 για το PSA) (Wilcoxon-Mann-Whitney test). Σε 
σχέση µε την έκταση των µεταστάσεων οι τιµές του PICP ήταν µεγαλύτερες του PSA. 

 
Συµπεράσµατα: Σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη, το PICP θεωρείται χρήσιµος δείκτης στη διάγνωση της 
ύπαρξης οστικών µεταστάσεων στο αδενοκαρκίνωµα του προστάτη, αφού σε συνδυασµό µε το PSA και το 
σπινθηρογράφηµα των οστών βελτιώνει τη διαγνωστική ακρίβεια της διάγνωσης (97%).Είναι δυνατόν να 
διαγνώσουν τις εκτεταµένες οστεοβλαστικές οστικές µεταστάσεις νωρίτερα και πιθανόν να 
αντικαταστήσουν το σπινθηρογράφηµα των οστών σαν ρουτίνα, στην παρακολούθηση των ασθενών µε 
καρκίνο του προστάτη. 
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:Ο-16-ΑΑ

Οι µεταβολές των στεροειδών ορµονών και του ειδικού προστατικού αντιγόνου του ορού σε 
ασθενείς µε εντοπισµένη νόσο οι  οποίοι υποβάλλονται σε ριζική προστατεκτοµή.

.3Ζησιµόπουλος Α, 2Τσαρτσαράκης Α, 1Παρµενοπούλου Β, 2Βουζούνης Π, 1Κυριατζής Γ
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, 3Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης 

 
 
Σκοπός: Η αλληλεπίδραση των στεροειδών ορµονών στην καρκινογένεση δεν είναι πλήρως κατανοητή. 
Υψηλά επίπεδα κυκλοφορούντων ανδρογόνων σε ασθενείς µε εντοπισµένο αδενοκαρκίνωµα του προστάτη 
δεν έχουν ανιχνευθεί στη σταθερή βάση. Σκοπός της µελέτης µας ήταν να προσδιορίσουµε τις µεταβολές 
των στεροειδών ορµονών σε ασθενείς µε εντοπισµένη νόσο οι οποίοι υποβάλλονται σε ριζική 
προστατεκτοµή. 

 
Μεθοδολογία: ∆είγµατα ορού ελήφθησαν από 70 ασθενείς πρό της χειρουργικής επεµβάσεως και κατά την 
συµπλήρωση  ενός µετεγχειρητικού έτους. Υπολογίστηκε η τιµή της ελεύθερης τεστοστερόνης (TEST), της 
ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH), της θυλακιοτρόπου ορµόνης (FSH) και της διυδροτεστοστερόνης (DHT). 

 
Αποτελέσµατα: Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της µελέτης µας παρουσιάστηκαν στατιστικά σηµαντικές 
αυξήσεις στις τιµές της TEST (p<0,001) , LH (p=0,004 και FSH (p=0,001) ενώ προέκυψε στατιστικά 
σηµαντική µείωση της τιµής της  DHT (p<0,001). ∆εν παρατηρήθηκε καµία συσχέτιση των τιµών των  
ορµονών  µε το  άθροισµα Gleason, το στάδιο της νόσου, τη διαφοροποίηση του όγκου και τις τιµές του 
PSA του ορού. 

 
Συµπεράσµατα: Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η µη  αναµενόµενη αύξηση της τιµής της 
τεστοστερόνης του ορού αποδίδεται στην παράλληλη αύξηση των γοναδοτροπινών. Εποµένως από τον 
νεοπλασµατικό ιστό του προστάτη εκκρίνονται ουσία ή ουσίες µε αρνητική feedback δράση στις 
γοναδοτροπίνες της υπόφυσης. 
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:Ν-26-ΑΑ

Indications for behavioural treatments.
.Frangos CC

Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece 
 
 
Purpose: To describe behaviour therapy in a few words, using data resulting from articles published mainly 
in the last 15 years. 

 
Synopsis: Behaviour Therapy is a form of psychological treatment used to alter a patient’s behaviour with 
methods based on the theories of learning and conditioning by I. Pavlov and B.F. Skinner. The aim of this 
therapeutic approach is to alter symptoms by modifying the patient's observable behaviour, rather than 
focusing on unconscious processes presumed to underlie his maladaptive behaviour. It is effective for panic 
disorders and/or agoraphobia, social phobia, post traumatic stress disorder, OCD, eating disorders and 
somatic complaints, such as complaints concerning the gastrointestinal system, chronic fatigue and chronic 
pain. The present paper describes briefly the theories of learning and conditioning, the procedure of 
behaviour therapy, its indications as well as the methods used during the course of therapy. 
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:Ο-36-ΑΑ

Λοιµώδης ενδοκαρδίτιδα: βιβλιογραφική ανασκόπηση.
.2Πλιάκος Χ, 1Βαλταδώρου Φ, 1∆ηµητριάδης Σ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Α΄ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η λοιµώδης ενδοκαρδίτιδα (Λ.Ε.) είναι δυνητικά θανατηφόρος νόσος µε θνησιµότητα που 
κυµαίνεται περίπου 25%-40%. Τα τελευταία χρόνια η συχνότητά της δεν µεταβλήθηκε επειδή οι υποψήφιοι 
άρρωστοι για τη νόσο είναι συνεχώς αυξανόµενοι. Η τεχνολογία των υπερήχων είναι η µέθοδος εκλογής για 
τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών. Η πρώιµη διάγνωση και η πρώιµη έναρξη της θεραπείας 
είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη µείωση της θνησιµότητας. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η λοιµώδης ενδοκαρδίτιδα ορίζεται ως η λοίµωξη του ενδοθηλίου των βαλβίδων, 
των χορδών, του ενδοκαρδίου των κοιλοτήτων και των ενδοκαρδιακών συσκευών. Η µέση συχνότητα 
κυµαίνεται περίπου 3,6 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσµό ετησίως. Η συχνότητά της διατηρεί αυξητική 
τάση, επειδή έχουν εµφανιστεί νέες οµάδες ασθενών που είναι υποψήφιοι για ενδοκαρδίτιδα, όπως χρήστες 
ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, ηλικιωµένοι µε εκφυλιστικές βαλβιδοπάθειες και µε ενδοκαρδιακές 

ι ο στρεπτόκοκκος  που ευθύνονται για τη νόσο είναι ο σταφυλόκοκκος κασυχνότερα µικρόβιαΤα .  συσκευές
που προκαλούν περίπου το 80% της Λ.Ε, ενώ ο εντερόκοκκος για το 7%. Για να εµφανιστεί ενδοκαρδίτιδα 
απαιτούνται δύο προϋποθέσεις: 1. εµµένουσα µικροβιαιµία και 2. ενδοθηλιακή ενδοκαρδιακή βλάβη, όπου 
και γίνεται προσκόλληση των µικροβίων, αποικιοποίηση και ανάπτυξη των εκβλαστήσεων. Η συχνότερη 

.  Ε.όλων των περιπτώσεων της Λ¾ που ευθύνεται για τα , αιτία είναι η πρόπτωση της µιτροειδούς βαλβίδας
ίναι η Το ηχοκαρδιογράφηµα ε. µικροβιολογικά και απεικονιστικά κριτήρια,  γίνεται µε κλινικάδιάγνωσηΗ 

µέθοδος εκλογής της διάγνωσης, επειδή ανακαλύπτει τις εκβλαστήσεις, διαγιγνώσκει τις επιπλοκές και 
εκτιµά τη βαλβιδική ανεπάρκεια και τη λειτουργικότητα της αριστεράς κοιλίας. Το διοισοφάγειο 

της  επιπλοκέςΣτις .   ευκρίνειας που διαθέτειυπερηχογράφηµα υπερέχει του διαθωρακικού λόγω της µεγάλης
Λ.Ε. περιλαµβάνονται η καρδιακή ανεπάρκεια, τα εµβολικά επεισόδια, η νεφρική δυσλειτουργία, τα 

Για τη .  η καταστροφή των φυσικών και η αποκόλληση των τεχνητών βαλβίδων, περιβαλβιδικά αποστήµατα
 του ασθενούς χρειάζεται γρήγορη διάγνωση µε καλλιέργειες αίµατος και ή προσέγγισηθεραπευτικσωστή 

ηχοκαρδιογράφηµα. Συνήθως λαµβάνονται 3-4 αιµοκαλλιέργειες και αρχίζει εµπειρική θεραπεία µε 
πενικιλλίνη, αµινογλυκοσίδη και αντισταφυλοκοκκικό φάρµακο. Η θεραπεία τροποποιείται ανάλογα µε τα 
αποτελέσµατα της καλλιέργειας και την ευαισθησία του µικροβίου. Χειρουργική θεραπεία επιβάλλεται όταν 
εµφανιστεί καρδιακή ανεπάρκεια βαλβιδικής αιτιολογίας. Οι εξελίξεις στα αντιβιοτικά φάρµακα και στην 
καρδιοχειρουργική µείωσαν τη θνησιµότητα και βελτίωσαν την πρόγνωση. Παρ’ όλα αυτά, απαιτούνται 
περισσότερες µελέτες για την καλύτερη κατανόηση και αντιµετώπιση της λοιµώδους ενδοκαρδίτιδας. 
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:Ο-46-ΑΑ

Εκτίµηση της χρησιµότητας του αντιγόνου του επιδερµοειδούς κυτταρικού καρκινώµατος 
(SCCAg) στην παρακολούθηση ασθενών µε καρκίνο του πρωκτού.

Ζησιµόπουλος , 3Στρατάκη Α, 2Τσαρτσαράκης Α, 1Κυριατζής Γ, 2Βουζούνης Π, 1Παρµενοπούλου Β
Α3.
1Τµήµα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης, 3Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Αλεξανδρούπολης 

 
 
Σκοπός: Η εκτίµηση της  προγνωστικής αξίας του  SCCAg στην πρώιµη διάγνωση της τοπικής υποτροπής 
σε ασθενείς µε επιδερµοειδές καρκίνωµα  του πρωκτού καθώς και η εκτίµηση της ανταπόκρισης στη 
θεραπεία. 

 
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν  42  ασθενείς µε επιδερµοειδές καρκίνωµα  του πρωκτού και 32 υγιή άτοµα 
(µάρτυρες) για περίοδο 30 µηνών. Τα επίπεδα του ορού SCCAg µετρήθηκαν µε την ανοσοποιητική µέθοδο 
(ποσοτικός προσδιορισµός αντιγονικών ουσιών). 

 
Αποτελέσµατα: Οι ασθενείς µε καρκίνο του πρωκτού  εµφάνισαν  στατιστικώς σηµαντικά  επίπεδα του 
SCCAg σε σχέση µε τους µάρτυρες (P<0.001). Μετά τη χειρουργική θεραπεία, οι ασθενείς εµφάνισαν  
χαµηλότερα επίπεδα SCCAg σε σύγκριση µε αυτούς που έλαβαν χηµειοθεραπεία, ακτινοβολία ή συνδυασµό 
αµφοτέρων (P=0.002, P=0.002 και P=0.001, αντίστοιχα). Οι ασθενείς µε τοπική υποτροπή ή µεταστάσεις 
παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα τιµών του SCCAg στον ορό σε σχέση µε τους ασθενείς µε καλή 
ανταπόκριση στη θεραπεία (P=0.005 και P<0.001, αντίστοιχα). Η ευαισθησία και η ειδικότητα της µελέτης 
ήταν 87.5% και  92.3% αντίστοιχα. 

 
Συµπεράσµατα: Αυξηµένα επίπεδα ορού του SCCAg προβλέπουν έγκαιρα την τοπική υποτροπή και την 
ύπαρξη µεταστάσεων σε ασθενείς µε επιδερµοειδές καρκίνωµα του πρωκτού. Είναι χρήσιµος δείκτης στην 
παρακολούθηση των ασθενών καθώς και στην εκτίµηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία. 
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:Ν-56-ΑΑ

Ανεξαρτητοποίηση του καρκίνου του προστάτη από τα ανδρογόνα.
.Μαύρος Μ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να τονιστεί η σηµασία της ανεξαρτητοποίησης του καρκίνου 
του προστάτη απ’ τα ανδρογόνα σε σχέση µε την εξέλιξή του, να προταθούν κάποιοι παθοφυσιολογικοί 
µηχανισµοί ανεξαρτητοποίησης και να αναφερθούν κάποιες πιθανές µελλοντικές θεραπείες. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο καρκίνος του προστάτη έχει εξελιχθεί σε µια πολύ σηµαντική νόσο των ανδρών 
στις µέρες µας (στις ΗΠΑ είναι η συνηθέστερη µορφή καρκίνου και η 2η αιτία θανάτου από καρκίνο για 
τους άνδρες). Η θεραπεία που ακολουθείται συνήθως είναι η (χειρουργική ή φαρµακευτική) µείωση των 
ανδρογόνων του πλάσµατος. Πολλές φορές όµως η αντιµετώπιση αυτή προκαλεί την ανεξαρτητοποίηση το 
Ca απ’ τα ανδρογόνα, κάτι που συνοδεύεται και από µια πιο επιθετική κλινική πορεία. 
Αν και οι έρευνες που πραγµατεύονται τους µηχανισµούς ανεξαρτητοποίησης βρίσκονται ακόµα σε αρχικό 
στάδιο, οι περισσότερες έχουν ένα κοινό σηµείο: τους ανδρογονικούς υποδοχείς (AR). Παρά τη σηµαντική 
µείωση των κυκλοφορούντων ανδρογόνων,  στον ΑΙ (Androgen-Independent) καρκίνο του προστάτη ο 
υποδοχέας τους συνεχίζει να εκφράζεται κανονικά. Έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τη σηµασία 
αυτής της παρατήρησης: Μια θεωρία λέει ότι οι PKA (protein kinase A) µέσω κάποιων µοριακών 
αλληλεπιδράσεων µε τον AR (πχ φωσφορυλίωση) ενισχύουν το σήµα του. Άλλες θεωρίες υποθέτουν την 
ανώµαλη ενεργοποίηση του AR από διάφορα µόρια, όπως  νευροπεπτίδια (GRP, NP κ.ά.) αυξητικοί 
παράγοντες (IGF-1, EGF κ.ά.) ή στεροειδείς ορµόνες. Το τελευταίο µάλιστα ενισχύεται και από έρευνες που 
σχετίζουν τον AI καρκίνο του προστάτη µε αυξηµένα επίδεδα αυξητικών πραγόντων όπως οι παραπάνω, 
αλλά και αυξηµένων SREBPs (Sterol Response Element-Binding Proteins ) που υποδεικνύουν αυξηµένη 
σύνθεση στεροειδών ορµονών. 
Άλλες έρευνες αναζήτησαν µηχανισµούς ανεξαρτητοποίησης που δε σχετίζονται άµεσα µε τους AR. Μια 
θεωρία εµπλέκει µεταλλάξεις στα γονίδια K-ras και Her2-neu, που ενισχύουν το 2ο σήµα του AR και 
µάλιστα µε PCR βρέθηκαν συγκεκριµένες σηµειακές µεταλλάξεις σε αθενείς. Άλλη έρευνα έχει 
παρατηρήσει µειωµένς συγκεντρώσεις, αλλά και δραστικότητα των πρωτεϊνών FOXO και p27, οι οποίες 
συµµετέχουν στο µηχανισµό απόπτωσης του κυττάρου. Οι δυο αυτές θεωρίες είναι συνηθισµένες σε όλα τα 
είδη καρκίνου. 
Με βάση αυτούς τους παθοφυσιολογικούς µηχανισµούς, αναπτύσσονται νέες θεραπείες για τον AI καρκίνο 
του προστάτη που στοχεύουν στους ανδρογονικούς υποδοχείς, όπως η µείωση των AR (µέσω αρνητικής 
ρύθµισης µε άλλες πρωτεΐνες, όπως Erb1) και ο ανταγωνισµός των AR στο (εξωκυττάριο) C-τελικό τµήµα 
τους ή λιγότερο συνηθισµένα στο (ενδοκυττάριο) N-τελικό τµήµα τους. 
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:Ο-66-ΑΑ

∆υσλεξία: η υπεροχή της διαφορετικότητας.
.Αναµατερού Χ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διευκρινιστεί τι είναι τελικά η δυσλεξία και να 
παρουσιαστούν τα νεότερα δεδοµένα για αυτή την αµφισβητούµενη νευρολογική διαταραχή. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η δυσλεξία είναι το κοινό χαρακτηριστικό των Αϊνστάιν, Έντισον, Κέννεντυ, 
Τσώρτσιλ, Λεονάρντο Ντα Βίντσι και Πικάσο. Είναι άραγε τυχαίο που διάσηµοι εφευρέτες-ηγέτες-
καλλιτέχνες είναι δυσλεξικοί; Όχι, γιατί η γονιδιακή ταυτότητα και η διαφορετικότητα της ανατοµίας του 
εγκεφάλου των δυσλεξικών αποδεικνύει ότι η δυσλεξία είναι «θείο δώρο», όταν γνωρίζουµε την ύπαρξή της 
και την αντιµετωπίσουµε σωστά.  
Η δυσλεξία είναι µια ειδική µαθησιακή δυσκολία, που απαντάται στο γραπτό και όχι στον προφορικό λόγο. 
Οι δυσλεξικοί διαβάζουν εξαιρετικά αργά µε πολλά λάθη, είναι ιδιαίτερα ανορθόγραφοι, παραλείπουν 
τόνους και σηµεία στίξης. Όµως, το µεγαλύτερο πρόβληµα τους είναι η µεταφορά της σκέψης τους στο 
γραπτό, καθώς σκέφτονται µε εικόνες. Ακόµη παρουσιάζουν προβλήµατα στην αλληλοδιαδοχή κινήσεων, 
ενώ είναι ανοργάνωτοι, υπερκινητικοί, παρορµητικοί και ανώριµοι. Ωστόσο, χαρακτηρίζονται από 
εξαιρετική ευφυία και λογική, φαντασία και  δηµιουργική σκέψη. 
Η δυσλεξία είναι µία κληρονοµική (χρωµοσώµατα 1,2,3,6,15), νευρολογική διαταραχή και δεν προκαλείται 
από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Ο δυσλεξικός εγκέφαλος είναι διαφορετικά κατασκευασµένος στα 
λεκτικά του κέντρα, ενώ πλεονεκτεί στα οπτικά του κέντρα. 
Οι δυσλεξικοί αποτελούν το 5% του πληθυσµού (4 αγόρια/1 κορίτσι), αν και το 80% των πραγµατικών 
δυσλεξικών τελειώνουν το σχολείο αδιάγνωστοι.  
Η διάγνωση γίνεται από εξειδικευµένους ψυχολόγους και ειδικούς παιδαγωγούς -όχι από λογοθεραπευτές- 
και βασίζεται σε σταθµισµένα ψυχοεκπαιδευτικά τεστ (ευφυίας, ανάγνωσης, ορθογραφίας κ.α.), τα οποία 
δεν µπορούν να γίνουν πριν από τα µέσα της Β’ ∆ηµοτικού. Η επανάσταση έγινε µε το τεστ-Παυλίδη, που 
επιτρέπει τη βιολογική διάγνωση της δυσλεξίας από την προσχολική ηλικία µε τη βοήθεια της 
οφθαλµοκίνησης. Η πρόγνωση της δυσλεξίας, όταν γίνει έγκαιρη διάγνωση, είναι εξαιρετική (91,5%).  
Η δυσλεξία δε θεραπεύεται, αλλά οι µαθησιακές δυσκολίες εξαλείφονται. Το παιδί µαθαίνει καλύτερα µε 
την επανάληψη, ακούγοντας το µάθηµα και τα λάθη του. Η νέα εξατοµικευµένη µέθοδος-Παυλίδη το 
πετυχαίνει αυτό µε πολυµέσα και αυτοδιόρθωση. Τέλος, απαραίτητη είναι και η συνεργασία εκπαιδευτικών 
και γονέων,  µε στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των δυσλεξικών παιδιών. 
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι δυσλεξία δε σηµαίνει νοητική υστέρηση. Με έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη 
θεραπεία αποφεύγεται ο στιγµατισµός των δυσλεξικών και επιτυγχάνεται η ευηµερία τους στο µαθησιακό 
και στον ψυχοκοινωνικό τοµέα.  
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:Ν-76-ΑΑ

Συγκριτική µελέτη της χορήγησης ύδατος, αντιόξινων και αντιεκκριτικών φαρµάκων στο 
γαστρικό pΗ.

.1Λαδάς Σ, 1Κ Τριανταφύλλου  ,1Θεοφανίδου Ι, 1Καραµανώλης Γ, ,21Γιαννούλης Ε, ,21Γιασεµίδου Μ
1Ηπατογαστρεντερολογική Μονάδα, Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν”, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Από πρόσφατες επιδηµιολογικές µελέτες προκύπτει  αυξανόµενη επίπτωση της γαστρο-οισοφαγικής 
παλινδροµικής νόσου (ΓΟΠΝ), κύριο σύµπτωµα της οποίας είναι ο οπισθοστερνικός καύσος. Πρωταρχικός 
στόχος της θεραπείας είναι η ύφεση του καύσου, η οποία συνδέεται µε  ταχεία και παρατεταµένη καταστολή 
της έκκρισης γαστρικού οξέως (γαστρικό pH>4) µετά από χορήγηση αντιόξινων ή αντιεκκριτικών 
φαρµάκων (Η2-ανταγωνιστές, αναστολείς αντλίας πρωτονίων). Μέχρι και σήµερα, η έναρξη δράσης καθώς 
και η διάρκεια καταστολής της γαστρικής έκκρισης αυτών των φαρµάκων παραµένει υπό διερεύνηση. 

 
Σκοπός: Να συγκρίνουµε ι) το χρόνο έναρξης και ιι) τη διάρκεια της καταστολής της γαστρικής έκκρισης 
µεταξύ 6 διαφορετικών φαρµάκων.  

 
Μέθοδος: ∆έκα υγιείς εθελοντές (4 άντρες, µέση ηλικία: 26 έτη) H.pylori αρνητικοί, συµµετείχαν σε τυφλή, 
τυχαιοποιηµένη, διασταυρούµενη µελέτη ελέγχου του γαστρικού pH µετά από χορήγηση ύδατος (200ml), 
υδροξειδίου αργιλίου – µαγνησίου (400mg), ρανιτιδίνης (150mg), οµεπραζόλης (20mg), εσοµεπραζόλης 
(40mg), ραµπεπραζόλης (20mg). Μετά από ολονύκτια νηστεία, γινόταν 6ωρη καταγραφή του γαστρικού pH 
µε καθετήρα pH-µετρίας. Το κάθε φάρµακο χορηγούταν 30 λεπτά µετά την έναρξη της καταγραφής, και 
µεταξύ των καταγραφών µεσολαβούσε διάστηµα 3-4 ηµερών. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σαν µέση 
τιµή ± SD. 

 
Αποτελέσµατα: Η χορήγηση του ύδατος προκάλεσε αύξηση του γαστρικού pH σε 8/10 εθελοντές µετά από 
1.1±0.4 min. Ο χρόνος  έναρξης δράσης του υδροξειδίου αργιλίου – µαγνησίου ήταν 1.8±1.7 min, της 
ρανιτιδίνης 45.3±20 min, της οµεπραζόλης 187±86 min, της εσοµεπραζόλης 99±37 min, της ραµπεπραζόλης 
167±60 min. Η διάρκεια παραµονής του γαστρικού pH>4  ήταν µόλις 4±3.2 min µετά τη χορήγηση του 
ύδατος, 15±12 min για το υδροξείδιο αργιλίου – µαγνησίου, 139±126 min για τη ρανιτιδίνη. Γαστρικό pH>4 
 διατηρήθηκε µέχρι το πέρας της µέτρησης σε 3/10 εθελοντές µετά από τη χορήγηση ρανιτιδίνης, σε 9/10 
µετά από τη χορήγηση ραµπεπραζόλης και σε όλους τους εθελοντές µετά τη χορήγηση οµεπραζόλης και 
εσοµεπραζόλης. 

 
Συµπεράσµατα: Η χορήγηση ύδατος και υδροξειδίου αργιλίου – µαγνησίου προκαλεί άµεση αύξηση του 
γαστρικού pH, µικρής όµως διάρκειας. Η χορήγηση αναστολέων αντλίας πρωτονίων προκαλεί 
καθυστερηµένη, αλλά µεγάλης διάρκειας αύξηση του γαστρικού  pH.  
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:Ν-86-ΑΑ

∆ιερεύνηση παρουσίας µικροοργανισµών στο ρύγχος και το περιεχόµενο περιεκτών 
κολλυρίων καθηµερινής χρήσης σε µια Οφθαλµολογική Κλινική.

.Χαλβατζής ΝΘ, Αλεξίου ΣΛ, Κεσίδου ΦΦ, ∆ράκου ΠΕ, Φαλαγκάρη ΑΑ, Κουτσού ΑΙ
Β’ Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: H διερεύνηση ύπαρξης  µικροβίων ή µυκήτων στο ρύγχος και στο περιεχόµενο των περιεκτών 
οφθαλµικών κολλυρίων καθηµερινής χρήσης σε ένα από τα εξεταστήρια και στη νοσηλεία µιας 
Οφθαλµολογικής κλινικής.  

 
Μέθοδος: Εξετάσθηκαν συνολικά 24 δείγµατα περιεκτών , τα οποία χρησιµοποιούνταν στο εξεταστήριο και 
τη νοσηλεία της Β’ Παν/κής Οφθαλµολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. Η έρευνα έγινε σε 3 στάδια, µε χρονικό 
µεσοδιάστηµα 5 ηµερών. Τα κολλύρια που διερευνήθηκαν  περιελάµβαναν αντιβιοτικά, µυδριατικά, 
κορτιζονούχα και εφυγραντικά σκευάσµατα. Τα δείγµατα που ελήφθησαν τοποθετήθηκαν σε υλικά 
καλλιέργειας.  
Τα υλικά καλλιέργειας ήταν:  

1. Αιµατούχο άγαρ (για Gram+ µικρόβια)   
2. Mac Conkey άγαρ (για Gram- µικρόβια) 

3. Sabouraub (για µύκητες) 
 
Αποτελέσµατα: Σε ένα δείγµα µη στεροειδούς αντιφλεγµνώδους της πρώτης σειράς, από τη νοσηλεία, 
βρέθηκε µια αποικία (Staph. haemolyticus), η οποία αναπτύχθηκε σε αιµατούχο άγαρ σε (0,1 ml του 
κολλυρίου),δηλαδή 10 αποικίες / ml κολλυρίου. Σε περιέκτες που ελήφθησαν από το εξεταστήριο την ίδια 
χρονική περίοδο, βρέθηκε µία αποικία (Staph. haemolyticus) στον περιέκτη φαινυλεφρίνης (µυδριατικό), η 
οποία  αναπτύχθηκε και αυτή σε αιµατούχο αγάρ σε (0,1 ml του κολλυρίου),δηλαδή 10 αποικίες / ml 
κολλυρίου. Στη δεύτερη και στη τρίτη σειρά οι περιέκτες και τα κολλύρια βρέθηκαν στείρα µικροβίων.  

 
Συµπέρασµα: Φαίνεται ότι οι περιέκτες των κολλυρίων που χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή πράξη σε 
µια οφθαλµολογική κλινική, µπορεί συχνά να επιµολύνονται µε µη παθογόνους ή/και παθογόνους 
µικροοργανισµούς.  Η επινέµεση των µικροοργανισµών οφείλεται κυρίως στην πληµµελή εφαρµογή των 
ενσταλλάξεων-χορηγήσεων µέσω της επαφής του ρύγχους του περιέκτη είτε µε τα χέρια του ιατρικού 
προσωπικού είτε µε τα βλέφαρα-επιπεφυκότα των ασθενών.  
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:Ν-96-ΑΑ

Επιπολασµός χρόνιου πόνου στην Κεντ ρική Ελλάδα.
.2Βρετζάκης Γ, 2Σταµατίου Γ, 1Παρίση Μ, 1Προβατάς Α

1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 2Πανεπιστηµιακή Αναισθησιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
 
Σκοπός: Της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασµού του χρόνιου πόνου όσον αφορά στην 
ηλικία, στο φύλο και στις αιτίες που τον προκαλούν   στη Θεσσαλία µέσω ενός ιατρείου αντιµετώπισης 
χρόνιου πόνου. 

 
Μεθοδολογία: Καταγράφηκαν 393 ασθενείς  που επισκέφθηκαν το ιατρείο σε ένα έτος (2006) και 
υποβλήθηκαν σε φαρµακευτική, παρεµβατική ή ψυχολογική θεραπεία. Κριτήρια εισαγωγής των ασθενών 
στη µελέτη ήταν η ολοκλήρωση της θεραπείας δηλαδή τουλάχιστον 4 επισκέψεις σε έξη µήνες. Έτσι 
µελετήθηκαν 190 ασθενείς µέσης ηλικίας 63 ετών άνδρες και γυναίκες. Η µελέτη αφορούσε την κατανοµή 
των παθήσεων που προκαλούν χρόνιο πόνο, τη συσχέτιση µε την ηλικία και το φύλο. Επίσης µελετήθηκε η 
επίδραση της θεραπείας στη  πορεία του πόνου (VAS score 0-10) και στην έκβαση του ασθενούς. Η πορεία 
του ασθενούς καταγράφονταν σε ειδικό έντυπο και οι πληροφορίες συγκεντρώνονταν είτε κατά την 
επίσκεψη του ασθενούς, είτε τηλεφωνικώς από την οµάδα αντιµετώπισης του χρόνιου πόνου. Τα 
αποτελέσµατα αξιολογήθηκαν µε t-student test και  χ2 test. 

 
Αποτελέσµατα: Από τα αποτελέσµατά µας φαίνεται ότι η οσφυοϊσχιαλγία είναι η συχνότερη πάθηση σε 
ποσοστό 52%,ακολουθεί ο νευροπαθητικός πόνος σε ποσοστό 18%,ο καρκινικός πόνος 16% ενώ  το 14% 
των ασθενών  πάσχει από «άλλο χρόνιο πόνο». 
Το 58% των ασθενών µας είναι γυναίκες( n=111) ενώ το 42% είναι άνδρες (n=79).  H µέση ηλικία των 
ασθενών δεν διέφερε στις αντίστοιχες οµάδες ενώ το εύρος των ηλικιών ήταν από 20-87 ετών. Οι ασθενείς 
σε ποσοστό 97% υποβλήθηκαν σε φαρµακευτική αγωγή, το 54% αυτών  υποβλήθηκε σε επεµβατική µέθοδο 
αναλγησίας (επισκληρίδιο αναλγησία, περιφερικό νευρικό αποκλεισµό ή συµπαθητικό αποκλεισµό) και το 
64%υποβλήθηκε σε ψυχολογική υποστήριξη. Όσον αφορά στην πορεία του πόνου υπήρξε ύφεση στο 
σύνολο των ασθενών από τη πρώτη επίσκεψη   ως την εξαµηνιαία µε στατιστική σηµαντική διαφορά 
(p<0,001). 

 
Συµπέρασµα: Από τα αποτελέσµατά µας στη µελέτη αυτή φαίνεται ότι η οσφυοϊσχιαλγία  είναι η 
συχνότερη πάθηση  για την οποία οι ασθενείς ανατρέχουν σε ένα ιατρείο αντιµετώπισης  χρόνιου πόνου, 
ακολουθεί ο νευροπαθητικός πόνος, καρκινικός πόνος  και ο «άλλος χρόνιος πόνος».  
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:Ν-07-ΑΑ

Επίπεδα ρεζιστίνης ορού και συσχέτισή τους µε δείκτες λίπους σε ασθενείς µε σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2.

, 2ττος ΝΝικολέ, 3Μαντατζής Μ, 1Κατεργάρη ΣΑ, 1Γεώργα Τ, 1Γάκη Β, ,21Μηλούσης Α
Πρασόπουλος Π3, Παπαχρήστου ∆Ν1.
1Ενδοκρινολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Εργαστήριο Φυσιολογίας της 
Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 3Εργαστήριο Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Σκοπός: Η µελέτη επιπέδων ρεζιστίνης σε διαβητικούς τύπου 2 ασθενείς (Σ∆2), παχύσαρκους και µη, 
καθώς και η συσχέτισή τους µε δείκτες συσσώρευσης (δ.Σ.λ.) και κατανοµής λίπους (δ.Κ.λ.), που 
προσδιορίσθηκαν µε συµβατικά (manual) µέσα και µαγνητική τοµογραφία (MRI). 

 
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 36 ανεπίπλεκτοι ασθενείς µε Σ∆2 [µέση ηλικία 60.11 ± 7.29 έτη, µέσος 
δείκτης µάζας σώµατος (BMI) 31.23 ± 4.40 kg/m2]. Την οµάδα ελέγχου αποτέλεσαν 30 υγιή άτοµα 
αντίστοιχης ηλικίας (57.36 ± 7.35 έτη) και BMI (29.91 ± 4.00 kg/m2). Στις δύο οµάδες (∆ και Μ) έγινε 
πλήρης κλινική εξέταση, αιµατολογικός και βιοχηµικός έλεγχος. Προσδιορίστηκαν ακόµη (α) βασικές τιµές 
γλυκόζης, ινσουλίνης και ρεζιστίνης, (β) συµβατικοί-δ.Σ.λ. [σωµατικό βάρος (ΣΒ), BMI, εκατοστιαία 
αναλογία λίπους µε λιπόµετρο (BIA:%λίπος)] και δ.Κ.λ. [περίµετρος γλουτών (ΠΓ), µηρού και µέσης (ΠΜ), 
λόγος ΠΜ/ΠΓ (WHR), πτυχόµετρο], (γ)  αντίστοιχοι MRI-δ.Κ.λ. 
Αποτελέσµατα: Οι ∆ιαβητικοί παρουσίασαν σηµαντικά υψηλότερες βασικές τιµές γλυκόζης και ινσουλίνης 
(p<0.001), καθώς και ρεζιστίνης (p=0.006) από τους Μάρτυρες. ∆ιαιρώντας τις δύο κύριες οµάδες σε 
επιµέρους (∆1, ∆2 και Μ1, Μ2) µε βάση το BMI (<30 ή ≥30) δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές 
ρεζιστίνης µεταξύ παχύσαρκων και µη ατόµων. Αναλύοντας περαιτέρω τις τιµές µε «εξαίρεση» του 
παράγοντα «παχυσαρκία», η διαφορά µεταξύ ∆ιαβητικών και Μαρτύρων παρέµεινε σηµαντική (p=0.007). Η 
σύγκριση των οµάδων ως προς το σύνολο των δ.λ. δεν αποκάλυψε στατιστική διαφορά, εκτός από τον 
ΒΙΑ:%λίπος που υπερείχε στους ∆ιαβητικούς (p=0.017). Εξετάζοντας πιθανές σχέσεις της ρεζιστίνης µε 
δ.Κ.λ., διαπιστώθηκε µόνο στην οµάδα Μ θετική συσχέτιση µε δείκτες πτυχόµετρου (ωµοπλάτη: r=0.384, 
p=0.040 - τρικέφαλος: r=0.390, p=0.037), αλλά και µε ορισµένους MRI-δείκτες οπισθοπεριτοναϊκού (Ο3-
Ο4: r=0.372, p=0.047) και υποδόριου (Ο4-Ο5: r=0.424, p=0.028 και Μέσος Όρος τοµών στους γλουτούς: 
r=0.445, p=0.020) λίπους. 

 
Συµπεράσµατα: 
1. Οι διαβητικοί έχουν υψηλότερα βασικά επίπεδα ρεζιστίνης από τους υγιείς. 
2. Η υψηλή ρεζιστίνη που παρατηρείται στο Σ∆2 δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη ή όχι παχυσαρκίας. 
3. Η ρεζιστίνη φαίνεται να συνδέεται µε το οπισθοπεριτοναϊκό και το υποδόριο λίπος, φαινόµενο που αφορά 
στους υγιείς, αλλά όχι στους διαβητικούς. 
4. Οι διαφορές λίπους µεταξύ διαβητικών και υγιών που ανιχνεύονται αποκλειστικά από τη µέθοδο που 
βασίζεται στην ηλεκτρική αγωγιµότητα (ΒΙΑ), αλλά όχι από άλλες µεθόδους, πιθανώς αντανακλούν 
«διαφορετική λειτουργία» του λιπώδους ιστού στις δύο οµάδες. 
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:Ο-17-ΑΑ

Περίπτωση οικογενούς µεσογειακού πυρετού (ΟΜΠ).
Μήτσικας ∆1, Μηλαράς Χ1, Τσουµάνη Ζ1, Κουτσαµπασόπουλος Κ1, Παπαιωάννου Μ2.
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Α΄ Παθολογική Πανεπιστηµιακή Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Περιγραφή περίπτωσης: 
Κορίτσι ηλικίας 16 ετών µε καταγωγή από την Γεωργία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, εισάγεται για 
διερεύνηση εµπύρετου περιοδικού χαρακτήρα από 20ηµέρου, που συνοδεύεται από νυχτερινές εφιδρώσεις 
και επιγαστραλγία µε αντανάκλαση στην οσφύ. Από τη φυσική εξέταση διαπιστώθηκαν ταχυκαρδία, 
σπληνοµεγαλία, µικρή διόγκωση του ήπατος , ευαισθησία στην ψηλάφηση του επιγαστρίου και της δεξιάς 
πλάγιας κοιλιακής χώρας και περιοδικά  αναπιδώσα ευαισθησία στο δεξιό λαγόνιο βόθρο. Ο εργαστηριακός 
έλεγχος έδειξε αναιµία µε χαρακτήρες αναιµίας  χρονίας νόσου, ήπια θροµβοκυττάρωση, πολυκλωνική 
υπεργαµµασφαιριναιµία , υψηλή ΤΚΕ, και υψηλή CRP, αύξηση του ινωδογόνου και  των C3 και C4. Οι 
καλλιέργειες αίµατος , ούρων  και ο έλεγχος για ηπατοτρόπους ιούς και   µικροβιακούς παράγοντες και 
παράσιτα που προκαλούν σπληνοµεγαλία απέβησαν αρνητικοί. Ο απεικονιστικός έλεγχος θώρακος και 
κοιλίας καθώς και ο ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού απέβησαν αρνητικοί. Τέλος δεν διαπιστώθηκαν 
ευρήµατα συνηγορούντα για αυτοάνοσα νοσήµατα. Η καταγωγή της ασθενούς, η ηλικία της, οι χαρακτήρες 
του πυρετού, το έντονο κοιλιακό άλγος, η σπληνοµεγαλία , η αναπιδώσα ευαισθησία  κατα τη ψηλάφηση της 
κοιλιάς χωρίς ευρήµατα οξείας κοιλίας σε συνδυασµό µε την απουσία διαγνωστικών εργαστηριακών 
ευρηµάτων έθεσαν την υποψία του  ΟΜΠ. Ακολούθησε µοριακός έλεγχος µεταλλάξεων στο γονίδιο MEFV 
και διαπιστώθηκε οµοζυγωτία  για τη µετάλλαξη   M694V. Με την διάγνωση  ΟΜΠ, η ασθενής έλαβε 
κολχικίνη στην  οποία έχει καλή ανταπόκριση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µετάλλαξη διαπιστώθηκε και στον 
µικρό αδελφό της ασθενούς ο οποίος είχε διαγνωστεί πρόσφατα ότι πάσχει από  νόσο του  Crohn.      
∆ιαφοροδιάγνωση:  

 Νεοπλασίες 
 Νοσήµατα συνδετικού ιστού 

 Αίτια οξείας κοιλίας 
 Αίτια θωρακικού άλγους 

 Ορισµένες µορφές συγγενούς υπερλιπιδαιµίας 
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:O-27-ΑΑ

Pharmacological treatment and psychotherapies for schizophrenia.
.Σδρίµας Κ, Οουές Γ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: A review of pharmacological treatment of schizophrenia and reference to relevant methods, goals 
and emotional influences in the psychotherapy of schizophrenia. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Schizophrenia is a disorder of unknown aetiology. Defining schizophrenia is 
difficult, as there are no useful laboratory tests or biological markers. If we distinguish criteria, defining the 
essence of schizophrenia, from symptoms, which may, but need not, be present it can be proposed that the 
essence of schizophrenia, marking the extension of its spectrum concept, entails an alteration of the basic, 
pre-personal configuration of the Self and its intentional relation to the world. Association cortex of frontal, 
temporal and parietal lobes, and related subcortical nuclei, are involved in pathophysiology of schizophrenia. 
The characteristic symptoms of schizophrenia cluster into three syndromes: reality distortion, disorganization 
and psychomotor poverty (core negative features). A plethora of medications, called neuroleptics has been 
synthesized and tested to schizophrenia, ranging from tricyclic phenothiazines to thioxanthenes, 
butyrophenones, dibenzoxazepines, substituted benzamides and benzisoxazole derivatives. Clozapine was 
the first antipsychotic that effectively treated the symptoms of schizophrenia with only a minimal risk to 
induce extrapyramidal motor side effects. Clozapine has excellent antipsychotic efficacy without blocking 
nigrostriatal dopamine (D2) receptors at a similar extent as classical neuroleptics. Schizophrenia can be a 
chronic disorder. Its psychotic symptoms are fearful and demoralizing, and it is associated with a high rate of 
depression and feelings of hopelessness and a high rate of suicide. Planning and implementing 
psychotherapies for schizophrenia, including any or all of a range of outcome variables, such as relapse rates, 
level of positive and negative psychotic symptoms, depressed mood, family burden, and social and 
occupational functioning can be a useful approach to therapy of schizophrenia. 
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:Ν-37-ΑΑ

Ογκοκατασταλτικό γονίδιο p21 και γενετικά σύνδροµα.
.Φράγκου Ε, Γαστεράτος Κ, Μασουρίδου Σ

Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός. Η διευκρίνιση των µηχανισµών ελέγχου του κυτταρικού κύκλου, µε απώτερο σκοπό την 
κατανόηση της παθογένειας ποικίλων συνδρόµων. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη. Το γονίδιο p21 σύµφωνα µε ορισµένα βιβλιογραφικά δεδοµένα θεωρείται 
ογκοκατασταλτικό γονίδιο το οποίο µετέχει στον έλεγχο του κυτταρικού κύκλου των ευκαρυωτικών 
κυττάρων. Η πρωτεΐνη που κωδικοποιεί, παράγοντας p21 (CIP 1), είναι ένας αναστολέας των Cd κινασών 
που παίζει σηµαντικό ρόλο στη διακοπή της εξέλιξης του κυτταρικού κύκλου κατά τη φάση G1/S και G2/M. 
Ειδικά στην περίπτωση του καρκίνου η παρέµβαση της πρωτεΐνης p21 αποβαίνει ιδιαίτερα χρήσιµη. Όταν 
προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη στο DNA, η ενεργοποίηση της πρωτεΐνης p53 πυροδοτεί την µεταγραφή του 
γονιδίου p21, το οποίο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη p21. Η πρωτεΐνη αυτή προσδένεται στα σύµπλοκα G1/S-
Cdk και S-Cdk, αναστέλλοντας τη δράση τους. 
Η ιονίζουσα ακτινοβολία αυξάνει τη συχνότητα δηµιουργίας µεταλλάξεων του γονιδίου p21 και p53 
καθιστώντας ευαίσθητα τα κύτταρα στην εµφάνιση του γαστρεντερικού συνδρόµου (gastro-intestinal 
syndrome) σε ποντίκια. Σε µια σειρά συνδρόµων που σχετίζονται µε τον καρκίνο, όπως µυελοδυσπλαστικά 
σύνδροµα (Myelodysplastic Syndromes, MDSs) και οξεία µυελώδης λευχαιµία (Acute Myeloid Leukaemia, 
AML), σύνδροµο Richter, τα επίπεδα της p21 πρωτεΐνης βρέθηκαν αυξηµένα, χωρίς την ύπαρξη 
µεθυλίωσης, καθώς και σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες, όπως σύνδροµο Cockayne, ή σε άλλα σύνδροµα, 
όπως σύνδροµο Léri-Weil, Langer και Turner. Στις περιπτώσεις αυτές η  υπερέκφραση της p21 οδηγεί το 
κύτταρο στο σταµάτηµα του κυτταρικού κύκλου στη G1 φάση. Η σύγχρονη έρευνα προσανατολίζεται στη 
διευκρίνιση των µηχανισµών ελέγχου του κυτταρικού κύκλου, µε απώτερο σκοπό την κατανόηση της 
παθογένειας ποικίλων συνδρόµων και κλινικών περιστατικών. 
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:Ν-47-ΑΑ

Φάρµακα και οδήγηση.
. ΙΜανιού

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: η εργασία αυτή να αποτελέσει πηγή ενηµέρωσης και δηµιουργικού προβληµατισµού ώστε µία τόσο 
σοβαρή αιτία τροχαίου ατυχήµατος που είναι ο συνδυασµός  λήψης φαρµάκων και οδήγησης να µειωθεί όσο 
το δυνατόν περισσότερο. Αναφέρεται στις κατηγορίες φαρµάκων που προκαλούν ανεπιθύµητες ενέργειες  
στον τοµέα της οδήγησης, καθώς και στη σωστή στάση του γιατρού  προς τον ασθενή που λαµβάνει τα 
συγκεκριµένα φάρµακα.    

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: 
Φάρµακα και Οδήγηση   Ι.Στ.Παπαδόπουλος Χάρις Λιάπη, Βασίλης Καραντζούλης, Μαρία Στάθη,Τατιάνα 
Γρηγόρη, Βάιος Τσιαβός, Εκδόσεις ΤΥΠΑΤΕ, Αθήνα 2001 
Εθνικό Συνταγολόγιο, Εκδόσεις Αθήνα 2003, 
Επικοινωνία 2 διαλέξτε:αλκοόλ /φάρµακα ή οδήγηση έκδοση ΤΥΠΑΤΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 
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Οξειδωτικό στρες: το απειλητικό όπλο του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
.Πέγιου Θ, Γεωργούλη ∆, Αµπατζή Χ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Η χρόνια υπεργλυκαιµία που χαρακτηρίζει το σακχαρώδη διαβήτη καθιστά τη γλυκόζη ιδιαίτερα τοξικό 
µόριο για τον οργανισµό. Ένας από τους µηχανισµούς έκφρασης της γλυκοτοξικότητας είναι το οξειδωτικό 
στρες. 
Σ’ αυτό παρατηρείται διαταραχή της ισορροπίας µεταξύ της ενδογενούς παραγωγής ελευθέρων ριζών και 
της εξουδετέρωσης τους µε τη δράση των αντιοξειδωτικών παραγόντων. Στην παρούσα ανασκόπηση θα 
ασχοληθούµε κυρίως µε την παραγωγή και τις επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών οξυγόνου(ROS). Πέντε 
είναι οι κύριοι δρόµοι παραγωγής  των ROS στη χρόνια υπεργλυκαιµία: 

 
1.Αυτοξείδωση της γλυκεραλδεΰδης 
2.Ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής κινάσης C 
3.Σχηµατισµός των προχωρηµένων τελικών προϊόντων γλυκοσυλίωσης 
4.Οδός της εξοζαµίνης 
5.Οξειδωτική φωσφορυλίωση  

 
Οι επιπτώσεις των ελευθέρων ριζών στα κύτταρα είναι ποικίλες, όπως µετάλλαξη ή καταστροφή των 
οργανικών µορίων έως και νέκρωση του κυττάρου. Τα Β παγκρεατικά κύτταρα είναι ιδιαιτέρως ευάλωτα 
καθώς λόγω των χαµηλών επιπέδων αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχουν αδυνατούν να εξουδετερώσουν 
αποτελεσµατικά τα αυξηµένα ποσά ελευθέρων ριζών, αποτέλεσµα της χρόνιας υπεργλυκαιµίας. Έτσι, 
επισυµβαίνουν µεταλλάξεις και στο DNA των κυττάρων και η µεταγραφή και έκκριση της ινσουλίνης είναι 
ελαττωµατικές. Η κατάσταση αυτή συµβάλλει στη σταδιακή νέκρωση του κυττάρου. Στην ανασκόπηση 
αυτή αναφέρονται επίσης οι επιπτώσεις του οξειδωτικού στρες ανά κατηγορία οργανικών µορίων του 
κυττάρου και συγκεκριµένα των λιπιδίων, των πρωτεϊνών, των υδατανθράκων και των νουκλεϊκών οξέων. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 76
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Hospital anxiety and depression scale in staff of a Greek University Hospital.
.2Matzaroglou C, 1Gabrela E, 1Fotinopoulou E

1Medical School, University of Patras, 2Department of Orthopaedic Surgery, Medical School, University of Patras 
 
 
For the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) psychometric properties were tested and 
standardised values were calculated on the basis of a representative sample of a Greek University Hospital. 
The main result was the evidence of age and gender differences for anxiety and depression. Females were 
more anxious than males. For both dimensions of the HADS a nearly linear age dependency was found 
which was more pronounced for depression (r = 0.36) than for anxiety (r = 0.14). Standardised values are 
given for different age and gender groups, and the results of regression analyses are presented. The 
psychometric properties were satisfying or good, the two-dimensional factorial structure could be replicated. 
By means of the standardised values students of Medicine does not represent anxiety and depression. 
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:Ο-77-ΑΑ

Φίµωση: µύθος και πραγµατικότητα.
.4Περγάµαλης Γ, 3Μεταξά Ζ, 2Τυράσκης Α, 1Μητροπούλου Α, 1Μπαλάνη Σ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου King’s 
College, Αγγλία, 3Ιατρός, 4Ιατρικό Αθηνών 

 
 
Ο όρος φίµωση (φιµώνω = κλείνω) χρησιµοποιείται για να περιγράψει την αδυναµία αποκάλυψης της 
βαλάνου (κλειστή ακροποσθία). Οι τρεις διαφορετικές κλινικές καταστάσεις στις οποίες οφείλεται η 
κλειστή ακροποσθία είναι, οι βαλανοποσθικές  συµφύσεις  (preputial adhesions), η στενή  ακροποσθίa 
(µερική ή φυσιολογική φίµωση - partial or physiological phimosis) και ή ξηρωτική  βαλανίτιδα (ολική ή 
παθολογική φίµωση - pathological or full phimosis). Οι καταστάσεις αυτές έχουν διαφορετική κλινική 
εικόνα και διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση ανάλογα µε την ηλικία. Για το λόγο αυτό είναι λάθος να 
εκφράζονται µε τον κοινό όρο «φίµωση», όπως µέχρι τώρα συνηθίζεται, και να αντιµετωπίζονται ως ενιαία 

κλινική οντότητα   
Η ελλιπής κατανόηση της δοµής, λειτουργίας και ανάπτυξης της  ακροποσθίας στο παρελθόν, και ο µη 
διαχωρισµός της φίµωσης σε µερική και ολική οδήγησε µεγάλο αριθµό πληθυσµού, στην χειρουργική 
αφαίρεση της ακροποσθίας (περιτοµή - circumcision). Εκτός των θρησκευτικών κανόνων και πολιτιστικών 
παραδόσεων που απαιτούν την περιτοµή, παρατηρήθηκε σε πολλές χώρες ότι πολύ µεγάλος αριθµός 
νεογνών, βρεφών και παιδιών οδηγούντο σε περιτοµή χωρίς την ύπαρξη σαφών  ιατρικών ενδείξεων. 
Με την διαπίστωση του σηµαντικού ρόλου που παίζει η ακροποσθία στην λειτουργικότητα  του πέους και 
στην σεξουαλική επαφή, και µε την κατάρριψη λανθασµένων εντυπώσεων που υπήρχαν για την µεγαλύτερη 
νοσηρότητα του ουροποιογεννητικού συστήµατος των µη περιτοµηθέντων, αναθεωρήθηκε η αντιµετώπιση 
της κλειστής ακροποσθίας. Προτάθηκαν συντηρητικές θεραπείες µε την τοπική εφαρµογή 
κορτικοστεροειδών και εναλλακτικές εγχειρητικές τεχνικές (πλαστική ακροποσθίας – preputioplasty), µε 
σκοπό τη διατήρηση της ακροποσθίας. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να ενηµερώσει τον φοιτητή της Ιατρικής και τον νέο Ιατρό για την 
αντιµετώπιση της κλειστής ακροποσθίας, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα δεδοµένα της πρόσφατης βιβλιογραφίας 
και αναθεωρώντας παλαιότερες απόψεις . Επισηµαίνεται ο ρόλος της ακροποσθίας στη λειτουργικότητα του 
πέους και στη σεξουαλική επαφή και καταγράφονται τα προβλήµατα από την έλλειψη της ακροποσθίας µετά 
από περιτοµή. Καθορίζονται, τα αίτια της κλειστής ακροποσθίας, οι  ενδείξεις για την διάνοιξή της όταν 
είναι απαραίτητο, η επιλογή των θεραπευτικών µεθόδων (συντηρητικών ή χειρουργικών) καθώς και τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους, µε στόχο να διατηρηθεί η ακροποσθία και να αποτραπεί η 
περιτοµή, όταν αυτή δεν είναι απολύτως απαραίτητη 
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Η συµβολή της χειρουργικής στην ογκολογική αντιµετώπιση ασθενών µε µεταστατικούς 
όγκους εγκεφάλου αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας.

.4Κ  Χατζηκωνσταντίνου,3Σταµατάκος Μ, 2Χατζηκωνσταντίνου Ν ,1σακνάκη ΣT
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  2Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουµε τα απεικονιστικά ευρήµατα χωροκατακτητικής  βλάβης εγκεφάλου. Σε 18 
(οµάδα Ι) µε δευτεροπαθή βλάβη χωρίς γνωστή πρωτοπαθή εστία  ενώ (οµάδα ΙΙ) εικόνα  κακοήθους 
γλοιώµατος 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: ΟΜΑ∆Α Ι. Ο µέσος όρος ηλικίας της οµάδας Ι ήταν 59 έτη  µε συµπτώµατα 
ενδοκρανίου υπερτάσεως, κρίσεις επιληψίας ή εστιακή σηµειολογία. Οι περισσότεροι είχαν µονήρη βλάβη, 
ενώ τρεις πολλαπλές βλάβες. ΟΜΑ∆Α ΙΙ. Ο µέσος όρος ηλικίας ήταν 67 έτη  µε συµπτωµατολογία όπως 
παραπάνω. Οι ασθενείς αυτοί είχαν κατώτερο κατά µέσο όρο Karnofky score από την οµάδα Ι αλλά όλοι 
κρίθηκαν κατάλληλοι για χειρουργική αντιµετώπιση. Η εξαίρεση του όγκου ήταν υφολική ή ολική ανάλογα 
την ανατοµική εντόπιση ή την έκτασή του.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι όγκοι της οµάδας Ι ήσαν αδενοκαρκινώµατα ,πνεύµονα ή γαστρεντερικό. Όλοι 
είχαν καλή µετεγχειρητική πορεία και παραπέµφθησαν για θεραπεία . Συστήθηκε ακτινοθεραπεία. Οι 
ασθενείς της οµάδας ΙΙ είχαν, κακοήθη αστροκυττώµατα  και λιγότερη καλή παρατεταµένη µετεγχειρητική 
πορεία.   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νευροακτινολογική εκτιµηση και η χειρουργική εξαίρεση των δευτεροπαθών όγκων 
του εγκεφάλου όχι µόνο έθεσε την ιστολογική διάγνωση της βλάβης αλλά και απάλλαξε µεσοπρόθεσµα τον 
ασθενή από την συµπτωµατολογία εκ του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Αντίθετα η αντιµετώπιση των 
πρωτοπαθών όγκων είχε λιγότερο καλά αποτελέσµατα και η µετεγχειρητική ακτινοθεραπεία φαίνεται να 
ασκεί την µεγαλύτερη επίδραση στον χρόνο επιβίωσης αυτών των ασθενών.  
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Μετεγχειρητική επιληψία σε ασθενείς µε χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα.
.4Κ  Χατζηκωνσταντίνου,3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν

1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
ΣΚΟΠΟΣ Παρουσιάζοµε την µετεγχειρητικη επιληψία µετά από χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα και 
θεραπευτική αντιµετώπιση. 

 
ΥΛΙΚΟ ΑΣΘΕΝΩΝ.19 γυναίκες - 39 άντρες: σύνολο 58 Ηλικίες από 45 έως 92 µέση ηλικία. Ασθενείς  µε 
αµφοτερόπλευρο αιµάτωµα ιστορικό κάκωσης κεφαλής κυρίως από πτώση Εξαιρέθησαν αλκοολικοί και 
ασθενείς µε άλλες τραυµατικές βλάβες 
  
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ. Πτώση επιπέδου συνειδήσεως, ηµιπάρεση, δυσφασία, διαταραχές βαδίσεως 
Επιληπτικές εστιακές κρίσεις σε δύο ασθενείς, γενικευµένες σε έναν). 

 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ. Κρανιοανατρήσεις υπό γενική ή τοπική αναισθησία.  Σε 12 ασθενείς τοποθετήθηκε για 
24 ώρες εξωτερική παροχέτευση 39 έλαβαν αντιεπιληπτική αγωγή ενώ19 όχι Χορηγήθηκε φαινυντοϊνη µε 
ταυτόχρονο έλεγχο των θεραπευτικών επιπέδων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 49 ασθενείς βελτιώθηκαν, 3 επιδεινώθηκαν και 6 παρέµειναν αµετάβλητοι Από την 
οµάδα που έλαβε αντιεπιληπτική αγωγή ένας µόνο εµφάνισε επιληψία Από την οµάδα που δεν έλαβε αγωγή  
ένας πάλι εµφάνισε µετεγχειρητικά κρίσεις αλλά  είχε εκσεσηµασµένο πνευµεγκέφαλο. 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Η συχνότητα της περιεγχειρητικής επιληψίας στους ασθενείς αυτούς είναι πολύ µικρή Η 
προεγχειρητική επιληψία εµφανίζεται µε συχνότητα 5.1% ενώ η µετεγχειρητική µε 3.4%Η σωστή 
χειρουργική αντιµετώπιση παίζει σπουδαιότερο ρόλο από τη χορήγηση προφυλακτικής αντιεπιληπτικής 
αγωγής Η επανεπέµβαση µόνη της δεν φαίνεται να παίζει σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση επιληψίας. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. ∆εν προτείνουµε την χρήση προφυλακτικής αντιεπιληπτικής αγωγής σε ασθενείς µε 
χρόνιο υποσκληρίδιο αιµάτωµα εκτός αν υπάρχει ιστορικό αλκοολισµού, συνοδές τραυµατικές βλάβες 
εγκεφάλου ή σαφές ιστορικό προεγχειρητικών σπασµών. 
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:Ν-80-AA

Ο νευροτροφικός ρόλος της ακετυλχολινεστεράσης και η συµµετοχή της στην εµβρυϊκή 
διάπλαση του νευρικού συστήµατος.

.Τσακίρης Σ, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α
Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η απόδοση µίας ενηµερωµένης βιβλιογραφικής σύνοψης του 
νευροτροφικού ρόλου της ακετυλχολινεστεράσης (AChE), µε έµφαση στη συµµετοχή της στην εµβρυϊκή 
διάπλαση του νευρικού συστήµατος. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η AChE διαδραµατίζει ρόλο κλειδί στη χολινεργική διαβίβαση, επηρεάζοντας τη 
συναπτική αγωγή. Ο κυριότερος (και πιο αξιόπιστος) δείκτης χολινεργικής διαβίβασης σε ένα σύνολο 
νευρώνων είναι η ανίχνευση του ενζύµου της ακετυλοτρανσφεράσης της χολίνης (ChAT). Ωστόσο, η 
παρουσία των ενζύµων ChAT και AChE δεν είναι πάντα κοινή. Η AChE ανευρίσκεται και σε δοµές του 
εγκεφάλου όπου η χολινεργική λειτουργία δεν είναι ιδιαίτερα έντονη. Στον παρεγκεφαλιδικό φλοιό, στη 
µέλαινα ουσία, καθώς και σε άλλες µικρότερες εγκεφαλικές δοµές, η AChE διαδραµατίζει έναν ιδιότυπο 
νευροτροφικό ρόλο. Κατά τη διάρκεια της εµβρυϊκής διάπλασης, η AChE παρουσιάζει για πρώτη φορά 
δραστηριοποίηση (κατά την 18η εβδοµάδα της κύησης) σε χολινεργικούς νευρώνες του µέσου 
διαφράγµατος, της διαγωνίου δέσµης, καθώς και άλλων περιοχών. Στη συνέχεια (µετά τη γέννηση), 
αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου όπως το ραβδωτό σώµα, ο ιππόκαµπος και ο 
µετωπιαίος φλοιός. Η δραστηριότητα αυτή αυξάνει συνεχώς µέχρι και την τέταρτη εβδοµάδα της 
εξωµήτριας ζωής. Εν συνεχεία, µειώνεται σηµαντικά σε αρκετές περιοχές, ακολουθώντας παράλληλη µε τον 
αυξητικό παράγοντα των νεύρων (NGF) ρυθµό ελάττωσης. Η AChE εµπλέκεται στην ανάπτυξη των 
νευρώνων και των νευραξόνων, καθώς και στην τελική διαµόρφωση της νευροµυϊκής σύναψης. Αξίζει να 
σηµειωθεί, επίσης, πως µελέτες έχουν αναδείξει ένα σηµαντικό ρόλο της AChE στη ρύθµιση της 
συναπτογένεσης τόσο κατά την εµβρυϊκή όσο και κατά την όψιµη αναπτυξιακή διαδικασία. 
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∆ιαδερµική συµπίεση µε µπαλόνι για τη θεραπεία πρωτοπαθούς και δευτεροπαθούς 
νευραλγίας τριδύµου.

.2Κωνσταντογιάννης Κ, 1Λύκουρας ∆, 1Σκαρτσής Ν
1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών, 2Νευροχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών 

 
 
Σκοπός:   Η διαδερµική συµπίεση µε µπαλόνι (micro vascular balloon compression) του µηνοειδούς 
γαγγλίου, είναι µέθοδος θεραπείας της νευραλγίας του τριδύµου. Εφαρµόσαµε τη µέθοδο αυτή και 
µεταφέρουµε τα αποτελέσµατα µας.   

 
Μεθοδολογία: Στην κλινική µας χειρουργήθηκαν την τελευταία πενταετία 30 ασθενείς µε διαφόρων τύπων 
νευραλγίας στην κατανοµή του τριδύµου νεύρου. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε διαδερµική συµπίεση του 
µηνοειδούς γαγγλίου µε µπαλόνι. Η τελευταία µέθοδος περιλάµβανε την διαδερµική δια µέσου της παρειάς 
παρακέντηση του ωοειδούς τρήµατος και την διάταση του µπαλονιού από το άκρο µικροκαθετήρα στο 
µηνοειδές γάγγλιο. Ο καθετήρας που χρησιµοποιείται είναι τύπου Fogarty No4, ο οποίος διατείνεται µε 
σκιαγραφικό. Αποτέλεσµα της διάτασης του µπαλονιού είναι η µηχανική ισχαιµία του γαγγλίου. Η µέθοδος 
αυτή απαιτεί ολιγόλεπτη γενική αναισθησία του ασθενούς. Οι ασθενείς είχαν ηλικία που κυµαινόταν από 33-
80 έτη(µ.ο ηλικίας 67έτη). Σε είκοσι δύο (22) ασθενείς η νευραλγία είναι πρωτοπαθής ενώ σε οκτώ ήταν 
δευτεροπαθής (σκλήρυνση κατά πλάκας, αθροιστική κεφαλαλγία-TAC-, νευροπαθητικό άλγος προσώπου). 

 
Αποτελέσµατα: Σε follow-up 56 µηνών, εικοσιοκτώ ασθενείς είναι ελεύθεροι άλγους µετεγχειρητικά και 
διέκοψαν κάθε αγωγή. Σε έναν ασθενή πραγµατοποιήθηκε επιτυχώς επανεπέµβαση. ∆εν υπήρξαν επιπλοκές 
της µεθόδου στην σειρά αυτή. Όλοι οι ασθενείς ανέχθηκαν την επέµβαση χωρίς πρόβληµα. Η µέση διάρκεια 
της επέµβασης ήταν 5min. Ένας από τους τρεις ασθενείς µε σκλήρυνση κατά πλάκας υποτροπίασε µετά από 
8 µήνες, και χρειάστηκε επανεπεµβαση η οποία ήταν επιτυχής. Συνολικά η φαρµακευτική αγωγή µειώθηκε 
από 1200mg/d σε 100mg/d.  

 
Συµπεράσµατα: H διαδερµική συµπίεση µε µπαλόνι είναι µέθοδος µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα και 
χωρίς ιδιαίτερες επιπλοκές. Συνιστούµε την εφαρµογή της σε ιδιοπαθή ή δευτεροπαθή νευραλγία τριδύµου. 
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Οικογένεια BCL-2: πρωτεΐνες κλειδιά στην οδό της απόπτωσης.
.2Γεωργόπουλος Γ, 1Γεωργόπουλος Ι

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας πρωτεϊνών ΒCL-2 στην απόπτωση και η παρουσίαση του 
µηχανισµού δράσης και ρύθµισης των µελών αυτής σε κυτταρικό επίπεδο. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Αναγκαία για την οµαλή ανάπτυξη και την επιβίωση των πολυκύτταρων 
οργανισµών είναι η διατήρηση µιας ισορροπίας κυττάρων και η θανάτωση όσων κυττάρων δε 
“συµβιβάζονται” µε τους κανόνες του οργανισµού ή αποτελούν απειλή για αυτόν. Ο µηχανισµός που 
ρυθµίζει όλα τα παραπάνω είναι η απόπτωση. Σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της απόπτωσης διαδραµατίζει 
µια οικογένεια γονιδίων και πρωτεϊνών, γνωστή ως οικογένεια BCL-2. 
Τρεις είναι οι βασικές υποοικογένειες της BCL: η υποοικογένεια Bcl-2, που περιλαµβάνει τις πρωτεΐνες που 
δεν επιτρέπουν την απόπτωση και οι υποοικογένειες Bax και BH3, που αποτελούνται από τις πρωτεΐνες που 
προάγουν την απόπτωση. Η δοµή και κατά συνέπεια και η λειτουργία των πρωτεϊνών κάθε οικογένειας 
εµφανίζει µεγάλες οµοιότητες. 
Οι τρόποι δράσης τους είναι πολλοί. Μερικές συνδέονται µε τον υποδοχέα Apaf-1 και απενεργοποιούν την 
caspase-9. Άλλα µέλη της οικογένειας είναι διαµεµβρανικά µόρια και σχηµατίζουν κανάλια στις µεµβράνες 
διαφόρων οργανιδίων του κυττάρου. Τα κανάλια αυτά επιτρέπουν τη µετακίνηση µορίων, απαραίτητων στη 
σηµατοδοτική αλυσίδα της απόπτωσης. Τέλος, κάποιες πρωτεΐνες δρουν ως αντιοξειδωτικοί παράγοντες. 
Η ρύθµισή τους φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Σε πρώτο στάδιο υπάρχει ρύθµιση σε επίπεδο 
µεταγραφής. Ένας άλλος τρόπος ρύθµισης είναι ο διµερισµός. Αυτό σηµαίνει ότι τα περισσότερα µέλη της 
οικογένειας έχουν την ικανότητα να σχηµατίζουν οµο- ή ετεροδιµερή µε τα άλλα µέλη, προάγοντας ή 
εξουδετερώνοντας µε αυτό τον τρόπο το ένα τη δράση του άλλου. Γνωστός µηχανισµός ρύθµισης είναι και η 
φωσφορυλίωση. Σε αυτόν, ανάλογα µε τα σήµατα που δέχεται το κύτταρο οι πρωτεΐνες φωσφορυλιώνονται 
ή αποφωσφορυλιώνονται και προάγουν ή αναστέλλουν τον κυτταρικό θάνατο. Τέλος, δύο άλλοι τρόποι είναι 
η αλλαγή θέσης της πρωτεΐνης στο κύτταρο, αλλά και η πρωτεολυτική αποκοπή της ελίκωσης κάποιων 
πρωτεϊνών.   
Η οικογένεια ΒCL-2 είναι ένα πολλά υποσχόµενο πεδίο έρευνας, το οποίο µπορεί να δώσει απαντήσεις στον 
τοµέα της απόπτωσης ή ακόµα και του καρκίνου, αφού η απορρύθµιση µελών αυτής σχετίζεται άµεσα µε 
την καρκινογένεση.   
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HIV: θεωρίες προέλευσης, µοριακή βάση και εξέλιξη, πιθανές θεραπείες.
.Λαµπριανίδης Σ, Ηροδότου Γ, Βαρνάβα Χ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός:  H ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, χρησιµοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πηγές, 
αναφορικά µε τις θεωρίες προέλευσης, τη µοριακή βάση-εξέλιξη και τις πιθανές θεραπείες του ιού του HIV.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  Τουλάχιστον 35 εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους από τη νόσο 
του AIDS.  Ως  γενεσιουργό αίτιο της νόσου ενοχοποιείται ο ιός του HIV. Η επιστηµονική κοινότητα 
προσπαθεί για δεκαετίες να λύσει το γρίφο της προέλευσης του ιού και µε την βοήθεια της πλήρους 
αποκρυπτογράφησης της µοριακής του βάσης να προχωρήσει στην ανεύρεση αποτελεσµατικής θεραπείας 
της νόσου που προκαλεί.  
H εύρεση της προέλευσης του HIV αποτελεί το εφαλτήριο για την περαιτέρω µελέτη και την πλήρη 
κατανόηση του ιού. Παρόλο που υπάρχουν αρκετές θεωρίες προέλευσης, τέσσερις είναι οι επικρατέστερες, 
µε κυριότερη τη θεωρία του κυνηγού. Στη µελέτη µας, επιπλέον, γίνεται αναφορά στην αντίθεση µιας 
µερίδας επιστηµόνων στο ότι ο HIV προέρχεται από τους χιµπαντζήδες. Εντούτοις,  παρατίθενται στοιχεία 
που αποδεικνύουν πώς µέσα από επιστηµονικές έρευνες αποδείχθηκε η συσχέτιση του HIV µε τον SIV. 
Αναφέρεται πού και πότε βρέθηκε το πρώτο κρούσµα και επιπλέον, ποιοι ήταν οι παράγοντες που 
συνέβαλαν στην εξάπλωση της νόσου από την Αφρική σε όλο τον κόσµο.   
Ο ιός HIV γενετικά αποτελείται από 9 γονίδια και ανήκει στην οικογένεια των ρετροιών. ∆ιερευνούµε την 
µοριακή δοµή του ιού, τους διαφόρους τύπους, τον τροπισµό, τον τρόπο εισόδου στα κύτταρα, τον κύκλο 
ζωής-αναπαραγωγής του, καθώς και τη µεταλλαξιογένεσή του. Πλήρης διαλεύκανση των παραπάνω 
µπορούν στο µέλλον να οδηγήσουν στην ανάπτυξη θεραπειών για τον θανατηφόρο ιό.  
Όταν πρωτοεµφανίστηκε ο HIV δεν υπήρχαν φάρµακα ικανά για να αποτρέψουν την έκπτωση του 
ανοσολογικού συστήµατος του οργανισµού. Σήµερα, η δυνατότητα αντιµετώπισης των επιπτώσεων που 
επιφέρει ο ιός στον οργανισµό καθώς και των ευκαιριακών λοιµώξεων, των οποίων η εµφάνιση ευνοείται 
από την παρουσία του, βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα. Αναφερόµαστε στα φάρµακα τα οποία 
χρησιµοποιούνται καθώς και στους µηχανισµούς δράσης τους. Τέλος, παραθέτουµε απόψεις σχετικά µε το 
µέλλον των ερευνών για την εύρεση ενός εµβολίου ικανού να αντιµετωπίσει τον HIV, καθώς και τους 
παράγοντες που καθιστούν αυτή αδύνατη µέχρι σήµερα.   
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Omalizumab: ένα ανασυνδυασµένο µονοκλωνικό αντι-ΙgE αντίσωµα για τη θεραπεία του 
βρογχικού άσθµατος.

. Αθανασούλια Α,Αθανασίου Μ, Μπέσα Β
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Έγινε αναζήτηση στη βάση βιβλιογραφικών δεδοµένων της National Library of Medicine (NLM) 
και οι λέξεις-κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: omalizumab, anti-IgE, asthma. Από τα δεδοµένα 

 παρουσίαση  είναι ηΣκοπός της εργασίας). ,20072006(που βρέθηκαν δόθηκε έµφαση στα πλέον πρόσφατα 
λλά ως νέα και πο,  αντισώµατοςgEΙ-ενός ανασυνδυασµένου µονοκλωνικού αντι ,omalizumabτου 

υποσχόµενη θεραπεία για το βρογχικό άσθµα. 
 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το βρογχικό άσθµα είναι µια χρόνια φλεγµονώδης νόσος των αεραγωγών που στα 
προχωρηµένα στάδια προκαλεί καθηµερινά συµπτώµατα και παροξύνσεις, που περιορίζουν τη φυσική 
δραστηριότητα, οδηγούν τους ασθενείς σε νοσηλεία και επισκέψεις  στα Τµήµατα Επειγόντων 
Περιστατικών και τελικά επηρεάζουν  την ποιότητα ζωής τους. Οφείλεται σε φλεγµονή και 
υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων µετά από έκθεση σε αλλεργιογόνα και εκδηλώνεται κλινικά µε βήχα, 
συριγµό, δυσφορία στο στήθος και δύσπνοια. Τα IgE διαδραµατίζουν κεντρικό ρόλο στην παθοφυσιολογία 
του άσθµατος.   

η δράση του οποίου ,  αντίσωµαgEΙ-µονοκλωνικό αντι1 gGανασυνδυασµένο Ιείναι ένα  omalizumabΤο 
µε αποτέλεσµα περιορισµό της φλεγµονώδους  αντισώµατα IgEβασίζεται στην πρόσδεσή του µε τα 

έχει καταδειχθεί ότι µειώνει τις παροξύνσεις της νόσου και τις επισκέψεις στα  omalizumabΤο . διεργασίας
ΤΕΠ, βελτιώνει την πνευµονική λειτουργία και την ποιότητα ζωής στους ασθενείς που τα συµπτώµατά τους 
δεν ελέγχονται επαρκώς, παρά την χορήγηση εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών και µακράς διάρκειας β2-
αγωνιστών. 

Οι οµάδες ασθενών που είναι . δεν έχουν επακριβώς καθοριστεί omalizumabΟι θεραπευτικές εφαρµογές του 
πιθανόν να ωφεληθούν είναι εκείνοι µε αποδεδειγµένη ευαισθησία σε αλλεργιογόνα και απαιτούν µεγάλες 
δόσεις εισπνεόµενων κορτικοστεροειδών καθώς και οι ασθενείς µε συχνές παροξύνσεις που συνδέονται µε  
κακή συµµόρφωση στην καθηµερινή φαρµακευτική αγωγή.  

 GINAθηκε στις πρόσφατες οδηγίες της και συµπεριλήφ2003  το FDA εγκρίθηκε από τον omalizumabΤο 
(Global Initiative for Asthma) για τη θεραπεία του άσθµατος το 2004. 
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Φαρµακευτικοί και µη παράµετροι της δευτερογενούς πρόληψης των µετεµφραγµατικών 
ασθενών.

.Μπίνου Μ, Μαρτίνου Ε, Αγγελίδη Α
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Η εξέταση των παραµέτρων της δευτερογενούς πρόληψης που στοχεύουν στην αύξηση του 
προσδόκιµου επιβίωσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των µετεµφραγµατικών ασθενών. 
Ο έλεγχος των επιπέδων των λιπιδίων είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη δευτερογενή πρόληψη, καθώς 
συνδέεται µε µείωση της νοσηρότητας και θνητότητας των µετεµφραγµατικών ασθενών. Σε γενικές γραµµές 
το κορεσµένο λίπος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 7% των συνολικά προσλαµβανόµενων θερµίδων, η 
χοληστερόλη τα 200mg/dL και η LDL τα 100mg/dL (ή ακόµη και τα 70 mg/dL). Επίσης, ο έλεγχος του 
σωµατικού βάρους των ασθενών και η υιοθέτησης ενός καρδιοπροστατευτικού προτύπου διατροφής σε 
συνδυασµό µε την τακτική σωµατική άσκηση και τη διακοπή του καπνίσµατος αποτελούν βασικές 
παραµέτρους της δευτερογενούς πρόληψης. Επιπρόσθετα, η αρτηριακή πίεση και ο σακχαρώδης διαβήτης 
κατέχουν προεξέχοντα ρόλο στη δευτερογενή πρόληψη των µετεµφραγµατικών ασθενών. Ως προς την 
προτεινόµενη φαρµακευτική αγωγή αναφορά θα γίνει στα αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα µε κύριο εκπρόσωπο 
την ασπιρίνη, τα αντιπηκτικά και κυρίως τη βαρφαρίνη, στους β-αναστολείς, τους αναστολείς του 
µετατρεπτικού ενζύµου της αγγειοτενσίνης (α-ΜΕΑ) και στους αντιλιπιδαιµικούς παράγοντες (στατίνες, 
ρητίνες, φιβράτες). 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Από τη µελέτη της διαθέσιµης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας προκύπτει πως η 
εφαρµογή και εξατοµίκευση της δευτερογενούς πρόληψης στους µετεµφραγµατικούς ασθενείς είναι 
αποτελεσµατική και µείζονος σηµασίας δεδοµένου ότι οι ασθενείς που επιβιώνουν µετά από ένα οξύ 
έµφραγµα του µυοκαρδίου συνεχίζουν να διατρέχουν αυξηµένο κίνδυνο εκδήλωσης ενός νέου επεισοδίου. 
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Επιδηµιολογική διερεύνηση των σεξουαλικώς µεταδιδοµένων νοσηµάτων στη Β. Ελλάδα 
κατά την πενταετία 2002-2006.

.Περικλέους Α, Σαββίδου Ε, ∆ηµητρίου Χ, Παντελή Μ 
∆ερµατολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο Αφροδίσιων 
και ∆ερµατικών Νοσηµάτων, Θεσσαλονίκη 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα αποτελούν οµάδα νοσηµάτων µε τεράστιες 
κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες, που µεταδίδονται – ως επί το πλείστον – µε τη σεξουαλική επαφή.   Η 
αναπάντεχη έξαρσή τους τα τελευταία χρόνια τα καθιστά αντικείµενο κλινικής µελέτης µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον. Ωστόσο, η πραγµατική τους συχνότητα ενδέχεται να είναι σηµαντικά µεγαλύτερη λόγω της 
απροθυµίας των νοσούντων να επισκεφτούν το γιατρό, φοβούµενοι τον κοινωνικό στιγµατισµό. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Το υλικό της µελέτης αυτής αποτελούν 8219 ασθενείς που προσήλθαν στην κλινική µας 
κατά τη χρονική περίοδο 2002 – 2006. Όλοι οι ασθενείς έλαβαν το ανάλογο θεραπευτικό σχήµα και 
επανεξετάστηκαν για τυχόν υποτροπές. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκαν διακυµάνσεις στην επίπτωση των αφροδισίων νοσηµάτων που 
διερευνούνται τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο, που καταλήγουν σε τελική αύξηση στη συχνότητα στα 
πλείστα από αυτά, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία δύο έτη. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόµενα Νοσήµατα παρουσιάζουν έξαρση τα τελευταία 
χρόνια χωρίς όµως να γνωρίζουµε κατά πόσον η αύξηση αυτή είναι πραγµατική ή οφείλεται σε αυξηµένη 
προσέλευση των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία λόγω ευαισθητοποίησης και καλύτερης ενηµέρωσης του 
πληθυσµού από τους αρµόδιους φορείς. 
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Ουρολοιµώξεις στην παιδική ηλικία: ανασκόπηση.
.Χατζηµιχαήλ Α, Αρβανιτίδου Β, Κασίµος ∆, γίου ΕΠαπαγεωρ

Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 
 
 
Εισαγωγή: Οι ουρολοιµώξεις αποτελούν ένα συχνό πρόβληµα στην βρεφική και στην παιδική ηλικία που 
φθάνει σε ποσοστό το 4 %. 

 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η ανασκόπηση ενός σοβαρού προβλήµατος υγείας των παιδιών µε 
σοβαρότατες απώτερες επιπλοκές εάν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και δεν αντιµετωπισθεί κατάλληλα. 

 
Αιτιολογία: Gram(-) βακτηρίδια: Ε. Coli, πρωτέας, klebsiella, pseudomonas αλλά και Gram(+) βακτηρίδια. 

 
Κλινική εικόνα: ∆ιαφοροποιείται ανάλογα µε την ηλικία, και το επίπεδο της λοίµωξης, 

 
∆ιάγνωση: Απαραίτητη είναι η ανεύρεση θετικής καλλιέργειας ούρων, ενώ ο τρόπος συλλογής τους 
εξαρτάται από την ηλικία του ασθενή. Άλλες επίσης εργαστηριακές εξετάσεις θα βοηθήσουν στη διάγνωση 
και αντιµετώπιση της νόσου ( αιµατολογικός έλεγχος, απεικονιστικός έλεγχος ουροποιητικού, ραδιενεργό 
νεφρόγραµµα). Μεγάλη σηµασία έχει η πρόληψη και η διάγνωση των υπολειµµατικών βλαβών του 
νεφρικού παρεγχύµατος (ουλές). 

 
Θεραπεία: Η αντιµικροβιακή θεραπεία και η διάρκεια της  επιλέγεται ανάλογα µε την ηλικία του παιδιού, 
το επίπεδο της λοίµωξης και τον αιτιολογικό παράγοντα.  

 
Συµπέρασµα: Οι ουρολοιµώξεις αποτελούν συχνό πρόβληµα του παιδικού πληθυσµού. Για τους ιατρούς 
έχει ιδιαίτερη σηµασία η έγκαιρη αναγνώριση των κλινικών σηµείων, η µεθόδευση της διαγνωστικής 
προσπέλασης και η αντιµετώπιση της ουρολοίµωξης και των επιπλοκών της. 
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Μαστοκύτταρα και µηχανισµοί στις κυριότερες δερµατολογικές παθήσεις.
.ΕΝτουνιαδάκης 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
 
 
Σκοπός: Η ανασκόπηση της πρόσφατης βιβλιογραφίας  για το ρόλο των µαστοκυττάρων στις κυριότερες 
δερµατολογικές παθήσεις 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο ρόλος των µαστοκυττάρων (MC) στην αλλεργική κνίδωση είναι γνωστός: Η 
επανέκθεση σε αλλεργιογόνο (στην ηλιακή κνίδωση φωτοαλλεργιογόνο?) το οποίο συνενώνει IgE 
αντισώµατα ήδη συνδεδεµένα στον υποδοχέα τους (FcεR) πάνω στο MC προκαλεί αποκοκκιοποίησή τους 
σχηµατίζοντας ποµφό ή αγγειοίδηµα, λόγω απελευθέρωσης αγγειοδραστικών παραγόντων. 
Στην αυτοάνοση κνίδωση, η αποκοκκιοποίηση των MC οφείλεται σε IgG1,3,4 τα οποία στρέφονται εναντίον 
είτε της α υποµονάδας του υποδοχέα της IgE (FcεR,35-40%) ή κατά του συµπλέγµατος IgE-FcεR (5-10%). 
Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει και το C5α, αφού χωρίς αυτό δεν επιτελείται αποκοκκιοποίηση των 
MC.  
Στο ποµφολυγώδες πεµφιγοειδές τα σηµαντικότερα στάδια στη δηµιουργία της ποµφόλυγας είναι η 
ενεργοποίηση των MC από το συµπλήρωµα και η προσέλκυση των ουδετεροφίλων, φαινόµενο για το οποίο 
είναι υπεύθυνα τα MC.  
Στην ατοπική δερµατίτιδα νευροπεπτίδια (απελευθερώνονται σε καταστάσεις stress) καθώς και ο 
αποκοισµός από S.aureus (υπάρχει στο 90% των δερµάτων µε χρόνια Α∆) φαίνεται να προκαλούν πρόωρη 
αποκοκκιοποίηση των MC, ενώ η απελευθέρωση ισταµίνης αλλά κυρίως τρυπτάσης κάνουν αισθητό τον 
κνησµό.  
Ως αναφορά στην ψωρίαση, πέρα των στρεσογόνων ερεθισµάτων (δρουν όπως και στην Α∆), το 
αποτέλεσµα της UV ακτινοβολίας πάνω στα κερατινοκύτταρα προκαλεί έκκριση παραγόντων οι οποίοι 
ενεργοποιούν τα MC. Την ίδια δράση έχουν και παράγοντες των ενεργοποιηµένων Τ-κυττάρων αλλά και 
µικροβιακά αντιγόνα.  
Στη γυροειδή αλωπεκία αναγνωρίζεται ότι το stress µπορεί να πυροδοτήσει ή επιδεινώσει την ασθένεια. 
Νευρικές ίνες έρχονται σε στενή επαφή µε MC στη θέση των αρχέγονων κυττάρων της τρίχας. Η έκλυση 
νευροπεπτιδίων από αυτές µε αποτέλεσµα αποκοκκιοποίηση των MC µπορεί να οδηγήσει στη δηµιουργία 
φλεγµονώδους µικροπεριβάλλοντος µε αποτέλεσµα είτε ένα πρώιµο καταγονικό στάδιο ή ένα παρατεταµένο 
τελογονικό για την τρίχα.  
Σε δερµατικά καρκινώµατα (µελάνωµα, βασικοκυτταρικό και ακανθοκυτταρικό καρκίνωµα) η ηλιακή 
ακτινοβολία καθώς και άλλοι παράγοντες, δηµιουργούν µικροπεριβάλλον που ευνοεί την διέγερση, τον 
πολλαπλασιασµό και τη χηµειοταξία των MC προάγοντας έτσι την εξέλιξη και εξάπλωση δερµατικών 
κακοηθειών µε 4 τρόπους. i) την τοπική ή συστηµατική ανοσοκαταστολή, ii) τον πολλαπλασιασµό 
ενδοθηλιακών κυττάρων και την απελευθέρωση αγγειογεννητικών παραγόντων (νεοαγγειογένεση), iii) την 
αναδιοργάνωση και αποικοδόµηση της εξωκυττάριας θεµέλιας ουσίας και iv) την επαγωγή του 
πολλαπλασιασµού του ίδιου του όγκου. 
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Αµβλείες αορτικές κακώσεις: διαγνωστική προσπέλαση.
.Νικολάκης Γ, Πιάγκος Γ, Πιάγκου Μ, Καριώρη Μ

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Εισαγωγή- Σκοπός: Ο αµβλύς αορτικός τραυµατισµός είναι  δύσκολο να διαγνωσθεί λόγω της ποικιλίας των συµπτωµάτων του. Η αναγνώρισή του 
µπορεί να επισκιαστεί από άλλους πιο εµφανείς τραυµατισµούς,. Οι περισσότεροι ασθενείς µε αµβλύ αορτικό τραυµατισµό πεθαίνουν άµεσα, ενώ οι 
επιζώντες χρειάζονται άµεση διάγνωση και θεραπεία για να επιβιώσουν. 
Σκοπός αυτή της εργασίας είναι η αξιολόγηση των διαγνωστικών τεχνικών για τον προσδιορισµό του αµβλέος αορτικού τραύµατος και η πρόταση 
ενός διαγνωστικού αλγόριθµου. 

 
Υλικό-Μέθοδος: Υλικό µελέτης αποτέλεσαν κλινικά περιστατικά από τη διεθνή βιβλιογραφία στα οποία  οι τεχνικές απεικόνισης του αορτικού 
τραυµατισµού παρουσιάζονταν µε βάση τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατά τους, την ειδικότητα και την ευαισθησία τους. 

 
Αποτελέσµατα: Η επιλογή της διαγνωστικής µεθόδου εξαρτάται από την κλινική υποψία, την αιµοδυναµική σταθερότητα του ασθενούς, την 
ταχύτητα και τη διαθεσιµότητα των διαγνωστικών µέσων. Σε αυτά περιλαµβάνονται η CT-A, η ΤΕΕ, η ΜRA, ο ενδαγγειακός υπέρηχος και η 
∆ιαρτηριακή Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία. 

 
Συµπεράσµατα: Η CT-A αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο και κύρια διαγνωστική ανακάλυψη για το εντοπισµό του αµβλέος αορτικού τραύµατος σε 
αιµοδυναµικά σταθερούς ασθενείς µε αµβλύ θωρακικό τραύµα. Μια φυσιολογική CT-A αποκλείει τον αορτικό τραυµατισµό. Η ΤΕΕ εξαρτώµενη 
από την εµπειρία του χειριστή της και όντας µη διαθέσιµη σε µεγάλο βαθµό, παίζει ρόλο στη διάγνωση αιµοδυναµικά ασταθών ασθενών. Η 
αορτογραφία αποτελεί το gold standard της διάγνωσης του αµβλέος αορτικού τραύµατος και χρησιµοποιείται όταν η  CT-A ή η ΤΕΕ δεν οδηγούν σε 
κάποιο συµπέρασµα ως προς τη διάγνωση. Η ΜRA και ο ενδαγγειακός υπέρηχος και η ∆ιαρτηριακή Ψηφιακή Αφαιρετική Αγγειογραφία δεν έχουν 
χρησιµοποιηθεί ακόµη για την αρχική εκτίµηση του αµβλέος αορτικού τραύµατος. Τέλος, η ακτινογραφία θώρακος, παρά το γεγονός ότι 
χρησιµοποιείται ως απεικονιστικό µέσο του αµβλέος αορτικού τραυµατισµού, από µόνη της δεν επαρκεί για να διαγνώσει ή να αποκλείσει τον 
αορτικό τραυµατισµό µε ακρίβεια. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: 
1) Joseph Yuk Sang Ting, Blunt traumatic aortic injury, European journal of trauma, 2003; 29: 1-12  
2) A P Banning and R Pillai, Non-penetrating cardiac and aortic trauma, Heart, 1997; 98:226-229 
3) M.L. Gavant et al., Blunt traumatic aortic rupture: Detection with Helicl CT of the chest, Radiology, 1995; 197:125-133 
4) N.H. Patel MD., Imaging of acute thoracic aortic injry due to blunt trauma: A Review ,Radiology, 1998; 209:335-348   
5) M.L. Van Hise MD et al., CT in blunt chest trauma: Indications and limitations, Radiographics, 1998; 18  :1071-1084  
6) J.E. Kublman MD. et al, Radiographic and CT findings of blunt chest trauma: Aortic injuries and looking beyond them , Radiographics, 1998; 
18:1085-1106   
7) Seminars of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2002; 6: 77-81 
8) R. Ciesa et al., Traumatic rupture of the thoracic aorta, Acta chir belg, 2003; 103: 364-374   
9) Donald Oxorn and Guiseppe Pagliarello, Traumatic rupture of the thoracic aorta: diagnosis on fibreoptic bronchoscopy, Canadian Journal of 
Anaesthesia, 1992;39:296-298 
10) Guidelines for the diagnosis and management of blunt aortic trauma, Eastern association for the surgery of trauma, 2000 
11) CE O’Conor, Diagnosing traumatic rupture if the thoracic aorta in the emergency department, Emergency Medicine Journal, 2004; 21:414-419   
12) Z. Macintosh et al, Are Chest X-Rays of value in the evaluation of Blunt Trauma victims to diagnose Traumatic Aortic Injury? Trauma grapevine; 
3:28-29 
13) H Alkandhi MD et al., Vascular Emergencies of the thorax after blunt and iatrogenic trauma: Multi-Detector Row CT and Three-dimensional 
Imaging, Radiographics, 2004;24: 1239-1255 
14) R Erbel, Diagnosis and management of aortic dissection, European Heart Journal, 2001;22: 1642-1648-1681 
15)  Neilander S. Sawhney et al., Aortic Intramural Hematoma: An increasingly recognised and potentially fatal entity, Chest, 2001;120: 1340-1346 
16) FURLOW, Aortic Emergencies, Radiological technology,2005;77:41-49 
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Οι αµβλείες τραυµατικές κακώσεις της καρωτίδας.
.Νικολάκης Γ, Πιάγκος Γ, Πιάγκου Μ, Καριώρη Μ

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Εισαγωγή- Σκοπός: Ο τράχηλος περιέχει πολλές ζωτικές δοµές µε µικρή ανατοµική προστασία από τα επικείµενα οστά , τους µυς και τους 
µαλακούς ιστούς. Οι κακώσεις του τραχήλου, µεταξύ των οποίων και ο καρωτιδικός τραυµατισµός από αµβλύ τραύµα, είναι δύσκολο να 
διαγνωσθούν λόγω της ανατοµικής πολυπλοκότητας της περιοχής. 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να επισηµανθεί  ότι οι αµβλείες κακώσεις της καρωτίδας κατατάσσονται σε πέντε βαθµίδες, ο ορισµός των 
οποίων είναι απαραίτητος για την ορθότερη διάγνωση και τον προσδιορισµό της θεραπευτικής αντιµετώπισής τους. Επιπλέον, τονίζονται οι 
κατηγορίες των ασθενών που ανήκουν στις οµάδες υψηλού κινδύνου για αµβλύ καρωτιδικό τραύµα. 

 
Υλικό-Μέθοδος: Υλικό µελέτης αποτέλεσαν κλινικά περιστατικά από τη διεθνή βιβλιογραφία στα οποία  για την καλύτερη εκτίµηση των 
κακώσεων, τα τραύµατα της καρωτίδας κατηγοριοποιούνται σε πέντε βαθµίδες, ανάλογα µε τη σοβαρότητα του τραύµατος και την αγγειακή 
λειτουργία. 

 
Αποτελέσµατα: Το αµβλύ καρωτιδικό τραύµα κυµαίνεται από άµεση δυσλειτουργία και διαυλικό θρόµβο µέχρι ψευδοανεύρυσµα, απόφραξη και 
διατοµή. Οφείλεται σε αυτοκινητικά ατυχήµατα, κρανιακούς τραυµατισµούς ή στραγγαλισµούς και έχει ως αποτέλεσµα τη συµπίεση ή την έκταση 
της καρωτίδας πάνω στον 3ο και 4ο αυχενικό σπόνδυλο. Η συµπτωµατολογία του κυµαίνεται από σφύζουσα αυχενική µάζα µέχρι απώλεια 
συνείδησης και νευρολογικά προβλήµατα. Τέλος, πολύ σηµαντικός είναι ο προσδιορισµός των οµάδων υψηλού κινδύνου για το καρωτιδικό τραύµα, 
στις οποίες περιλαµβάνονται όσοι εµφανίζουν νευρολογικό έλλειµµα, ανισοκορία, αιµάτωµα αυχένα, σκορ<6 στην κλίµακα Γλασκόβης. Ωστόσο ,το 
50% των ασθενών είναι ασυµπτωµατικοί, γεγονός που δυσχεραίνει τη διάγνωση. 

 
Συµπεράσµατα: Από τις διαγνωστικές µεθόδους, gold standard αποτελεί η αγγειογραφία αν κι έχει αρκετά µειονεκτήµατα και δεν συνιστάται όταν 
υπάρχουν εγκεφαλικοί τραυµατισµοί και  τραυµατισµοί αυχενικών σπονδύλων.   Η αγγειογραφία παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανίχνευση 
τοιχωµατικών ανωµαλιών του αγγείου και αλλαγών της διαµέτρου του. Τέλος, ως διαγνωστικά µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλες µη 
διεισδυτικές µέθοδοι, όπως η MRI, η CAT, η Duplex Imaging και η Duplex Angiography. Μάλιστα, η Duplex και η αγγειογραφία αποτελούν 
εξετάσεις επιλογής. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη 
1) S.R. Dubenec et al. , Blunt Carotid Artery Injury: A Review, Trauma grapevine 2002;3(5):25-27 
2) M.A. Peck and T.E. Rasmussen, Management of blunt peripheral arterial injury, Perspectives in Vascular Surgery and endovascular therapy 2006; 
18:159-173 
3) D.B. Nunez et al., Vascular Injuries of the neck and thoracic inlet: Helical CT- Angiographic Correlation, Radiographics, 2004; 24: 1087-1098 
4) C.C. Cothren and E.E. Moore, Blunt Cerebrovascular Injuries, Clinics, 2005; 60(6):489-496 
5) S.D. LeBlang and D.B. Nunez, Non-invasive imaging of cervical vascular injuries, AJR,2000; 174: 1269-1278 
6) Gerald York et al., Association of Internal Carotid Artery Injury with Carotid Canal Fractures in Patients with Head Trauma, AJR 2005; 
184:1672-1678 
7) Amy L. Adkins, MD et al., Duplex Ultrasound Recognition of Spontaneous Carotid Dissection, Vascular and Endovascular Surgery,2004;38(5): 
455-460  
8) B. Thanvi et al., Carotid and vertebral artery dissection syndromes, PJM, 2005; 81: 383-388  
9)  C.S. MacArthur and M.L. Marin MD., Endovascular treatment for the treatment of Arterial trauma, The Mountain Sinai Journal of Medicine, 
2004;71: 4-11 
10) J.K. LIU MD. et al., Aneurysms of the petrous internal carotid artery: anatomy, origins, and treatment, Neurosurgical Focus, 2004;17(5):1-9 
11) B.A. O’Shaughnessy MD. et al., Surgical management of unruptured posterior carotid artery wall aneurysms, Neurosurgical Focus, 
2003;15(1):1-8  
12) Tony P.Smith, Embolization in the external carotid artery, Journal of vascular interventional Radiology, 2006;17:1897-1913 
13)  Sylvain Rubin et al., Transection of left common carotid artery with arch extension after blunt chest trauma , Interactive Cardiovascular thoracic 
surgery, 2004;3:608-611 
14) Mayberry et al, Blunt carotid artery injury: The futility of aggressive screeningand diagnosis, Archives of Surgery, 2004;139: 609-613 
15) Cothren et al, Carotid Artery stents for blunt cerebrovascular injury: risks exceed benefits, Archives of Surgery, 2005; 140:480-486 
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Ρόλος των INFs στην καταπολέµηση των ιογενών κονδυλωµάτων που οφείλονται στον HPV.
.Μπαγγέας Π, Κουσίδης Κ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Περισσότεροι από 12O  είναι οι τύποι του ιού HPV (Human Pappiloma Virus) που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 
ενώ πάνω από 150 έχουν ήδη ταξινοµηθεί. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 50% όλων αυτών των τύπων HPV 
προσβάλλει άµεσα τον βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων και εµπλέκεται στην εµφάνιση σεξουαλικά 
µεταδιδόµενων νοσηµάτων, γνωστών ως κονδυλωµάτων. 
Τα κονδυλώµατα είναι καλοήθεις θηλωµατώδεις εκβλαστήσεις ,ενίοτε κακοήθεις, που µεταδίδονται σε ένα 
ποσοστό περί του 65% µε την σεξουαλική επαφή. Η γένεσή τους οφείλεται στον ιό  HPV, που κρίνεται ως 
αυτοενοφθαλµίσιµος ιός. Εµµένουν σε λανθάνουσα κατάσταση στη βασική στοιβάδα του βλεννογόνου, µε 
συνέπεια την εµφάνιση υποκλινικής και συχνά λανθάνουσας λοίµωξης. Ετησίως 33.000 γυναίκες στην 
Ευρώπη προσβάλλονται από καρκινογόνο στέλεχος του ιού ενώ 40 περίπου είναι οι γυναίκες που 
καταλήγουν καθηµερινά στην Γηραιά Ήπειρο από Ca που προέκυψε από ιικό στέλεχος του HPV. 
Ορισµένα κονδυλώµατα υποχωρούν άνευ θεραπείας µε το πέρας τριµήνου, σχεδόν το 20%, λόγω της 
άνοσου κυτταρικής απαντήσεως, ανεξάρτητα από την παραµονή ιικών στελεχών. Οι λόγοι ίασης µπορεί να 
είναι ψυχολογικοί, αισθητικοί ή προληπτικοί όπως η αποφυγή ανάπτυξης καρκίνου στα γεννητικά όργανα 
και εµφάνισης λαρυγγικών θηλωµάτων σε νεογνά, κυρίως κατά τον τοκετό. 
Οι θεραπευτικές αγωγές καλύπτουν σήµερα ένα φάσµα από τοπική, συστηµατική και επεµβατική 
καταπολέµηση των κονδυλωµάτων. Παρά την ποικιλία θεραπευτικών αγωγών, η κατάσταση γύρω από την 
αντιµετώπισή τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, διότι παρατηρούνται έντονα αντικρουόµενες τοποθετήσεις 
από τους επιστηµονικούς κύκλους γύρω από την επιλογή της αποτελεσµατικότερης θεραπείας. Επιλέγονται 
δε οι µέθοδοι µε τα χαµηλότερα ποσοστά υποτροπών. 
Οι Ιντερφερόνες ( INFs ), αποτελούν ετερογενείς πρωτεϊνικές οµάδες, µε τρεις αντιγονικά διακριτούς τύπους 
( α,β,γ ), που παρεµβαίνουν, ευρισκόµενες σε ανοσοαπαντήσεις, στην µιτωτική διεργασία των ιικών 
στελεχών. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους στην καταπολέµηση ιών που ευθύνονται για 
νεοπλασίες, και όχι µόνο, αποτελεί έναν στόχο της σύγχρονης γενετικής µηχανικής, µέσω της τεχνολογίας 
του ανασυνδυασµένου  DNA. 
Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η χρήση τους ως επικουρικά φάρµακα µαζί µε άλλες θεραπευτικές µεθόδους, 
όπως ο συνδυασµός τους µε laser ( CO2 , Nd:YAG )  επεµβάσεις καθώς και η έντονη παραγωγή τους µετά 
την χορήγηση στον ασθενή νέας γενιάς κυτταροστατικών φαρµάκων όπως η ιµικουιµοδίνη. 
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Σύνταξη ερευνητικού πρωτοκόλλου καθορισµού των προβλεπόµενων (φυσιολογικών) τιµών 
αναπνευστικής λειτουργίας σε υγιή πληθυσµό (αστικό, ηµιαστικό και αγροτικό) στη Βόρεια 
και Κεντρική Ελλάδα.
Κουλίνα Α1, ∆ιδάγγελος Μ1, Ανδριανάκη ∆1, Μπέλλη Μ1, Αποστόλου Α1, Ενδιάρογλου Μ1, 
Βαφειάδου Μ1, Καρακεκέ Ε1, Τζαβέλλας Α1, Λαµπρογιώργου Π1, Μούτουπα Α1, Αργυροπούλου 
Π2, Κοντακιώτης Θ2.
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Πνευµονολογική Κλινική του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠ Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης “Γ Παπανικολάου” 

 
 
Σκοπός: Στόχος της έρευνάς µας είναι ο καθορισµός των φυσιολογικών τιµών αναπνευστικής λειτουργίας 
σε υγιή Ελληνικό πληθυσµό προς αναπλήρωση του αντίστοιχου κενού της βιβλιογραφίας, µε αποτέλεσµα η 
αναπνευστική λειτουργία στην Ελλάδα να εκτιµάται µέχρι σήµερα µε βάση τις προβλεπόµενες τιµές ξένων 
χωρών και ερευνητών. 

 
Μεθοδολογία: Έντεκα φοιτητές από διαφορετικά µέρη της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδας µε τη χρήση 
του φορητού πνευµοταχογράφου win spiro pro 2,2 του τµήµατος Επεµβατικής Πνευµονολογίας Βόρειας 
Ελλάδας προέβησαν στην καταγραφή των σπιροµετρικών παραµέτρων φυσιολογικών ατόµων. Στόχος ήταν 
κάθε φοιτητής να καταγράψει 100 σπιροµετρήσεις (σε πρώτη φάση) σε δείγµα πληθιµού που να είναι 
αντιπροσωπευτικό της περιοχής του. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν τα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας (http://www.statistics.gr/gr_tables/S1101_SAP_3_TB_DC_01_01_Y.pdf). 
Παράλληλα θα χρησιµοποιηθούν δεδοµένα από το τµήµα επεµβατικής πνευµονολογίας και το σπιροµετρικό 
εργαστήριο του Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου». 

 
Αποτελέσµατα: Οι τιµές που αξιολογούνται είναι εισπνευστικές και εκπνευστικές ροές, όγκοι και 
χωρητικότητες. Γίνεται ανάλυση ως προς τις καπνιστικές συνήθειες, το ύψος, το βάρος και την ηλικία του 
εξεταζόµενου και δηµιουργούνται αντίστοιχοι πίνακες και καµπύλες. Επιπλέον, τα δεδοµένα συγκρίνονται 
µε τα γνωστά πρωτόκολλα φυσιολογικών σπιροµετρικών τιµών όπως αυτά προκύπτουν από τη 
βιβλιογραφία. 

 
Συµπεράσµατα: Επιχειρήθηκε µία αρχική προσπάθεια για την εκτίµηση των φυσιολογικών σπιροµετρικών 
παραµέτρων σε Ελληνικό πληθυσµό συγκεκριµένων περιοχών. Μελλοντικός µας στόχος είναι η επέκταση 
της έρευνας σε µεγαλύτερο και πιο αντιπροσωπευτικό δείγµα του ελληνικού πληθυσµού καθώς και σε 
επιπλέον περιοχές της χώρας ώστε να συµβάλλουµε στην κατά το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση µιας 
βάσης δεδοµένων προβλεπόµενων-φυσιολογικών τιµών. Τέλος, είµαστε διατεθειµένοι κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου να πραγµατοποιήσουµε επιτόπου µετρήσεις σπιροµετρικών παραµέτρων σε φυσιολογικά άτοµα. 
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Μοριακοί συνοδοί στην ογκογένεση.
.Ε Ζαΐρη, Μπαγγέας Π, Καραµητρούσης Ε

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τον ρόλο των µοριακών συνοδών στη 
διαδικασία της ογκογένεσης. Γίνεται µία αναφορά στη λειτουργία των  µοριακών συνοδών και αναλύεται η  
σχέση τους µε τις διεργασίες της κυτταρικής σηµατοδότησης, της απόπτωσης και της δηµιουργίας διαφόρων 
όγκων. Τέλος, περιγράφονται παραδείγµατα της χρήσης των µοριακών συνοδών στη διάγνωση και τη 
θεραπεία του καρκίνου. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η έκθεση των κυττάρων ενός ιστού: i) σε συνθήκες περιβαλλοντικού stress (όπως 
θερµικό shock, οξειδωτικό stress, ιόντα βαρέων µετάλλων), ii) σε παθολογικές καταστάσεις (όπως ισχαιµία, 
φλεγµονή, ιστικός τραυµατισµός, λοίµωξη), καθώς και iii) σε διάφορες πρωτεΐνες οι οποίες αποτελούν 
προϊόντα γενετικών ασθενειών, έχει ως αποτέλεσµα την επαγωγική έκφραση από τα κύτταρα ειδικών 
πρωτεϊνών που ονοµάζονται πρωτεΐνες θερµικού shock και οι οποίες δρουν ως µοριακοί συνοδοί άλλων 
πρωτεϊνών. Οι µοριακοί συνοδοί αποτελούν µία τάξη πρωτεϊνών οι οποίες αλληλεπιδρούν µε µερικώς 
πτυχωµένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες (που εµφανίζονται συχνά σε περιπτώσεις κυτταρικού stress) και 
συµβάλλουν στην οριστική πτύχωσή τους σύµφωνα µε τον ευνοϊκότερο, από ενεργειακή άποψη, τρόπο. Οι 
µοριακοί συνοδοί λοιπόν, παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια του κυτταρικού stress, διότι 
εµποδίζουν τη συσσώρευση πρωτεϊνών µε λανθασµένη πτύχωση οι οποίες θα είναι µερικώς ή µη 
λειτουργικές για τα κύτταρα. Συνεπώς, οι πρωτεΐνες θερµικού shock βοηθούν στην επαναφορά των 
κυττάρων από το stress στη φυσιολογική κατάσταση, είτε παίρνοντας µέρος στη σωστή πτύχωση των 
πρωτεϊνών που έχουν υποστεί δοµικές βλάβες, είτε διασπώντας αυτές τις πρωτεΐνες, µε αποτέλεσµα την 
οµοιόσταση των κυττάρων και κατά συνέπεια, τη συνέχιση της επιβίωσής τους. Το κυτταρικό stress και η 
απόπτωση είναι δύο διαδικασίες αλληλένδετες και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι µοριακοί συνοδοί 
που επάγονται ως απάντηση στο κυτταρικό stress, δρουν σε σηµεία-κλειδιά του αποπτωτικού µηχανισµού. 
Επίσης, ο ρόλος που παίζουν οι µοριακοί συνοδοί στη ρύθµιση των κινασών, των κασπασών, των 
υποδοχέων των στεροειδών ορµονών, καθώς και άλλων πρωτεϊνών που εµπλέκονται στην αντιγραφή των 
χρωµοσωµάτων και τη δοµή των κυττάρων γενικότερα, είναι καίριος. Από την άλλη µεριά, οι µοριακοί 
συνοδοί συχνά υπερεκφράζονται σε καρκινικά κύτταρα και πιστεύεται ότι παίρνουν µέρος στην ογκογένεση 
των διαφόρων ιστών. Αυτό γίνεται, διότι η υπερέκφραση των µοριακών συνοδών παρεµποδίζει την 
απόπτωση των κυττάρων. Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω, ότι η αντίδραση θερµικού shock και οι 
µοριακοί συνοδοί παίζουν σηµαντικό, διπλό ρόλο στον έλεγχο της κυτταρικής ανάπτυξης και της 
απόπτωσης. Στην παρούσα ανασκόπηση, αναλύονται ορισµένα µοριακά και κυτταρικά γεγονότα που έχουν 
ως αφετηρία το κυτταρικό stress (όπως οι συσχετίσεις µεταξύ της κυτταρικής σηµατοδότησης , της 
απόπτωσης και της ογκογένεσης), καθώς και οι µοριακοί συνοδοί ως δυναµικοί στόχοι για τη διάγνωση και 
τη θεραπεία του καρκίνου.  
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Οι πρωτεΐνες θερµικού shock (HSPs) στη φυσιολογία και την παθολογία του κυκλοφορικού 
συστήµατος. 

.Ε Ζαΐρη, Μπαγγέας Π, Καραµητρούσης Ε
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τον ρόλο των πρωτεϊνών θερµικού shock στη 
φυσιολογία και την παθολογία της καρδιακής λειτουργίας, αλλά και γενικότερα του κυκλοφορικού 
συστήµατος. Συγκεκριµένα µελετάται η ρύθµιση και η λειτουργία των πρωτεϊνών θερµικού shock σε 
καταστάσεις όπως η καρδιακή υπερτροφία, ο τραυµατισµός του αγγειακού τοιχώµατος, οι χειρουργικές 
επεµβάσεις της καρδιάς, η γήρανση των κυττάρων του κυκλοφορικού συστήµατος,  διάφορες ισχαιµικές 
καταστάσεις κτλ. Μελετώνται επίσης, στο µέτρο του δυνατού, οι µεταλλάξεις των γονιδίων που 
κωδικοποιούν συσταλτές πρωτεΐνες και διαύλους ιόντων.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ένα καίριο ερώτηµα που αφορά την καρδιαγγειακή βιολογία είναι, πώς ένα 
κύτταρο του κυκλοφορικού συστήµατος  αντιδρά σε καταστάσεις καταπίεσης (stress). Υπάρχουν διάφορες 
καταστάσεις  κυτταρικού stress που αφορούν το κυκλοφορικό σύστηµα, όπως για παράδειγµα η αύξηση της 
θερµοκρασίας, η υπέρταση, η έκθεση των κυττάρων σε διάφορες µεταλλαγµένες πρωτεΐνες, καθώς και το 
οξειδωτικό stress. Οι παραπάνω συνθήκες έχουν ως αποτέλεσµα την τροποποίηση της λειτουργίας των 
κυττάρων του κυκλοφορικού συστήµατος, η οποία επάγει διάφορες αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία 
πολλών πρωτεϊνών των κυττάρων αυτών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κύτταρα, µέσα από πολύπλοκες 
βιοχηµικές διεργασίες συνθέτουν τις λεγόµενες πρωτεΐνες θερµικού shock (heat shock proteins - HSPs), οι 
οποίες είναι επιφορτισµένες µε το έργο της επιδιόρθωσης της δοµής των πρωτεϊνών που έχουν υποστεί 
µεταβολές, αλλά και το έργο της διάσπασης των πρωτεϊνών αυτών σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η 
σωστή πτύχωσή τους. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι µοριακοί συνοδοί (που ανήκουν στην οικογένεια 
των πρωτεϊνών θερµικού shock), παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο σε πολλές λειτουργίες των κυττάρων του 
κυκλοφορικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της προστασίας αυτών από τις διάφορες καταστάσεις 
κυτταρικού stress, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Η πολλαπλή χρησιµότητα των πρωτεϊνών θερµικού shock 
ενισχύεται από το γεγονός ότι πρωτεΐνες αυτού του τύπου είναι παρούσες, τόσο στο µεταγραφικό, όσο και 
στο µετα-µεταγραφικό επίπεδο των διαφόρων ιστοειδικών γονιδίων που εκφράζονται στα κύτταρα του 
κυκλοφορικού συστήµατος. Η υπερέκφραση των συγκεκριµένων πρωτεϊνών ενισχύει τη φυσιολογική 
αποκατάσταση του ισχαιµικού µυοκαρδίου. Έχουν ταυτοποιηθεί συγκεκριµένες πρωτεΐνες θερµικού shock 
οι οποίες δρουν σε συγκεκριµένα κυτταρικά διαµερίσµατα. Για παράδειγµα, στο κυτοδιάλυµα και τον 
πυρήνα των κυττάρων του κυκλοφορικού συστήµατος δρουν οι πρωτεΐνες Hsp70, Hsp90, Hsp32, Hsp22, 
Hsp25/27. Στα µιτοχόνδρια δρουν οι πρωτεΐνες Hsp70, Hsp60, Hsp10. Στο ενδοπλασµατικό δίκτυο δρουν οι 
πρωτεΐνες θερµικού shock που ρυθµίζονται από τη γλυκόζη (Grp’s), καθώς και οι πρωτεΐνες Hsp47. Οι 
πρωτεΐνες θερµικού shock αποτελούν και θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό τοµέα στην έρευνα σχετικά µε την 
πρόληψη και τη θεραπεία των καρδιαγγειακών νοσηµάτων και είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσµατα από τις 
έρευνες αυτές θα είναι εντυπωσιακά. 
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Pseudomonas aeruginosa: λοιµογόνοι παράγοντες και παθογόνος δράση του σπουδαιότερου 
ευκαιριακού παθογόνου µικροβίου.

.Γεωργόπουλος Ι, Πιάγκου Μ, Πιάγκος Γ, Νικολάκης Γ
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Να αναλυθούν οι τρόποι µε τους οποίους η Pseudomonas aeruginosa καταφέρνει να προσκολληθεί 
στα κύτταρα του οργανισµού, και να επιβιώσει αποφεύγοντας τους µηχανισµούς άµυνας του ξενιστή και να 
εξεταστεί η παθογόνος δράση της. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:: H Pseudomonas aeruginosa είναι ένα ευκαιριακό παθογόνο µικρόβιο που 
προσβάλλει κυρίως τα ανοσοκατεσταλµένα άτοµα. Για να προσκολληθεί χρησιµοποιεί ινίδια Ν-
µεθυλοφαινυλαλανίνης, τον γλυκοκάλυκα και το έλυτρό της που αποτελείται από αλγινικό οξύ. Επιπλέον, 
µπορεί κάτω από ειδικές συνθήκες να σχηµατίσει βιοφίλµ, µία  πολύ ανθεκτική δοµή µε την οποία τα 
µικρόβια καταφέρνουν να επιβιώνουν µε πολύ χαµηλή µεταβολική δραστηριότητα και να αναπτύσσουν 
ανθεκτικότητα στη χρήση πολλών αντιβιοτικών. Επίσης, έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη ειδικών αντλιών στα 
βιοφίλµ, που µε ενεργητική µεταφορά εξάγουν από το µικρόβιο διάφορες επικίνδυνες για την επιβίωσή του 
ουσίες.(µεταξύ αυτών και αντιβιοτικά). Εκτός αυτού, σηµαντικό ρόλο για τον σχηµατισµό βιοφίλµ παίζει η 
διακυτταρική επικοινωνία µεταξύ των βακτηρίων. Η pseudomonas aeruginosa διαθέτει 2 συστήµατα 
διακυτταρικής επικοινωνίας, τα  las και rhl. Σε µεγάλες πυκνότητες βακτηρίων, τα βακτήρια παύουν να 
δρουν σαν µονάδες, και λειτουργούν ως οργανωµένο σύνολο εκφράζοντας όλο το φάσµα των παραγόντων 
παθογονικότητας.  
Η εισβολή της ψευδοµονάδας σε τοπικό επίπεδο επιτυγχάνεται µε την παραγωγή εξωκυττάριων ενζύµων και 
τοξινών, που σπάζουν τους φυσικούς φραγµούς, καταστρέφουν τα κύτταρα του ξενιστή, προσφέρουν 
αντίσταση στη φαγοκυττάρωση και γενικότερα στους µηχανισµούς άµυνας του ξενιστή. Η P.aeruginosa  
παράγει µία ποικιλία πρωτεασών, τρεις διαλυτές πρωτεΐνες και χρωστικές. Τέλος,  παράγει και τις 
εξωτοξίνες ExoA, ExoS, ExoU και ExoY.  H pseudomonas aeruginosa προκαλεί πνευµονία σε 
ανοσοκατεσταλµένα άτοµα, σε διασωληνωµένους ασθενείς, και µολύνει το ανώτερο αναπνευστικό ατόµων 
µε κυστική ίνωση ή ουδετεροπενία επαγόµενη από χηµειοθεραπευτικά φάρµακα. Προσβάλλει επίσης τις 
καρδιακές βαλβίδες σε τοξικοµανείς και τις προσθετικές καρδιακές βαλβίδες. Μπορεί να προκαλέσει µεγάλο 
φάσµα επιπλοκών όπως µηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό απόστηµα, κακοήθη εξωτερική ωτίτιδα, επιπεφυκίτιδα, 
κερατίτιδα, οστεοµυελίτιδα, διαπυήσεις τραυµάτων και εγκαυµάτων, θυλακίτιδα, παρονυχίτιδα και τέλος 
γαγγραινωτικό έκθυµα σε περιπτώσεις βακτηριαιµίας. 
Οι µελέτες σε κλινικοεργαστηριακό επίπεδο συνεχίζονται για την ανακάλυψη αποτελεσµατικότερων 
αντιµικροβιακών ουσιών  για την αντιµετώπιση του ευκαιριακού αυτού παθογόνου. 
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:Ο-69-ΑΑ

Αιτιολογία της νόσου Paget των οστών: γονιδιακή προδιάθεση, περιβαλλοντικές επιδράσεις ή 
και τα δύο;

.Ρενιέρης Γ, Όουες Γ, Γεωργόπουλος Ι, Πιάγκου Μ, Πιάγκος Γ, Νικολάκης Γ
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τα στοιχεία που συνθέτουν την αιτιολογία της νόσου και να 
εκτεθούν τα συµπεράσµατα της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας για αυτήν τη διχογνωµία. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η νόσος Paget των οστών αποτελεί µία ανωµαλία της ανακατασκευής του οστού 
(bone remodelling), που χαρακτηρίζεται από 3 κύριες φάσεις:  την αρχική εστιακή οστεολυτική φάση, που 
επάγεται από µεγάλες πολυπύρηνες οστεοκλάστες, τη µικτή οστεοκλαστική-οστεοβλαστική φάση, που 
διαµεσολαβείται από τις οστεοβλάστες και οδηγεί σε παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων δικτυωτού οστού 
(woven bone – υφαντό οστούν) µε µειωµένη µηχανική ισχύ και την οστεοσκληρωτική φάση, κατά την οποία 
το οστό παρουσιάζει µειωµένη κυτταροβρίθεια και ο ερυθρός µυελός των παθολογικών οστών 
αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό.  
Τα ενδοπυρηνικά έγκλειστα που παρατηρήθηκαν στο κυτταρόπλασµα των χαρακτηριστικών οστεοκλαστών 
της Paget ώθησε τους επιστήµονες να συσχετίσουν τη νόσο µε πιθανή χρόνια µόλυνση από κάποιο 
παραµυξοϊό, όπως ο ιός της ιλαράς, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός κ.λπ. Ωστόσο, αυτή η υπόθεση έχει 
αποτελέσει σήµερα αντικείµενο ισχυρής αµφισβήτησης.   
Από την άλλη πλευρά, έχουν βρεθεί αρκετοί γενετικοί επίτοποι που συσχετίζονται µε την εκδήλωση της 
νόσου. Από αυτούς, κυριότεροι είναι οι PDB1, PDB2, PDB3 και PDB4 που αντιστοιχούν στα χρωµοσώµατα 
6, 18q21-22, 5q35-qter και 5q31 αντίστοιχα. Γονίδια όπως το TNFRSF11A που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη-
υποδοχέα RANK, παρουσιάζουν µεταλλάξεις. Επιπλέον, η σηµαντικότερη µετάλλαξη αφορά το p62 γονίδιο, 
που εδράζεται στον  PDB3 γενετικό τόπο και αφορά την UBA περιοχή. Ωστόσο, η ατελής διεισδυτικότητα 
και η υψηλή µεταβλητότητα των ασθενών που φέρουν µετάλλαξη σε αυτό το γονίδιο υποδηλώνει πως και 
άλλοι παράγοντες ενέχονται στην αιτιολογία της νόσου και σχετίζονται µε το περιβάλλον 
Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζεται ένα µοντέλο σχετικό µε τα αίτια της νόσου, µε το οποίο γίνεται µία 
προσπάθεια να συνδυαστούν οι δύο κύριοι άξονες της αιτιολογίας της. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 97

 
:Ο-79-ΑΑ

Προφυλακτική εµφύτευση απινιδωτή σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
.2Παρχαρίδης Γ, 2Βασιλικός Β, 1Λεµονάκη Μ, 1Νούλης Β, 1Μπέλλη Μ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης είναι η  καταγραφή της συµπεριφοράς των αυτόµατων εµφυτεύσιµων 
απινιδωτών (ΑΕΑ)  που τοποθετήθηκαν για προφυλακτικούς λόγους σε υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο 
θάνατο ασθενείς. 
  
Μεθοδολογία: Σε 33 ασθενείς υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο, εµφυτεύθηκε ΑΕΑ για 
προφυλακτικούς λόγους, σύµφωνα µε τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής και Αµερικανικής Καρδιολογικής 
Εταιρίας., στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ την τελευταία τετραετία. 

 
Αποτελέσµατα: Σε άνδρες έγιναν οι 26 εµφυτεύσεις και οι 7 σε γυναίκες. Ο µέσος όρος ηλικίας των 
ασθενών είναι 62±12 έτη.  
Από τους 33 ασθενείς οι 17 είχαν µυοκαρδιοπάθεια, οι 10 στεφανιαία νόσο, οι 2  βαλβιδοπάθεια, 3 ασθενείς 
είχαν σύνδροµο Brugada, ενώ σε 1 ασθενή δεν υπήρχε υποκείµενη πάθηση. Το κλάσµα εξώθησης ήταν 
32±11. Αρτηριακή υπέρταση είχαν  8 ασθενείς και οι 3 σακχαρώδη διαβήτη. Ιστορικό συγκοπτικού 
επεισοδίου είχαν οι 20 στους 33 (60.6%). 
Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη διενεργήθηκε στους 16.  
Από τις 33 εµφυτεύσεις, οι 9 αφορούσαν µονοεστιακό απινιδωτή, οι 19 διπλοεστιακό και οι 5 αµφικοιλιακό. 
Ο µέσος χρόνος επέµβασης ήταν 103±64 λεπτά, ενώ ο µέσος χρόνος ακτινοσκόπησης 14±17 λεπτά. 
Η περιεγχειρητική θνητότητα και νοσηρότητα ήταν µηδενική. 
Μετά από παρακολούθηση 18±10 µηνών διαπιστώθηκε ότι σε 13/33 (40%) ασθενείς έγινε ενεργοποίηση του 
ΑΕΑ για κακοήθη κοιλιακή ταχυαρρυθµία. 

 
 
Συµπεράσµατα: Η εµφύτευση ΑΕΑ σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο θάνατο συνοδεύεται από 
µηδενικό ποσοστό περιεγχειρητικών επιπλοκών και  περιεγχειρητικής θνητότητας, ενώ σε ποσοστό 40% 
παρατηρείται ενεργοποίηση της συσκευής, µε αποτέλεσµα την πρόληψη του αιφνιδίου θανάτου στους 
ασθενείς αυτούς. 
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:Ο-89-ΑΑ

Χρήση των εµφυτεύσιµων απινιδωτών σε ασθενείς µε ιστορικό κακοηθών κοιλιακών 
αρρυθµιών.

.2Παρχαρίδης Γ, 2 ΒΒασιλικός, 1Νούλης Β, 1Μπέλλη Μ, 1Λεµονάκη Μ
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Α΄ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης είναι η  καταγραφή της συµπεριφοράς των αυτόµατων εµφυτεύσιµων 
απινιδωτών (ΑΕΑ) που τοποθετήθηκαν σε ασθενείς µε κακοήθεις κοιλιακές αρρυθµίες (κοιλιακή 
ταχυκαρδία-κοιλιακή µαρµαρυγή).  

 
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 129 ασθενείς της Ά Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 
Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, στους οποίους έχουν εµφυτευθεί ΑΕΑ από το έτος 2002 µέχρι το έτος 2006 λόγω 
κακοηθών κοιλιακών ταχυαρρυθµιών (ΚΤ, ΚΜ).. 

 
Αποτελέσµατα: Από τις 129 τοποθετήσεις ΑΕΑ, οι 120 έγιναν σε άντρες και οι 9 σε γυναίκες. Ο µέσος 
όρος ηλικίας των ασθενών είναι 63±12 έτη.  
Από τους 129 ασθενείς οι 29 είχαν µυοκαρδιοπάθεια, οι 96 στεφανιαία νόσο, οι 3 βαλβιδοπάθεια και ένας 
ασθενής δεν είχε υποκείµενη πάθηση. Το κλάσµα εξώθησης ήταν 31±10. Οι 50 ασθενείς είχαν αρτηριακή 
υπέρταση και οι 30 σακχαρώδη διαβήτη. Ιστορικό συγκοπτικού επεισοδίου είχαν οι 51 (39,5%). 
Ηλεκτροφυσιολογική µελέτη διενεργήθηκε στους 66, ενώ από τις 129 εµφυτεύσεις οι 29 αφορούσαν 
µονοεστιακό απινιδωτή, οι 85 διπλοεστιακό και οι 15 αµφικοιλιακό. 
Ο µέσος χρόνος επέµβασης ήταν 106,5±57 λεπτά. Ο µέσος χρόνος ακτινοσκόπησης ήταν 14,9± 15,8 λεπτά. 
Εµφανίστηκαν περιεγχειρητικές επιπλοκές σε 3 περιπτώσεις (σε 2 αιµάτωµα της θήκης και σε 1 
τραυµατισµός της υποκλειδίου φλέβας). Η περιεγχειρητική θνητότητα ήταν µηδενική. 
Μετά από παρακολούθηση 18±10 µηνών διαπιστώθηκε ότι σε 56/129 (43,4%) ασθενείς έγινε ενεργοποίηση 
του ΑΕΑ για κακοήθεις κοιλιακές ταχυαρρυθµίες. 

 
Συµπεράσµατα: Η εµφύτευση ΑΕΑ σε ασθενείς µε κακοήθεις κοιλιακές αρρυθµίες συνοδεύεται από µικρό 
ποσοστό περιεγχειρητικών επιπλοκών και µηδενική περιεγχειρητική θνητότητα, ενώ σε σηµαντικό ποσοστό 
 προλαµβάνει µία δυνητικά θανατηφόρο κοιλιακή αρρυθµία. 
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:Ο-99-ΑΑ

Σύνδροµο Cushing.
.2Μπουντζιούκας Σ, 1Παπαδοπούλου Κ, 1Κοκκινίδου Φ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Οι διαταραχές στα επίπεδα της κορτιζόλης προκαλούν διάφορες επιπλοκές που µπορεί να 
οδηγήσουν στην εµφάνιση νόσων ή συνδρόµων, ένα εκ των οποίων είναι και το σύνδροµο Cushing που 
εµφανίζεται σε αυξηµένα ποσά κορτιζόλης στο αίµα. Οι επιπλοκές στη φυσιολογική λειτουργία του 
οργανισµού είναι πολύ σηµαντικές, γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία για την διερεύνηση του σχετικού 
συνδρόµου. 

 
Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Το σύνδροµο Cushing είναι ένα σύνδροµο άµεσα συνδεδεµένο µε την 
κορτιζόλη. Η κορτιζόλη είναι µια στεροειδής ορµόνη που παράγεται από τον φλοιό των επινεφριδίων. Η 
έκκριση κορτιζόλης από το φλοιό των επινεφριδίων βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της υπόφυσης και του 
υποθαλάµου. Η αδρενοκορτικοτρόπος ορµόνη (ACTH), που εκκρίνεται από την αδενοϋπόφυση, διεγείρει 
την έκκριση κορτιζόλης. Αντιστοίχως ο εκλυτικός παράγων της ACTH δηλαδή η CRH διεγείρει την έκκριση 
ACTH από την αδενοϋπόφυση. Η κορτιζόλη, από την άλλη πλευρά ασκεί ανασταλτικό έλεγχο στην έκκριση 
CRH. Με τον τρόπο αυτό, ο υποθάλαµος έχει την ικανότητα να αντιλαµβάνεται τα επίπεδα της κορτιζόλης 
και να προσαρµόζει ανάλογα τη λειτουργία του. 
To σύνδροµο Cushing, που χαρακτηρίζεται από αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης, έχει πολλαπλά αίτια, όπως το 
αδένωµα επινεφριδίων, η υπερέκκριση ACTH από την υπόφυση (νόσος Cushing) και εξωγενής χορήγηση 
γλυκοκορτικοειδών. 
Τα συµπτώµατα της νόσου εκδηλώνονται κυρίως ως παχυσαρκία σε συγκεκριµένα σηµεία του σώµατος 
όπως αυχένας, πρόσωπο, κοιλιά, όπως επίσης και υπέρταση. Ακόµα το δέρµα των νοσούντων είναι λεπτό, 
λιπαρό, εύθραυστο µε ερυθροϊωδεις ραβδώσεις και παρουσιάζουν υπερτρίχωση και υπέρχρωση δέρµατος. Η 
συχνότητα εµφάνισης του συνδρόµου, όπως και τα συµπτώµατα διαφέρουν στα δύο φύλα. 
Η διάγνωση µπορεί να γίνει µε τον προσδιορισµό της ελεύθερης κορτιζόλης ή τη µέτρηση ACTH ή µε τη 
δοκιµασία δεξαµεθαζόνης. 
Η θεραπεία ανάλογα µε τα αίτια που προκαλούν το σύνδροµο είναι χειρουργική αφαίρεση του αδενώµατος 
της υπόφυσης και ακτινοθεραπεία στην περίπτωση της νόσου Cushing. Τέλος, όταν υπάρχει αδένωµα ή 
καρκίνωµα επινεφριδίων προτείνεται ετερόπλευρη επινεφριδιεκτοµή. 
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:Ο-010-ΑΑ

Εισπνεόµενη ινσουλίνη: δυνατότητες και περιορισµοί της νέας µορφής χορήγησης ινσουλίνης.
.2Μακρυλάκης Κ, 1∆ιούφα Ν, 1Αποστολίδης Σ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική της 
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝΑ “Λαϊκό” 

 
 
Σκοπός: Για περισσότερα από 80 χρόνια, η ενέσιµη ινσουλίνη αποτέλεσε τη µόνη µορφή χορήγησης 
ινσουλίνης για τους διαβητικούς. Από το καλοκαίρι του 2006 στις Η.Π.Α -και σύντοµα και στη χώρα µας- η 
εισπνεόµενη ινσουλίνη είναι πλέον πραγµατικότητα. Ποιες είναι όµως οι δυνατότητες και ποιοι οι 
περιορισµοί της νέας αυτής µορφής; 

 
Βιβλιογραφική Σύνοψη: Για την ανάλυση αυτού του θέµατος χρησιµοποιήθηκε σύγχρονη διεθνής 
βιβλιογραφία, αρθρογραφία και στοιχεία από το χώρο της διαδικτυακής ενηµέρωσης. 
Η εισπνεόµενη ινσουλίνη ανήκει στις ταχείας δράσεως ινσουλίνες, που στόχο έχουν τον έλεγχο της 
µεταγευµατικής υπεργλυκαιµίας. Πρέπει να λαµβάνεται το πολύ 10 λεπτά πριν την έναρξη του γεύµατος, 
ενώ κατά τη λήψη της εισπνέεται από τον ασθενή ένα σύννεφο ξηρής σκόνης που δηµιουργείται στη 
συσκευή χορηγήσεως. Είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί τόσο από διαβητικούς τύπου Ι, όσο και τύπου ΙΙ. 
Στους τύπου ΙΙ διαβητικούς µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ως µονοθεραπεία, είτε συγχορηγούµενη µε 
αντιδιαβητικά δισκία. Εντούτοις, στους τύπου Ι διαβητικούς οφείλει να συγχορηγείται πάντα µε µακράς 
δράσεως ενέσιµη ινσουλίνη. 
Τα οφέλη της εισπνεόµενης ινσουλίνης είναι προφανή: µεγαλύτερη συµµόρφωση των ασθενών και 
ελάττωση/εξάλειψη των επιπλοκών από τις υποδόριες ενέσεις. Επίσης, τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν ότι 
οι δυνατότητες του γλυκαιµικού ελέγχου είναι όµοιες και ο αριθµός των υπογλυκαιµιών συγκρίσιµος µε τις 
υπόλοιπες ταχείας δράσεως ινσουλίνες. 
Εντούτοις, υπάρχουν και µειονεκτήµατα. Καταρχήν, δεν απαλλάσσει πλήρως τους διαβητικούς τύπου Ι από 
τις ενέσεις, ενώ απαιτεί και συνεχή παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας από ειδικούς καθώς 
πολλές έρευνες συγκλίνουν ότι µακροπρόθεσµα πιθανόν να έχει βλαπτική επίδραση στους πνεύµονες. 
Επιπλέον, η χορήγησή της είναι αρκετά ακριβή, ενώ είναι δυνατόν να προκαλέσει βήχα, ξηροστοµία και 
θωρακική δυσφορία. Τέλος, αντενδείκνυται σε καπνιστές και ασθενείς µε πνευµονοπάθεια, ενώ δεν 
υπάρχουν ακόµη επαρκή δεδοµένα για παιδιά και εφήβους. 
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:Ο-110-ΑΑ

Πόσο ασφαλές είναι το αγαπηµένο µας µέσο επικοινωνίας;
.Αποστολίδης Σ, ∆ιούφα Ν

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Τα κινητά τηλέφωνα έχουν µπει πλέον για τα καλά στη ζωή µας. Υπολογίζεται πως σήµερα πάνω 
από 1,6 δισεκατοµµύρια άνθρωποι χρησιµοποιούν κινητό τηλέφωνο. Έχουν ακουστεί πολλά σχετικά µε την 
επίδραση τους στην υγεία των χρηστών και αναµφισβήτητα τα οικονοµικά συµφέροντα των µεγάλων 
εταιριών κινητής τηλεφωνίας είναι τεράστια. Ποια είναι λοιπόν η αλήθεια και ποιος ο πραγµατικός κίνδυνος 
από τη χρήση τους; 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Για την ανάλυση αυτού του θέµατος χρησιµοποιήθηκε σύγχρονη διεθνής 
βιβλιογραφία, αρθρογραφία και στοιχεία από το χώρο της διαδικτυακής ενηµέρωσης. 
Το κινητό τηλέφωνο αποτελεί πλέον ένα απαραίτητο εργαλείο, όµως ταυτόχρονα και µια πηγή εκποµπής 
ραδιοκυµάτων που επιδρούν στο ανθρώπινο σώµα. Είναι κοινώς αποδεκτό σήµερα πως τα κινητά είναι 
δυνατόν να ευθύνονται για την πρόκληση πονοκεφάλων, ναυτίας, διαταραχών της ακοής και του ύπνου 
καθώς και προσωρινή διαταραχή της µνήµης σε κάποιους από τους χρήστες τους. Είναι επίσης αποδεκτό 
πως η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση αυξάνει έως και 4 φορές τον κίνδυνο πρόκλησης 
τροχαίου ατυχήµατος, ανεξάρτητα από τη χρήση hands-free. 
Σε ό,τι  αφορά στον καρκίνο, και παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς έρχονται στο φως διάφορες έρευνες µε 
αντίθετα αποτελέσµατα, η W.H.O. δε δέχεται πως τα κινητά τηλέφωνα µπορούν να προκαλέσουν 
οποιαδήποτε µορφή καρκίνου. Ειδικότερα, πολλές έρευνες καταλήγουν στο συµπέρασµα πως δεν υπάρχει 
αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης όγκων σε εγκέφαλο, σιαλογόνους αδένες, µάτια και τράχηλο ή λευχαιµίας.  
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν µελέτες που µιλούν για αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης ακουστικού 
νευρινώµατος, υπογονιµότητας και αύξησης της αρτηριακής πίεσης. 
Παρόλο που τα αποτελέσµατα είναι σχετικά ανακουφιστικά, τα τελευταία χρόνια σε πειράµατα που έγιναν 
σε ποντίκια βρέθηκε πως µετά από έκθεση στην ακτινοβολία που εκπέµπει το κινητό κατά τη διάρκεια µια 
ολιγόλεπτης κλήσης, επέρχεται αύξηση της διαπερατότητας του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού και αύξηση 
της διεγερσιµότητας των εγκεφαλικών νευρώνων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την ευρεία χρήση των 
κινητών τηλεφώνων από παιδιά ηλικίας 8 ετών (αν όχι µικρότερης), εγείρει πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε 
την ασφαλή τους χρήση, ειδικότερα από άτοµα µε ανώριµο ακόµα και ατελώς ανεπτυγµένο Κ.Ν.Σ.. Πολλές 
έρευνες είναι ακόµη σε εξέλιξη, οι οποίες είτε θα απενοχοποιήσουν ή θα καταδικάσουν το πιο 
αµφιλεγόµενο, αλλά και συνάµα πιο αγαπητό, µέσο επικοινωνίας. 
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:Ν-210-ΑΑ

Αξιολόγηση της γνώσης σχετικά µε τη λοίµωξη HIV/AIDS και της σεξουαλικής 
συµπεριφοράς των φοιτητών της πόλης του Ηρακλείου.

.Βαλαχής Α, Γκούρβας Β
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
 
Σκοπός: Η αξιολόγηση της γνώσης που έχουν οι φοιτητές του Ηρακλείου για τη λοίµωξη HIV/AIDS, της 
στάσης τους απέναντι σε φορείς του AIDS και της σεξουαλικής τους συµπεριφοράς ως προς τη χρήση 
προφυλακτικού. Επιπλέον σκοπό αποτέλεσε η διερεύνηση αν το φύλο ή η φοίτηση σε σχολή Επιστηµών 
Υγείας επηρεάζει τη γνώση, τη  στάση ή τη σεξουαλική συµπεριφορά. 

 
Μεθοδολογία: Η µελέτη διεξήχθη το Νοέµβριο του 2006. Το δείγµα αποτελείται από ευκαιριακή επιλογή 
512 ενεργών φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ του Ηρακλείου. Στον κάθε συµµετέχοντα δόθηκε προς συµπλήρωση, 
µε διατήρηση της ανωνυµίας, ερωτηµατολόγιο που περιελάµβανε 15 ερωτήσεις: 5 αφορούσαν τη γνώση για 
τη λοίµωξη HIV/AIDS, 3 αφορούσαν τη στάση απέναντι φορείς του AIDS και 7 τη σεξουαλική 
συµπεριφορά. 

 
Αποτελέσµατα: Η µέση ηλικία του δείγµατος ήταν 21 έτη. Το ποσοστό που χρησιµοποίησε προφυλακτικό 
κατά την 1η σεξουαλική επαφή ήταν 83% (423 φοιτητές) ενώ σε κάθε σεξουαλική επαφή δήλωσε πως 
χρησιµοποιεί προφυλακτικό το 41% (210 φοιτητές). Ο κυριότερος λόγος που οδηγεί σε µη χρησιµοποίηση 
του προφυλακτικού είναι η µόνιµη σχέση. Η γνώση των ερωτηθέντων τόσο για τον τρόπο µετάδοσης της 
λοίµωξης όσο και για τις οµάδες υψηλού κινδύνου βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο και εµφανίζεται 
ανεξάρτητη του φύλου. ∆ιατηρούνται, ωστόσο, ορισµένες λανθασµένες αντιλήψεις µε στατιστικώς 
σηµαντικά µεγαλύτερη διατήρηση σε φοιτητές σχολών που δε σχετίζονται µε Επιστήµες Υγείας: η µετάδοση 
του ιού γίνεται µε κουνούπι (31% vs. 9% p<0,005), η χρήση βελονών 1ας χρήσης δε προστατεύουν από τον 
ιό (52% vs. 34% p< 0,005) ο ιος δε µεταδίδεται από τη µητέρα στο παιδί (33% vs. 21% p=0.001). Τέλος, οι 
φοιτητές στην πλειοψηφία δηλώνουν πως θα µπορούσαν να συναναστραφούν µε φορείς του AIDS, 
παρουσιάζεται όµως ένα υπολογίσιµο ποσοστό, 32% (164 φοιτητές) που εµφανίζει επιφυλάξεις. 

 
Συµπεράσµατα:  Στη µελέτη, τα ποσοστά χρήσης προφυλακτικού και γνώσεων σχετικά µε τη µετάδοση του 
ιού και τις οµάδες υψηλού κινδύνου για λοίµωξη µε HIV/AIDS κρίνονται ικανοποιητικά. Η διατήρηση 
ορισµένων λανθασµένων αντιλήψεων, ιδίως σε φοιτητές που δε φοιτούν σε σχολές Επιστηµών Υγείας 
καταδεικνύουν πως υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω ενέργειες για την προαγωγή της ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των νέων ενηλίκων. 
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:Ν-310-ΑΑ

Έντυπο συγκατάθεσης του ασθενούς: τι πραγµατικά γνωρίζουµε γι’ αυτό; Περιεχόµενο, 
ενηµέρωση και ηθικές/νοµικές προεκτάσεις.

. ΕΑρκαλάκη
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση της δοµής και του περιεχοµένου του εντύπου 
συναίνεσης που πληρεί τις νοµικές προϋποθέσεις αλλά ταυτόχρονα επισφραγίζει τη σχέση γιατρού και 
ασθενούς µε την πλήρη ενηµέρωση του τελευταίου µε στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκήση του 
δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης. 

 
 
Σύνοψη της Προτάσεως: 

 
 “every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his 
own body”  
-κάθε ενήλικας µε σώας τας  φρένας έχει το δικαίωµα της αυτοδιάθεσης.- (Cardozo J in Schloendorff 
v Society of New York Hospital (1914) 105 NE 92) 

 
∆εν υπάρχει ιατρική πράξη, από την πιο απλή µέχρι και την πιο επικίνδυνη και επώδυνη που να µην 
προϋποθέτει την ύπαρξη, κατά τρόπο ρητό, ή έστω σιωπηρό, τη σύµφωνη γνώµη του ασθενή. Μια τέτοια δε 
συγκατάθεση πέρα από την οποιαδήποτε δεοντολογική ή έστω επαγγελµατική υποχρέωση του γιατρού για 
ενηµέρωση του ασθενούς αποτελεί και απαραίτητο όρο για κάποια νοµική του κάλυψη. 
Με τον όρο συναίνεση νοείται η συγκατάθεση που δίνει ο ασθενής προκειµένου να πραγµατοποιηθούν στον 
ίδιο οι ιατρικές εκείνες πράξεις που κρίνονται απαραίτητες από τον γιατρό. Είναι φανερό ότι κατά βάθος 
πρόκειται για µια σύµπτωση των θελήσεων δύο προσώπων τα οποία κατά κάποιο τρόπο «αντιπαρατίθενται», 
του γιατρού δηλαδή που προτείνει και του ασθενή από την άλλη που αποδέχεται τα προτεινόµενα. 
Μέχρι πρόσφατα η συγκατάθεση του ασθενούς θεωρούνταν περιττή από τη στιγµή που ο ασθενής 
παρουσιαζόταν στο νοσοκοµείο την προγραµµατισµένη µέρα και ώρα της χειρουργικής επέµβασης. Στις 
ηµέρες µας αυτό δεν ισχύει και το έντυπο συγκατάθεσης αποτελεί νοµικά επικυρωµένο έγγραφο η ύπαρξη 
του οποίου κρίνεται απαραίτητη και αναγκαία για τη διενέργεια οποιασδήποτε ιατρικής πράξης. 
Η συναίνεση για να χαρακτηρίζεται έγκυρη και νοµικά «ισχυρή» απαιτεί ορισµένες αρχές και προϋποθέσεις 
κατά τη λήψη της, η ικανότητα για συναίνεση,η συγκεκριµένη έκταση και χρονική ισχύ της, ο τύπος και το 
περιεχόµενο της καθώς και η σοβαρή και αυθόρµητη απόκτηση της είναι µερικές. 
Στην εργασία αυτή, περιγράφεται η δοµή και η µορφή του έντυπου συναίνεσης καθώς και οι νοµικές και 
κοινωνικές προεκτάσεις του. Τόσο η ιστορική αναδροµή όσο και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη 
λήψη της αναλύονται µε βάση πηγές από τη διεθνή ιατρική βιβλιογραφία καθώς και το νοµοθετικό σύστηµα 
της χώρας µας. 
Η δοµή και το περιεχόµενο του εντύπου µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση του ασθενούς αλλά και τη 
νοµική κάλυψη του γιατρού µε γνώµονα την άριστη σχέση γιατρού και ασθενούς αναλύονται εκτενώς στην 
εργασία αυτήν. 
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:Ο-410-ΑΑ

Οι ξενώνες και η κοινωνική ιατρική στα χρόνια του Βυζαντίου.
.Πιάγκου Μ, Πιάγκος Γ, Καραδήµα Β, Θεοδώρου Ο

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Περιγράφεται η δοµή και ο τρόπος λειτουργίας των ξενώνων που λειτουργούσαν κατά τη 
Βυζαντινή περίοδο. Επισηµαίνεται η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο και τονίζεται η συµβολή τους 
στην εξέλιξη των νοσοκοµείων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν άρθρα και βιβλία από την πρόσφατη βιβλιογραφία. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα πρώτα νοσοκοµεία στο Βυζάντιο ιδρύθηκαν τον 4ο αιώνα και συνέχισαν να 
λειτουργούν µέχρι και τον 12ο αιώνα. Τα περισσότερα από αυτά ξεκίνησαν µέσα από τα µοναστήρια, αλλά 
πολύ σύντοµα η συντήρησή τους γινόταν µε τη συνεργασία  της Εκκλησίας, της πολιτείας και πλούσιων 
πολιτών στο όνοµα της χριστιανικής φιλανθρωπίας, που ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη στο Βυζάντιο. Οι 
ξενώνες αποτελούσαν µεικτά ιδρύµατα, τα οποία νοσήλευαν ασθενείς και παράλληλα φιλοξενούσαν 
οδοιπόρους, πτωχούς, αναξιοπαθούντες και ορισµένες φορές εύπορες οικογένειες. Ιδρύθηκαν πολλοί 
ξενώνες σε όλη την επικράτεια, όπως ο ξενώνας του Παντοκράτορα, από τον Ιωάννη Β’ Κοµνηνό, ο 
ξενώνας του Σαµψών που πήρε το όνοµα του ιδρυτή του και πολλοί άλλοι. Αναφορικά µε την ιεραρχία, 
επικεφαλής ιατροί ήταν οι πρώταρχοι, ακολουθούσαν οι αρχίατροι και κατώτεροι ήταν οι µέσοι ιατροί. Οι 
ξενώνες διαφύλασσαν την ιατρική γνώση, καθώς σε αυτούς υπήρχαν βιβλιοθήκες γεµάτες µε ποικιλία  
χειρογράφων ιατρικών κειµένων, τα επονοµαζόµενα «ξενωνικά». Μετά την ίδρυση του ξενώνα του 
Παντοκράτορα, οι ξενώνες άρχισαν να αναλαµβάνουν και την εκπαίδευση φοιτητών της ιατρικής, κάτι που 
µέχρι τότε γινόταν µόνο στα νοσοκοµεία.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Κύρια χαρακτηριστικά της Βυζαντινής ιατρικής είναι: α) η καθιέρωση της κλειστής και 
οργανωµένης νοσηλευτικής περίθαλψης µέσω της ίδρυσης των πρώτων νοσοκοµείων και των ξενώνων β) η 
εφαρµογή µέτρων κοινωνικής πρόνοιας, κυρίως µε την ίδρυση ευαγών ιδρυµάτων, όπως γηροκοµεία, 
πτωχοκοµεία και ορφανοτροφεία. 
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:Ο-510-ΑΑ

Έρευνα για τις καπνιστικές συνήθειες των φοιτητών Ιατρικής του ∆ΠΘ.
Ζηκίδου Π, Παραγή Α, Στειρόπουλος Π, Φρουδαράκης Μ, Μπούρος ∆.
Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης  

 
 
Σκοπός: Η καταγραφή και µελέτη των καπνιστικών συνηθειών των φοιτητών Ιατρικής του ∆ΠΘ, του 
βαθµού εξάρτησης και της πρόθεσης διακοπής. 

 
Υλικά – Μέθοδος : Στην έρευνα συµµετείχαν 350 τυχαία επιλεγµένοι φοιτητές (158 φοιτητές και 192 
φοιτήτριες) όλων των ακαδηµαϊκών ετών του τµήµατος Ιατρικής του ∆.Π.Θ. Οι φοιτητές  συµπλήρωσαν 
ανώνυµα ερωτηµατολόγια, τα οποία αποτελούνταν από 15 ερωτήσεις που αφορούσαν στις καπνιστικές τους 
συνήθειες, κατανεµηµένες σε γενικό µέρος, και από 6 ερωτήσεις (κλίµακα Fagerstrom) που αφορούσαν στο 
βαθµό εξάρτησης. 

 
Αποτελέσµατα : Το 37,1% των φοιτητών είναι καπνιστές (εκ των οποίων το 45,4% είναι άντρες και το 
54,6% γυναίκες) µε µέση ηλικία έναρξης καπνίσµατος τα 17,6 έτη και κυριότερο κίνητρο (41,5%) την 
περιέργεια. Το 57,5% καπνίζει τσιγάρο µε µέση περιεκτικότητα νικοτίνης (0,6 – 1,1 mg). Το 76,1% των 
φοιτητών δηλώνει ότι τουλάχιστον ένας από τους γονείς του είναι καπνιστής. Oι φοιτητές καπνίζουν κυρίως 
στη διασκέδαση σε ποσοστό 61,5%. Σύµφωνα µε την χρησιµοποιούµενη κλίµακα, ο βαθµός εξάρτησης είναι 
µικρός για το 48,5%, µέτριος για το 33,1% και µεγάλος για το 18,5% των καπνιστών φοιτητών. Το 63,1% 
των φοιτητών έχει προσπαθήσει να διακόψει το κάπνισµα, εκ των οποίων το 83,1% χωρίς βοήθεια. 

 
Συµπεράσµατα : Σηµαντικός αριθµός φοιτητών ιατρικής καπνίζουν συστηµατικά, χωρίς όµως να είναι 
σηµαντικά εξαρτηµένοι ενώ οι περισσότεροι έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισµα.  
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:Ο-610-ΑΑ

Επιδράσεις της καφεΐνης στο γαστρεντερικό σύστηµα και στο βάρος σώµατος.
.Χουρδάκης Μ, Χατζηαγοράκης Α, Χαρατσάρη Γ, Φανουράκη Μ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: H διερεύνηση της επίδρασης της καφεΐνης στο γαστρεντερικό σύστηµα και στο βάρος του 
σώµατος. Ανασκοπήθηκε ενδελεχώς η διεθνής βιβλιογραφία σχετικά µε τις επιδράσεις της καφεΐνης σε κάθε 
τµήµα του γαστρεντερικού συστήµατος ξεχωριστά, καθώς και στην πιθανή συσχέτισή της µε το βάρος 
σώµατος. 
  
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: 

 Υπάρχουν ενδείξεις ότι η καφεΐνη αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τη φθορά των :Στοµατική κοιλότητα
δοντιών.  

ραση της καφεΐνης αφορούν κυρίως την επίδρασή της στον Τα στοιχεία για την επίδ: Στόµαχος -Οισοφάγος
κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα  Η κατανάλωση καφέ δεν φαίνεται να έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στην 
έκκριση οξέως στους ασθενείς µε ΓΟΠΝ και καµία απολύτως επίδραση σε υγιείς. Επίσης, ανάµεσα στους 
παράγοντες κινδύνου λειτουργικής δυσπεψίας θεωρείται και η αυξηµένη πρόσληψη καφεΐνης. 

 Αναφέρεται µικρή συσχέτιση µεταξύ καφεΐνης και αυξηµένου κινδύνου εµφάνισης :Λεπτό Έντερο
δωδεκαδακτυλικού έλκους. 

ένη κινητικότητα του παχέος εντέρου και  Πιθανολογείται συσχέτιση της καφεΐνης µε αυξηµ:Παχύ Έντερο
ενδεχόµενη αντιµικροβιακή δράση της. 

.συσχέτισης µεταξύ πρόσληψης καφεΐνης και κίρρωσης  Επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ανάστροφης:Ήπαρ 
ίνου του  ∆εν προκύπτει συσχέτιση από την κατανάλωση καφέ µε τον κίνδυνο εµφάνισης καρκ:Πάγκρεας

παγκρέατος. 
 Φαίνεται πως η καφεΐνη σε χρόνια λήψη οδηγεί σε µείωση του βάρους σώµατος ή σε :Βάρος σώµατος

µικρότερη αύξησή του µε την πάροδο του χρόνου, συγκριτικά µε όσους δεν καταναλώνουν καφεΐνη, χωρίς 
όµως στατιστική σηµαντικότητα. Ενδεχόµενη προκαλούµενη απώλεια βάρους εξαιτίας της κατανάλωσης 
καφεΐνης λόγω της διουρητικής δράσης της δεν µπορεί να θεωρηθεί παρά µόνο παροδική. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η καφεΐνη ασκεί είτε θετική είτε αρνητική επίδραση στο γαστρεντερικό σύστηµα, 
ανάλογα µε την επί µέρους θέση. Σε ό,τι αφορά το βάρος σώµατος, δεν είναι ακόµη ξεκάθαρη η δράση της 
πιθανώς, όµως, µακροπρόθεσµα να συµβάλλει σε µείωση του βάρους. 
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:Ο-710-ΑΑ

Η οστεοπόρωση στον άνδρα: νεότερα δεδοµένα.
Καραδήµα Β, Θεοδώρου Ο, Πιάγκος Γ, Πιάγκου Μ.
Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Γίνεται αναφορά στα επιδηµιολογικά δεδοµένα και προσδιορίζονται οι παράγοντες κινδύνου, 
καθώς και οι µηχανισµοί πρόκλησης οστεοπόρωσης στον άνδρα, υπό το πρίσµα των νεότερων δεδοµένων. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν κλινικά, επιδηµιολογικά και ανασκοπικά άρθρα από τη διεθνή 
βιβλιογραφία και το διαδίκτυο. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ελάττωση της οστικής µάζας όσο αυξάνεται η ηλικία είναι ένα γενικό φαινόµενο 
που παρατηρείται και στα δύο φύλα. Ως φαινόµενο εντείνεται περισσότερο στις µετεµµηνοπαυσιακές 
γυναίκες. Η οστεοπόρωση, αλλά και τα κατάγµατα που οφείλονται σε αυτήν έχει αποδειχτεί πια ότι αφορούν 
και στους άνδρες. Περίπου το 20% των συµπτωµατικών σπονδυλικών καταγµάτων και το 31% των 
καταγµάτων ισχίου συµβαίνουν σε άνδρες. Υπολογίζεται ότι 1 στους 8 άνδρες άνω των 50 ετών θα 
παρουσιάσει κάποιο οστεοπορωτικό κάταγµα, ενώ άνδρες ηλικίας µεγαλύτερης των 50 ετών έχουν 13% 
αυξηµένο κίνδυνο για τέτοια κατάγµατα. Φυσιολογικά, η δράση των οστεοβλαστών βρίσκεται σε δυναµική 
ισορροπία µε τη δράση των οστεοκλαστών. Η οστική εναλλαγή είναι ένας συνεχής κύκλος οστικής 
απορρόφησης και σχηµατισµού σε συγκεκριµένα βοθρία του σκελετού, τις θέσεις οστικής ανακατασκευής. 
Η απώλεια οστικής µάζας συµβαίνει όταν η οστική απορρόφηση υπερέχει του οστικού ανασχηµατισµού και 
όταν ο αριθµός των ενεργών θέσεων οστικής ανακατασκευής είναι αυξηµένος.Η παθοφυσιολογία της 
ανδρικής οστεοπόρωσης είναι πολυπαραγοντική, και σε αυτήν εµπλέκονται γενετικοί, περιβαλλοντικοί και 
διατροφικοί παράγοντες.  
Το παθολογικό κάταγµα εξαρτάται  από την ύπαρξη στο ιστορικό προηγούµενου οστεοπορωτικού 
κατάγµατος και από την παρουσία υψηλού ρυθµού οστικής ανακατασκευής, ανεξάρτητα από την ποσότητα 
της οστικής µάζας.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ανδρική οστεοπόρωση είναι µία κλινική οντότητα που παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ερευνητικό ενδιαφέρον. Αφορά σε ένα σηµαντικό ποσοστό του πληθυσµού, προκαλεί αυξηµένη 
νοσηρότητα, θνησιµότητα και κοινωνικοοικονοµική επιβάρυνση. ∆ιερεύνηση στο µέλλον της ανδρικής 
οστεοπόρωσης θα συµβάλει στην καλύτερη αντιµετώπιση των επιπλοκών της.  
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Μη-αλκοολικής αιτιολογίας λιπώδης διήθηση του ήπατος-στεατοηπατιτιδα (NAFLD/NASH): 
επιδηµιολογία, συµπτωµατολογία, διάγνωση.

.Πρέζα Ο, Σιώνη Μ, Σιαµά Ε
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Η καταγραφή, η µελέτη και η παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων αναφορικά µε την πρόγνωση 
και τη θεραπευτική προσέγγιση της µη αλκοολικής στεατοπάθειας του ήπατος(NAFLD). 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το υλικό που χρησιµοποιήθηκε αντλήθηκε από τη διεθνή βιβλιογραφία, σε ό,τι 
αφορά πρόσφατες, αξιόπιστες µελέτες δηµοσιευµένες σε έγκριτα επιστηµονικά  περιοδικά, οι οποίες 

 .ς αιτιολογίαςερευνούν όλες τις παραµέτρους της λιπώδους διήθησης του ήπατος µη αλκοολική 
 
Συµπεράσµατα: Υπολογίζεται πως το 15 εώς 20% των ασθενών µε NASH θα εµφανίσει αργότερα 
κίρρωση.Η µη χειρουργική αντιµετώπιση του NAFLD περιλαµβάνει δίαιτα, άσκηση, συµπεριφορική 
προσαρµογή και φαρµακευτική αγωγή. Έως σήµερα όµως η χειρουργική θεραπεία παραµένει η µόνη 
αποτελεσµατική µέθοδος για την απώλεια και διατήρηση του βάρους για περισσότερο από 10 έτη µε 
αποτέλεσµα τη βελτίωση της εικόνας του µεταβολικού σύνδροµου. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 109
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Η ανακάλυψη της ινσουλίνης: από το χθες στο σήµερα.
.Πιάγκου Μ, Πιάγκος Γ, του ΣΠΛόν

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιασθεί βήµα προς βήµα η αγωνιώδης και κοπιαστική 
προσπάθεια δύο ερευνητών για την ανακάλυψη της ινσουλίνης. Γίνεται προσπάθεια η ανακάλυψη αυτή να 
συσχετισθεί µε τη ζωή τους, τη σταδιοδροµία τους και την τελική αναγνώριση τους. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: στα τέλη του 19ου αιώνα, οι επιστήµονες είχαν συνειδητοποιήσει ότι υπάρχει µία 
σύνδεση µεταξύ του παγκρέατος και του σακχαρώδη διαβήτη. Συγκεκριµένα τα νησίδια του Langerhans 
ήταν το υπεύθυνο µέρος για την παραγωγή αυτής της ορµόνης. Από το 1910 έως το 1920 ο Oscar 
Minkowski και άλλοι σπουδαίοι επιστήµονες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αποµονώσουν την ορµόνη αυτή 
από τα νησίδια του Langerhans. Λίγο αργότερα δύο Καναδοί επιστήµονες ο Sir Frederick Grant Banting και 
ο Charles Herbert Best χάρη σε ένα δανεικό εργαστήριο, µερικά γενναία σκυλιά και µία ιδέα, τα 
κατάφεραν... 
Μέχρι την ανακάλυψη της ινσουλίνης τα διαβητικά άτοµα πέθαιναν. Οι δύο Καναδοί, το 1922 περνώντας 
µέσα από πραγµατικά δύσκολες στιγµές και αντίξοες συνθήκες και διατηρώντας το πείσµα τους κατάφεραν 
τελικά να φτάσουν µέχρι την ανακάλυψη της ορµόνης της ζωής της ινσουλίνης. Εκατοµµύρια άτοµα µε 
διαβήτη µπορούν να ζουν σήµερα σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης µε ποιότητα, χάρη σε  αυτή την 
θαυµατουργή ουσία. Ο Banting είχε αναφέρει πολλές φορές πως η ινσουλίνη δεν ήταν η οριστική θεραπεία 
για τον σακχαρώδη διαβήτη. Το 1923 οι επιστήµονες Sir Frederick Grant Banting και J.J.R. Macleod 
βραβεύτηκαν µε το βραβείο Νόµπελ Ιατρικής. Ο Best  που ήταν από την αρχή στα πειράµατα δεν 
αναγνωρίστηκε επίσηµα. Εικάζεται πως ο καθηγητής Macleod δεν επέτρεψε στην επιτροπή του βραβείου 
Νόµπελ να δώσει το βραβείο στον Best. To 1922 η φαρµακευτική εταιρεία Eli Lilly & Co. µε έδρα την 
Indianapolis της Πολιτείας Indiana παρασκεύασε το πρώτο σκεύασµα ινσουλίνης.  
Σήµερα 85 χρόνια µετά την ανακάλυψη της ισουλίνης, οι επιστήµονες ερευνούν συνεχώς για να φθάσουν 
πιο κοντά σε αυτό που Banting πίστευε ότι ήταν η τελική θεραπεία... 
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:Ο-011-ΑΑ

Ιατρικά προσωπικά δεδοµένα: οργάνωση και ασφάλεια πληροφοριακών συστηµάτων. Νοµικό 
πλαίσιο.
Κανάκης Γ1, Ντοκµετζίογλου Μ2, Ζανδέ Μ1, Κεσίσογλου Ι1, Κανάκης Ε3, Ντοκµετζίογλου Ι1, 
Γαµβρός Ο1.
1Γ΄ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΠΝ “ΑΧΕΠΑ”, 
2∆ικηγόρος, 3Τµήµα Στατιστικής Ανάλυσης, ΠΝ “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Η υγεία αποτελεί ένα χώρο παραγωγής και διαχείρισης τεράστιου όγκου πληροφοριών που 
προέρχονται όχι µόνο από τα Νοσοκοµεία αλλά και από τα Κέντρα Υγείας καθώς και µεµονωµένα και 
εξειδικευµένα κέντρα άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος. Η εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων στα 
Ελληνικά ∆ηµόσια Νοσοκοµεία άργησε πολύ και µέχρι σήµερα ελάχιστη πρόοδος έχει επιτευχθεί. Είναι 
πολύ φανερό ότι η καταγραφή των ιατρικών προσωπικών δεδοµένων σε ψηφιακή µορφή θεωρείται ως ένα 
πολύ βασικό εργαλείο εγγραφής, αποθήκευσης, διάχυσης και απόκτησης-επανάκτησης της οιαδήποτε 
κλινικής, εργαστηριακής και ερευνητικής πληροφορίας. Το τελικό προϊόν της προσπάθειας αυτής θα είναι η 
ψηφιακή καταγραφή του ιατρικού φακέλου του ασθενούς (ιστορικό, διαγράµµατα, εργαστηριακές και 
απεικονιστικές εξετάσεις). Σηµαντικό προβληµατισµό θα πρέπει να αποτελέσει η ασφάλεια των 
πληροφοριακών συστηµάτων αφού τα ιατρικά δεδοµένα είναι εξ ορισµού απόρρητα. 
Η υποχρέωση τήρησης αρχείου επιβάλλει ταυτόχρονα σε ιατρούς και νοσοκοµεία τη συµµόρφωσή τους µε 
τις διατάξεις του ν. 2472/97 για την προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ε.Ε. 
Η απαίτηση αλλά και η αναγκαιότητα της χρήσης ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών και πληροφοριακών 
νοσοκοµειακών συστηµάτων µε δυνατότητα διασύνδεσης αρχείων και δεδοµένων ανά την Ελλάδα καθιστά 
απαραίτητη τη µελέτη των επιµέρους διατάξεων του νόµου 2472/94 αλλά και των αποφάσεων της Αρχής 
Προστασίας ∆εδοµένων αναφορικά µε θέµατα δεδοµένων υγείας. 

 
Συµπεράσµατα: Η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι στις µέρες 
µας, αναγκαία και πρέπει να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό. Η εφαρµογή ενός σωστού πληροφοριακού 
συστήµατος θα βελτιώσει ποιοτικά την περίθαλψη αφού τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και οι ασθενείς θα 
έχουν την δυνατότητα της διαρκούς πρόσβασης στα ιατρικά τους δεδοµένα.  
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Leonardo da Vinci: η ανατοµία του ανθρώπου.
.Πιάγκου Μ, Καραδήµα Β, OΘεοδώρου , Πιάγκος Γ

Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός της εργασίας µας είναι να αναδείξει τον εξέχοντα και τόσο καθοριστικό ρόλο του Leonardo Da 
Vinci, στην εξέλιξη και προώθηση της ανατοµικής ως επιστήµης. Να τονίσει το απαράµιλλο έργο του, το 
οποίο σηµαδεύεται από την εκτέλεση ανατοµών σε ανθρώπους. Γίνεται ακόµα προσπάθεια εικονογράφησης 
των χαρακτηριστικότερων ανατοµικών του σχεδίων µε ταυτόχρονη επεξήγηση των ανατοµικών του 
γνώσεων. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο Leonardo da Vinci ήταν ο κύριος εκπρόσωπος της αναγεννησιακής ιατρικής, 
κυρίως στον τοµέα της ανατοµίας. Ειπώθηκε γι΄ αυτόν ότι ξύπνησε πολύ πρωί ενώ ακόµα ήταν σκοτάδι και 
όλοι οι άλλοι κοιµόντουσαν ακόµα. Τα ανατοµικά του σχέδια φυλάσσονται σήµερα στη Βασιλική 
βιβλιοθήκη του Windsor. Ο Da Vinci µελετούσε τα πτώµατα εγχύοντας κηρώδη ουσία µέσα στις κοιλότητες 
των οργάνων (όπως στις κοιλίες του εγκεφάλου) µε σκοπό την ανάγλυφη αποτύπωση της µορφολογίας τους. 
Εκτελούσε νεκροτοµές στο νοσοκοµείο Santo Spirito όπου και φιλοτεχνούσε τα ανατοµικά του σχέδια µε 
εκπληκτική µαθηµατική ακρίβεια.(καλλιτεχνική ανατοµική). ∆υστυχώς το έργο του είναι ανοργάνωτο και 
χωρίς συνέχεια. Συνολικά σχεδίασε 750 υπέροχους ανατοµικούς πίνακες όπου απεικονιζόταν µε κάθε 
λεπτοµέρεια το µυϊκό, το νευρικό ,το αγγειακό σύστηµα και περιέγραψε το µετωπιαίο κόλπο, το ιγµόρειο 
άντρο, τις γλωχίνες των κολποκοιλιακών βαλβίδων και ζωγράφισε το θαυµάσιο δίκτυο του Γαληνού όπου 
εδράζεται το ζωτικό πνεύµα. Συµπερασµατικά αναφέρεται  ότι ονοµάστηκε δίκαια πατέρας της 
καλλιτεχνικής ανατοµικής. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 112

 
:Ο-112-ΑΑ

Η Ιστορία της Ψυχιατρικής κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Από τα άσυλα-φυλακές και τις 
απάνθρωπες µεθόδους στον Freud και τη σύγχρονη ψυχοφαρµακολογία.

.Στασινάκης Σ, Ρενιέρης Γ, Πλάκα Α, Οουές Γ
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας µας είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της Ψυχιατρικής στον 19ο και 20ό 
αιώνα, από την απάνθρωπη αντιµετώπιση των ψυχικά ασθενών σε µία ανθρωποκεντρική επιστήµη.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η επανάσταση στον τοµέα της Ψυχιατρικής ξεκίνησε τον 19ο αιώνα απ’ την 
Αγγλία και τη Γαλλία, που οδήγησε στον επαναπροσδιορισµό της ψυχικής υγείας, την µετάβαση από τα 
άσυλα-φυλακές του παρελθόντος στα ανθρωποκεντρικά ψυχιατρικά ιδρύµατα και τον εξανθρωπισµό των 
θεραπευτικών µεθόδων. Παρουσιάζονται διάσηµα ψυχιατρικά ιδρύµατα της Ευρώπης, όπως τα Bethlehem 
Hospital, York Retreat, Bicétre, Salpêtrière, και γίνεται ειδική αναφορά στην εξέλιξη των ιδρυµάτων στην 
Ελλάδα, όπως του περιβόητου ασύλου της Λέρου και των πιο σύγχρονων Αιγινήτειο, ∆αφνί και 
∆ροµοκαΐτειο. Πρωτοπόροι στον εξανθρωπισµό της αντιµετώπισης των ψυχασθενών, ο P.Pinel, που έβγαλε 
τις αλυσίδες από τους τροφίµους του Salpêtrière, ο W.Tuke, υπεύθυνος για την ανέγερση του York Retreat, 
ο F.Mesmer, εισηγητής του ‘ζωικού µαγνητισµού’, από τον οποίο προέρχεται ο όρος ‘µεσµερισµός’, ο 
J.M.Charcot, µε ποικίλες παθήσεις που φέρουν το όνοµά του, και, τέλος, ο B.Rush που κατασκεύασε το 
gyrator και την ‘ηρεµιστική καρέκλα’(tranquilizer). Η ψυχιατρική τον 20ο αιώνα γνώρισε δύο µεγάλες 
επαναστάσεις, την ψυχοθεραπευτική και τη φαρµακολογική. Οι κυριότερες µέθοδοι ψυχοθεραπείας είναι η 
ψυχαναλυτική, η γνωσιακή, µε εκπροσώπους τους G.Young και G.Kelly, και η συµπεριφορική. Η συµβολή 
του Freud στην ψυχιατρική συνίσταται στη δηµιουργία της «ψυχαναλυτικής θεωρίας» και την εφαρµογή της 
στη θεραπευτική πράξη. Στα πλαίσια της θεωρίας του εντάσσονται οι απόψεις του για την υστερία και τις 
νευρώσεις, το συνειδητό και το ασυνείδητο, την ερµηνεία των ονείρων, τη σεξουαλική ενέργεια, τον παιδικό 
ερωτισµό, τα ένστικτα, τον πολιτισµό, την ψυχολογία των µαζών, τη ζωή και το θάνατο. Στη 
φαρµακολογική επανάσταση, σταθµό αποτέλεσε η ανακάλυψη των ψυχοφαρµάκων µε κυριότερα την  
ένυδρο χλωράλη, τα βρωµιούχα άλατα, τη φαινοβαρβιτάλη, την ινσουλίνη, τη χλωροπροµαζίνη, τις 
βενζοδιαζεπίνες, το  λίθιο από τον J.Cade και τα ηρεµιστικά. Σπουδαία είναι η συµβολή του E.Moris, που 
εφάρµοσε τη λοβοτοµή στη θεραπευτική, του I.Pavlov, που εισήγαγε τον όρο «ρυθµισµένη αντανάκλαση», 
του E.Torrey, που ασχολήθηκε µε τη σχιζοφρένεια και του A.Adler. Η σηµερινή πρόκληση για την 
ψυχιατρική είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης των ψυχασθενών σε ολόκληρο τον 
κόσµο. 
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Η συµβολή της εντερόκλυσης µε αξονική τοµογραφία στην διερεύνηση της νόσου του Crohn.
.1∆ευτεραίος Σ, 2Γιαννούδη Τ, 3Κουκλάκης Γ, 2σόπουλος ΠΠρασ, 2Κουρκουτσάκης Ν, 1άπος ΙK

1Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Εργαστήριο Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης της 
Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 3Ενδοσκοπικό Τµήµα, ΠΓΝΑ, Ιατρική Σχολή του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Σκοπός: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση η παρουσίαση των βασικών αρχών καθώς και επιλεγµένων 
περιστατικών από την  εφαρµογή της εντερόκλυσης µε αξονική τοµογραφία (CTE) στη διερεύνηση της 
νόσου του Crohn. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η χρήση της τεχνικής της εντερόκλυσης µε αξονική τοµογραφία βοήθησε να 
διευκρινησθούν και να απαντηθούν διαγνωστικά προβλήµατα στην διερεύνηση παθήσεων του λεπτού 
εντέρου, ειδικότερα στην νόσο του Crohn. Η CTΕ είναι µέθοδος εξέτασης του λεπτού εντέρου που 
συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα απεικόνισης του εντερικού βλεννογόνου και της καταγραφής  δεδοµένων 
τοιχωµατικών και εξωτοιχωµατικών εκδηλώσεων της νόσου σε δισδιάστατο επίπεδο ή στην ανασύνθεσή στο 
χώρο. Όσον αφορά την τεχνική, τοποθετούµε ένα ρινονηστιδικό καθετήρα υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο, και 
στη συνέχεια µεταφέρουµε τον ασθενή στον αξονικό τοµογράφο και διοχετεύουµε µέσω του καθετήρα 
σκιαγραφικό µέσο (1,5-2 L) το οποίο µπορεί να είναι θετικής ή ουδέτερης σκιαγράφησης. Ακολούθως 
ενίουµε ενδοφλεβίως σκιαγραφική ουσία και πραγµατοποιούνται λήψεις στα 40, ή 60, ή 70 sec  και σε 
µερικές περιπτώσεις, καθυστερηµένες λήψεις. Η σάρωση µπορεί να γίνει είτε µε ελικοειδή είτε µε 
πολυτοµικό αξονικό τοµογράφο. Η CTE ενδείκνυται σε περιπτώσεις απόφραξης ή νεοπλασµάτων του 
λεπτού εντέρου, άγνωστης αιτιολογίας αιµορραγίας από το ΓΕΣ, σε αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες και στη 
νόσο του Crohn. Συγκεκριµένα στη νόσο του Crohn, η CTΕ έχει µεγάλη ακρίβεια στην απεικόνιση 
αλλοιώσεων του εντερικού βλεννογόνου, στην ανάδειξη παχύνσεως του τοιχώµατος, στην ανάδειξη 
αναστοµώσεων και εξωεντερικών επιπλοκών. Η CTE προτιµάται για την απεικόνιση των επιπλοκών της 
νόσου του Crohn ευρήµατα που δεν αναδεικνύονται µε την συµβατική εντερόκλυση. Στενώσεις, συρίγγια 
και αποστήµατα απεικονίζονται ευκρινώς στην CTE.  
Συµπερασµατικά, η CTE παρέχει υψηλής αξιοπιστίας απεικονιστικά ευρήµατα από τον βλεννογόνο του 
λεπτού εντέρου, το εντερικό τοίχωµα και τις εξωτοιχωµατικές αλλοιώσεις.  Η περαιτέρω έρευνα, η κλινική 
εµπειρία και η παθολογοανατοµική συχέτιση µε τα απεικονιστικά ευρήµατα, θα καθορίσουν τον ακριβή 
ρόλο της CTE στην εξέταση και απεικονιστική διερεύνηση της νόσου του Crohn. 
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Πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος: ανατοµία, εµβιοµηχανική και επιδηµιολογία.
.2νος ΓάΚαπετ, 2Ιωαννίδης Γ, 1Καρβουνιάρη Π, 1Πετρίδης Π, 1Κοστρετζής Λ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ “Παπαγεωργίου” 

 
 
Σκοπός: Ανασκόπηση της ανατοµίας και της εµβιοµηχανικής του Προσθίου Χιαστού Συνδέσµου στην 
άρθρωση του γόνατος.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος υφίσταται ρήξη, όταν συµβαίνει υπερέκταση του 
γόνατος που συνδυάζεται µε έσω στροφή ή κάµψη του γόνατος που συνδυάζεται µε βλαισότητα και έξω 
στροφή. Οι τραυµατισµοί του πρόσθιου χιαστού συνδέσµου συµβαίνουν κατά µέσο όρο στις ηλικίες 21-30 
ετών, το 70% των οποίων συµβαίνει κατά τη διάρκεια άθλησης.  Οι γυναίκες έχουν ευρύτερη λεκάνη, το 
µυϊκό σύστηµα τους είναι ασθενέστερο των ανδρών και έχουν πιο χαλαρούς συνδέσµους πράγµα που τις 
καθιστά  2 έως 4 φορές πιο επιρρεπείς σε αυτόν τον τραυµατισµό. Το 95% των ασθενών µε κάκωση του 
συνδέσµου που επιστρέφει σε αθλητικές δραστηριότητες  θα αποκτήσει αλλοιώσεις στους µηνίσκους και 
τους χόνδρους µε τελικό αποτέλεσµα οστεοαρθρίτιδα. 
Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος προσφύεται στον πρόσθιο µεσογλήνιο βόθρο της κνήµης κατά µήκος του 
χείλους του έσω κονδύλου και µεταξύ της πρόσφυσης του πρόσθιου κέρατος του έσω µηνίσκου προς τα 
εµπρός και της πρόσφυσης του έξω µηνίσκου προς τα πίσω.  Πορεύεται λοξά προς τα άνω και έξω και 
προσφύεται επάνω σε µια εντοµή στην οπίσθια µοίρα της µεσοκονδύλιας επιφάνειας του έξω µηριαίου 
κονδύλου. Αποτελείται από τρεις δεσµίδες : την πρόσθια-έσω δεσµίδα που είναι η πιο ευάλωτη σε 
τραυµατισµούς, οπίσθια-έξω δεσµίδα και τη διάµεση δεσµίδα.   
Η κύρια λειτουργία του είναι ότι παρεµποδίζει την υπερβολική µετατόπιση της κνήµης προς τα πρόσω, ή του 
µηριαίου προς τα πίσω. Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος διατείνεται κατά τη διάρκεια της έκτασης και 
βοηθάει στον έλεγχο της υπερέκτασης. Πιο ειδικά η πρόσθια-έσω δεσµίδα διατείνεται στην κάµψη και 
χαλαρώνει στην έκταση ενώ αντίθετα η οπίσθια-έξω διατείνεται στην έκταση και χαλαρώνει στην κάµψη. 
Κατά την έσω στροφή ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος διατείνεται και ελέγχει το εύρος της στροφής ενώ 
χαλαρώνει κατά την έξω στροφή. Η δύναµη που πρέπει να δεχτεί ο πρόσθιος χιαστός για να σπάσει είναι 
περίπου 2.150 Νt.  

 
Βιβλιογραφία : 
1. I.A. Kapandji, Η Λειτουργική Ανατοµική των Αρθρώσεων, τόµος 2. 
2. http://www.emedicine.com/sports/byname/Anterior-Cruciate-Ligament-Injury.htm 
3. http://www.eorif.com/KneeLeg/ACL.html 
4. Αλέξανδρος Ε. Άγιος, Περιγραφική εφαρµοσµένη ανατοµική, Το κινητικό σύστηµα. 
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Ορθοπαιδικές κακώσεις των παιδιών στα τροχαία ατυχήµατα: ΝΓΝΘ “Γ. Γεννηµατάς” 1997-
2006.

.2Νενόπουλος Σ, 1Νενόπουλος Α, 1Κυριακίδης Ι, 1Κατσάρης Σ
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική Παίδων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΝΓΝΘ “Γ. Γεννηµατάς” 

 
 
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να µελετηθούν οι κακώσεις από τροχαία ατυχήµατα στα παιδιά, να 
αξιολογηθεί η βαρύτητά τους και η συνεισφορά του ορθοπαιδικού σ’ αυτά, αλλά και να αποκαλυφθούν 
χρήσιµοι για την κλινική πράξη συσχετισµοί. 

 
Υλικό: Έγινε αποδελτίωση 716 καταγεγραµµένων ασθενών από το αρχείο των Επειγόντων Εξωτερικών 
Ιατρείων του Ν.Γ.Ν.Θ. 'Γεώργιος Γεννηµατάς' που αφορούσαν στην περίοδο 1997-2006. Οι ηλικίες των 
ασθενών κυµαίνονταν από 11 µηνών-14 ετών. 

 
Αποτελέσµατα: Από τους 716 τραυµατίες οι 146 (20,4%) ήταν προσχολικής ηλικίας (1-5 ετών) και οι 570 
(79,6%) σχολικής ηλικίας (6-14 ετών). Τα παιδιά εµπλέκονταν στα τροχαία ατυχήµατα περισσότερο ως 
συνεπιβάτες σε τροχοφόρα (45,5%), παρά ως παρασυρόµενοι πεζοί (36,7%) ή ως οδηγοί δικύκλου (17,8%) -
είτε αυτό ήταν ποδήλατο, είτε µοτοποδήλατο συνήθως σε µεγαλύτερες ηλικίες. Μάλιστα, το ποσοστό 
εµπλοκής δικύκλου στα ατυχήµατα αυτά, ενώ την περίοδο 1997-2004 ήταν 13,8% στο σύνολο των 
ατυχηµάτων, τη διετία 2005-2006 ανέβηκε στο 30,7%. Ακτινολογικά ευρήµατα ήταν παρόντα µόλις στο 
42,3% των παιδιών, γεγονός που επιβεβαιώνει την υπερδιάγνωση των καταγµάτων στις µικρές αυτές 
ηλικίες. Μάλιστα, από το σύνολο των ασθενών, το 33,9% έφερε ένα µόνο κάταγµα, ενώ ποσοστό 8,4% 
έφερε περισσότερες της µιας κακώσεις (πολυτραυµατίες). Τα ακτινολογικά ευρήµατα αφορούσαν, µε σειρά 
συχνότητας, σε: 1) κατάγµατα των κάτω άκρων (54%), 2) κατάγµατα των άνω άκρων (23,7%), 3) κακώσεις 
του αυχένα και κρανίου (10,5%) και 4) άλλα κατάγµατα -όπως κλείδας, πλευρών, λεκάνης- (11,8%). Από τα 
κατάγµατα των κάτω άκρων ξεχωρίζουν αυτά της κνήµης-περόνης, από τα κατάγµατα των άνω άκρων αυτά 
του κάτω τριτηµορίου της κερκίδας, ενώ από τις άλλες κατηγορίες υπερείχαν τα κατάγµατα της κλείδας. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι από τα 716 τροχαία, 69 παιδιά (9,6%) χρειάστηκαν περαιτέρω νοσηλεία και 
εισήχθησαν στην Ορθοπαιδική Κλινική (για να πραγµατοποιηθεί νάρκωση και κλειστή ανάταξη ή 
εγχείρηση), ενώ σε 95 επιπλέον (13,3%) κρίθηκε απαραίτητη η παραποµπή τους στην Παιδοχειρουργική 
Κλινική του Νοσοκοµείου, λόγω συνύπαρξης Κ.Ε.Κ. 

 
Συµπεράσµατα: Με ερέθισµα το γεγονός ότι τα ατυχήµατα γενικώς αποτελούν την πρώτη αιτία 
προσέλευσης των παιδιών στα νοσοκοµεία στην Ελλάδα, η έρευνα αυτή περιγράφει πλήρως τη σχέση του 
ορθοπαιδικού ειδικά µε τα τροχαία ατυχήµατα. Η συσχέτιση της βαρύτητας των κακώσεων µε τη βαρύτητα 
του τροχαίου είναι σαφής, γι' αυτό και η πρόληψη, αλλά και η διαµόρφωση ειδικών µονάδων παροχής 
πρωτοβάθµιας περίθαλψης σε ορθοπαιδικά προβλήµατα, απότοκα τροχαίων ατυχηµάτων, θα µπορούσαν να 
βελτιώσουν την παρούσα εικόνα. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 116

 
:N-116-ΑΑ

Εξωγενείς παράγοντες και καρδιακή λειτουργία.
. Μπουτζιούκας Σ, Τσουµαρίδου Α, Παπαστεργίου Ν

Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Η ρύθµιση της κυκλοφορίας του αίµατος στον ανθρώπινο οργανισµό δηλαδή η αναγκαία παροχή αίµατος 
στους ιστούς και τα όργανα σε κάθε περίπτωση εξασφαλίζεται µε την επίδραση ενδογενών και εξωγενών 
παραγόντων που δρουν τόσο στην καρδιακή λειτουργία  (ένταση καρδιακής συστολής , καρδιακή 
συχνότητα) όσο και στον αγγειακό τόνο. Ειδικότερα στην καρδιά µπορούν να επιδράσουν ενδοκαρδιακοί 
και εξωκαρδιακοί παράγοντες αφενός αλλά και ένας µεγάλος αριθµός εξωγενών παραγόντων. Σκοπός της 
παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική διερεύνηση των τελευταίων, πολλοί από τους οποίους 
εντάσσονται στον καθηµερινό τρόπο ζωής (διατροφικές συνήθειες, είδος εργασίας κ.ά.) και στις 
περιβαλλοντικές συνθήκες. Έτσι το ενδιαφέρον µας εστιάστηκε στη διατροφή του ανθρώπου, στην χρήση 
αλκοολούχων ποτών, στο θόρυβο, στην ψυχαγωγία αλλά και στον τρόπο που αντιδρά και συµπεριφέρεται 
ένα άτοµο. Από την µελέτη αυτή προέκυψαν χρήσιµα συµπεράσµατα που αφορούν τους ανθρώπους 
γενικότερα αλλά και ειδικότερες οµάδες ανθρώπων µε κοινά χαρακτηριστικά, όπως είναι οι φοιτητές.  
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Νευρογλοιακά κύτταρα: το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται.
.Μπουντζιούκας Σ, Γώγου Μ, Καρά Ε

Εργαστήριο Πειραµατικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση του φυσιολογικού ρόλου των νευρογλοιακών 
κυττάρων και της σηµασίας τους στην παθογένεια πολλών ασθενειών του νευρικού συστήµατος, µετά από 
µελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας και των δηµοσιευµένων εργασιών επί του θέµατος.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Τα νευρογλοιακά κύτταρα επιτελούν πολλές και σηµαντικές λειτουργίες στο 
κεντρικό και στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, κάτι που έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, γι’ αυτό και 
έχουν πάψει πλέον να θεωρούνται οι «ταπεινοί γείτονες» των νευρώνων. Συγκεκριµένα, προσλαµβάνουν 
από την συναπτική σχισµή την πλεονάζουσα ποσότητα των νευροδιαβιβαστών, και ιδιαίτερα του 
γλουταµικού, διευκολύνοντας έτσι τη συναπτική µετάδοση και αποτρέποντας την εµφάνιση 
νευροτοξικότητας λόγω της αυξηµένης διεγερτικής ικανότητας του γλουταµικού. Επίσης, τα νευρογλοιακά 
κύτταρα καθοδηγούν την ανάπτυξη των νευρώνων και διευκολύνουν την µετανάστευσή τους στον 
αναπτυσσόµενο εγκέφαλο µέσω της δηµιουργίας µιας «νευρογλοιακής σκαλωσιάς». Επιπροσθέτως, είναι 
τµήµα του αµυντικού µηχανισµού του εγκεφάλου, καθώς, ιδιαίτερα τα µικρογλοιακά κύτταρα, έχουν την 
ιδιότητα να φαγοκυτταρώνουν παθογόνα µικρόβια και κατεστραµµένους νευρώνες. Χαρακτηριστική είναι, 
επίσης, η συµµετοχή τους στην αναγέννηση των αξόνων και των δενδριτών των νευρώνων σε περιπτώσεις 
τραυµατισµών, µέσω της έκκρισης διαφόρων µορίων. Ακόµη, συµµετέχουν στην ρύθµιση της µετάβασης 
από τον ύπνο στην εγρήγορση. Τέλος, σηµαντική είναι η συµβολή τους στην λειτουργία των βηµατοδοτικών 
κέντρων της αναπνοής. Καθώς, λοιπόν, ο ρόλος των νευρογλοιακών κυττάρων στην λειτουργία του 
νευρικού συστήµατος είναι τόσο σηµαντικός, ανωµαλίες στην λειτουργία τους συµβάλλουν στην παθογένεια 
αρκετών γνωστών ασθενειών. Ειδικότερα, αδυναµία στην πρόσληψη γλουταµικού από τη συναπτική σχισµή 
ή υπέρµετρη απελευθέρωση γλουταµικού από τα ίδια τα νευρογλοιακά κύτταρα µπορεί να οδηγήσει στην 
εµφάνιση επιληπτικών κρίσεων. Επιπλέον, µεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης Ca2+  εντός των 
αστροκυττάρων προκαλεί συστολή των γειτονικών αγγείων και καταλήγει συχνά σε εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Παράλληλα, ανεπαρκής φαγοκυττάρωση β-αµυλοειδούς από τα νευρογλοιακά κύτταρα, καθώς και εκτροπή 
της λειτουργίας των µικρογλοιακών κυττάρων ερµηνεύουν ορισµένες περιπτώσεις της νόσου Alzheimer. 
Τέλος, τα νευρογλοιώµατα είναι εξαιρετικά διηθητικοί όγκοι µε δυσµενέστατη πρόγνωση. Όσο αφορά τη 
θεραπεία, ο παράγοντας GDNF που εκκρίνεται από τα νευρογλοιακά κύτταρα συµβάλλει στην αναγέννηση 
κατεστραµµένων νευρικών ινών. Επίσης, τα νευρογλοιακά κύτταρα αρχίζουν να χρησιµοποιούνται και για 
την αποκατάσταση τραυµατισµών του νωτιαίου µυελού. 
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:Ο-811-ΑΑ

Χωµατερές, πυρκαγιά των Ταγαράδων, διοξίνες και επιπτώσεις στην υγεία.
.3κος ΝϊΡά, 2 Παπαδάκης Ν,1Ταβουλάρη Α,  1Ούτος Μ, 1Καρακάση Β

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΣΚΟΠΟΣ: Οι ποσότητες των παραγόµενων στερεών απορριµµάτων εξακολουθούν να 
αυξάνονται και τίθεται πάντα το πρόβληµα της αποθήκευσής τους. Η αντιµετώπιση του θέµατος, το οποίο 
για όλες τις χώρες είναι ένα δύσκολο πρόβληµα  για τη χώρα  µας είναι  πολύ πιο δύσκολο και συνοδεύει 
όλη την πορεία των απορριµµάτων, από τη πηγή και την αποκοµιδή ως την εναπόθεση. 
Σκοπός της εργασίας είναι οι επιπτώσεις των διοξινών στον ανθρώπινο οργανισµό και ο βέλτιστος τρόπος 
διαχείρισης των απορριµάτων µε αφορµή την πυρκαγιά που ανεπτύχθη στην Χωµατερή των Ταγαράδων τον 
περασµένο Ιούλιο. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Χρησιµοποιήθηκε το υλικό από την δηµοσιοποίηση  των αποτελεσµάτων των 

 από την 2006Ιουλίου 25 αναλύσεων για διοξίνες σε δείγµατα εδάφους και καρπών ελιάς που πάρθηκαν στις 
περιοχή της χωµατερής Ταγαράδων και αναλύθηκαν από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών 
«∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».Kαθώς και η τοξικολογική έρευνα για βαρέα µέταλλα που έγινε σε διάφορα προϊόντα της 
ευρύτερης  περιοχής  της χωµατερής των Ταγαράδων από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο προφίλ των ισοµερών ενώσεων διοξινών στο δείγµα εδάφους που ελήφθη µέσα 
από το ΧΥΤΑ κυρίαρχη είναι η συγκέντρωση του τετρα-χλωροφουρανίου και αυξηµένες οι συγκεντρώσεις 
των τετρα-χλωροδιοξίνης, πέντα-χλωροδιοξίνης και 2,3,4,7,8-πεντα-χλωροφουράνιου. 
Σε όλα τα δείγµατα καρπού ελιάς το προφίλ των ισοµερών ενώσεων είναι παρόµοιο, µε αυξηµένες τις 
συγκεντρώσεις της τερα-χλωροδιοξίνης, πέντα-χλωροδιοξίνης, τετρα-χλωροφουρανίου και 1,2,3,7,8-πεντα-
χλωροφουράνιου και κυρίαρχη την συγκέντρωση του 2,3,4,7,8-πεντα-χλωροφουράνιου. 
Όλα τα δείγµατα είχαν χαµηλή περιεκτικότητα Cd και Pb από τα  ανώτερα όρια. 
   
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ορθολογική διαχείριση του µεγάλου όγκου των απορριµµάτων επιβάλλεται για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση φυσικών πόρων και σχετίζεται άµεσα µε το επίπεδο 
ζωής. ‘Φτάνει πια, δεν µπορούµε να ζούµε σ’ ένα µολυσµένο περιβάλλον που απειλεί το µέλλον και τη ζωή 
µας. 
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:Ο-911-ΑΑ

Ραδιενεργά στοιχεία στο ανθρώπινο σώµα.
1Μπαµπαλίτσα Σ∆, 1Μανούσακα Ζ, 1 Κουτής Α, 1Κουλουκτσής Α, 1 Καλέση ΑΕ , 1αντής Α∆ιαµ 

Κάππας Κ2.
1Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, 2Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας 

 
 
Ο κόσµος µας είναι ραδιενεργός και ήταν ραδιενεργός από την γέννησή του. Ένας µεγάλος αριθµός 
ραδιενεργών στοιχείων (ραδιονουκλείδια) έχει παραχθεί µε φυσικό τρόπο ή παράγεται τεχνητά. Παρά την 
παρουσία των ακτινοβολιών, η ζωή στην Γη αναπτύχθηκε φυσιολογικά και ο άνθρωπος εκτίθεται σε αυτές 
από την αρχή της γένεσης του χρόνου. 
Οι πηγές από τις οποίες προέρχεται η ακτινοβολία φυσικού υποστρώµατος µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής 
για λόγους καλύτερης προσέγγισης: 

 
• Κοσµική Ακτινοβολία  

• Έδαφος 
• Ατµόσφαιρα 

• Ανθρώπινο Σώµα 
 
Στις παραπάνω φυσικές πηγές προστίθενται και τεχνητές που παράγονται από τον Άνθρωπο για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του. 
Τα ραδιονουκλείδια βρίσκονται στον αέρα, στο νερό, στο έδαφος και στα προϊόντα του. Κατ’επέκταση, 
βρίσκονται και στο σώµα µας, καθώς κάθε ηµέρα εισάγουµε µέσω του νερού και της τροφής και εισπνέουµε 
µέσω του αέρα ραδιονουκλείδια, µε αποτέλεσµα να συµβαίνουν συνολικά 8000 ραδιενεργές διασπάσεις ανά 
δευτερόλεπτο στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι τροφές εµπεριέχουν µικρές ποσότητες ραδιενεργών ουσιών. 
Τα συχνότερα απαντώµενα ραδιονουκλείδια (ως προς την ενεργότητά τους) στις τροφές είναι το Κάλιο 
(40K), ο Άνθρακας (14C) και το Ρουβίδιο (87Rb). Σε µικρότερο ποσοστό συναντώνται και άλλα ραδιενεργά 
στοιχεία, τα οποία είναι: Μόλυβδος (210Pb), Τρίτιο (3Η) , Ουράνιο (238U) , Ράδιο (226Ra , 228Ra), Πολώνιο 
(210Po) , Θόριο (232Th). Για το σύνολό τους ερευνήσαµε την ποσότητά και την επίδρασή τους στον 
οργανισµό. 
Αντίθετα λοιπόν µε τις στερεότυπες φράσεις που ακούγονται συχνά ότι “όλες οι ακτινοβολίες είναι 
επιβλαβείς για την υγεία” και ότι “δεν υπάρχει ασφαλές όριο για την ακτινοβολία”, τα ανθρώπινα όντα όχι 
µόνο επιβιώνουν και αναπτύσσονται σε ένα ραδιενεργό περιβάλλον αλλά και εµπεριέχουν αξιοσηµείωτες 
ποσότητες  ραδιενεργών υλικών στο σώµα τους. Συνεπώς, το ανθρώπινο σώµα είναι εξοικειωµένο µε την 
ακτινοβολία, η οποία σε συγκεκριµένες ποσότητες δεν αποτελεί κίνδυνο για αυτό. 
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:Ο-120-AA

Συγκριτική (προοπτική) µελέτη νέας µεθόδου ανάταξης προσθίου εξαρθρήµατος ώµου µε δύο 
κλασσικές µεθόδους.

.3ΑΚωνσταντινίδης , 2Σαϊεχ Φ, 1Σιδηρόπουλος Κ, 1ιλάλας ∆Π, 1 Γιαννοπούλου Ε, 1Κινατσίδης Π
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ “Παπαγεωργίου” 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ:Το πρόσθιο εξάρθρηµα ώµου είναι συχνό . Οι περισσότερες µέθοδοι ανάταξης του είναι 
επώδυνες και απαιτούν ταυτόχρονη χορήγηση φαρµάκων. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η 
παρουσίαση µιας νέας µεθόδου ανάταξης του πρόσθιου εξαρθρήµατος του ώµου και η σύγκριση της 
αποτελεσµατικότητας της µε δύο κλασσικές µεθόδους ανάταξης .  
      
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Συµµετείχαν 90 ασθενείς µε πρόσθιο εξάρθρηµα ώµου , ηλικίας 18-73 ετών ( µ.ο. 41,7 
έτη) , 75 άνδρες και 15 γυναίκες . 75 ασθενείς είχαν πρόσθιο εξάρθρηµα ώµου χωρίς κάταγµα , σε 11 
υπήρχε συνοδό κάταγµα µείζονος βραχιόνιου ογκώµατος ενώ σε 4 το εξάρθρηµα ήταν καθ΄έξιν. 
Χρησιµοποιήθηκαν τρεις µέθοδοι ανάταξης : η νέα µέθοδος , η µέθοδος Ιπποκράτη και Kocher . Η  
προσπάθεια ανάταξης πραγµατοποιήθηκε από νέους ειδικευόµενους ιατρούς, που είχαν ελευθερία ως προς 
την επιλογή της µεθόδου. Καταγράφηκε η χρονική διάρκεια ανάταξης του εξαρθρήµατος καθώς και η 
ένταση του πόνου των ασθενών. Η νέα µέθοδος πραγµατοποιήθηκε  µε τον ασθενή σε ύπτια θέση . ∆ε 
χρησιµοποιήθηκαν αναλγητικά ή κάποιου είδους αναισθησία . Εφαρµόστηκε ήπια επιµήκης έλξη και 
απαγωγή του άκρου , µε τον αγκώνα σε πλήρη έκταση και συνεχής κάθετη ταλάντωση κατά τη διάρκεια της 
απαγωγής . Μετά  90° απαγωγή ακολουθούσε έξω στροφή του άνω άκρου και συνέχιση της απαγωγής µέχρι 
τις 120° όπου αναµενόταν η ανάταξη. Οι τρεις µέθοδοι ανάταξης συγκρίθηκαν ως προς την 
αποτελεσµατικότητα , τη διάρκεια ανάταξης και την ένταση πόνου των ασθενών. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η νέα κλειστή µέθοδος ανάταξης ήταν πιο αποτελεσµατική, 
ταχύτερη και λιγότερο επώδυνη σε σχέση µε τις άλλες δύο µεθόδους σε επίπεδο στατιστικής 
σηµαντικότητας. 
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:N-112-ΑΑ

Tigecycline: ένα νέο ευρέος φάσµατος αντιµικροβιακό.
.2 ΓΣωτηρόπουλος, 1 ΙΑΤζάνος

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός:  Η µελέτη βιβλιογραφικά της δραστικότητας της tigecycline. 

 
 Βιβλιογραφική σύνοψη: Πρόκειται για ηµισυνθετικό παράγωγο της µινοκυκλίνης. Αποτελεί τον πρώτο 
εκπρόσωπο της νέας γενιάς  glycylcyclines µε δραστικότητα κατά ευρέος φάσµατος κλινικά σηµαντικών 
gram(-) και gram(+) παθογόνων µικροοργανισµών. Έχει   µηχανισµό δράσης που υπερνικά το tet-γονίδιο 
που κωδικοποιεί µηχανισµούς αντοχής, ενώ δυνατόν να είναι δραστικό κατά gram(-) µικροβίων που 
παράγουν ESBL (ευρέος φάσµατος β-λακταµάσες).  
Η δραστικότητα συνοδεύεται µε εξαιρετική θεραπευτική απάντηση σε λοίµωξη επί ζωïκών µοντέλων. 
Κλινικές µελέτες  αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα κατά  µικροβίων αιτίων λοιµώξεων  
ενδοκοιλιακών από ευαίσθητα στελέχη Citrobacter freudii, Enterobacter cloacae, E.coli, Klebsiella oxytoca, 
K. pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus anginosus,  Bacteroides 
fragilis, Bacteroides uniforms, B. vulgatus, Clostridium perfigens και Peptostreptococcus spp. Επίσης 
επιπεπλεγµένων δερµατικών και  λοιµώξεων µαλακών µορίων από E. coli, Enterococcus faecalis, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus anginosus, Streptococcus pyogenes και 
Bacteroides fragilis.  Είναι δραστική σε ευαίσθητα ή πολυανθεκτικά στελέχη των περισσότερων 
εντεροβακτηριακών, καθώς και αναεροβίων παθογόνων. ∆εν είναι δραστική στην Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus mirabilis και Proteus vulgaris.  ∆εσµεύεται στα ριβοσώµατα του µικροβιακού κυττάρου, 
αναστέλλοντας την πρωτεινοσύνθεση. 
 Εχει εγκριθεί από τον FDA τον Ιούνιο του 2005. 
Σε µελέτη στον ελλαδικό χώρο αναφέρεται ευαισθησία σε στελέχη  Klebsiella pneumoniae που παρήγαγαν 
ESBL (27 στελέχη) 92,6%, E.coli (n:43) 100%, Acinetobacter baumanii (n:100) 99%, MRSA (n:91) 98,9%, 
Enterococcus faecium ανθεκτικού Vancomycin και Linezolid (n:5) 100%.   
  Σε µεγάλη διεθνή µελέτη ελέγχθηκε η ευαισθησία in vitro  σε 215 στελέχη Acinetobacter baumanii 
(σηµαντικό νοσοκοµειακό παθογόνο µε πολυαντοχή, δυνατότητα µεταφοράς κλώνων αντοχής και εµπλοκή 
σε νοσοκοµειακές επιδηµίες). Γενικά εµφανίζει αυξανόµενη αντοχή στις καρβαπενέµες, ενώ η colistin για τα 
πανανθεκτικά  στελέχη είναι η µόνη παραµένουσα θεραπευτική επιλογή. Στη µελέτη αυτή η ευαισθησία στη 
tigecycline ήταν 85,1%,  colistin 97,2%,  imipenem 94%.  Τα 6/215 στελέχη  µε  αντοχή στη colistin, ήταν 
ευαίσθητα στην  tigecycline. Επίσης εκ των 7   ανθεκτικών στην imipenem 6   ήταν ευαίσθητα στην 
tigecycline. 
Για την πρόληψη αντοχής η  tigecycline πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο σε λοιµώξεις οφειλόµενες σε 
ευαίσθητα ή πιθανά ευαίσθητα βακτήρια. Η θεραπεία συνήθως διαρκεί 5-14 ηµέρες. Συµπερασµατικά 
πλεονέκτηµα του νέου αντιµικροβιακού αποτελεί η δραστικότητά του έναντι αεροβίων gram(-) και gram(+) 
παθογόνων  και αναεροβίων βακτηρίων.  
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:N-212-ΑΑ

∆ιαγνωστική αξία της CRP.
.2 ΓοςΣωτηρόπουλ, 1 ΙΑΤζάνος

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Μελέτη της διαγνωστικής αξίας της CRP του ορού. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:H CRP(C-reactive protein) ως πρωτείνη οξείας φάσης αποτελεί δείκτη οξείας 
φλεγµονής, αυξανόµενη  κύρια σε φλεγµονώδεις διαδικασίες. 
Ως διαγνωστικός δείκτης χρησιµεύει:  

1( Κυρίως ως δείκτης φλεγµονής. Αυξάνεται 6h µετά την έναρξη της φλεγµονής, ενώ η ΤΚΕ  µετά µία 
εβδοµάδα. 

2( Στην διαφορική διάγνωση ιογενών και βακτηριακών λοµώξεων. Οι ιογενείς λοιµώξεις συνοδεύονται 
µε χαµηλότερη αύξηση της CRP, σε σχέση µε βακτηριακές. 

3( Στην διάγνωση   ενεργοποίησης φλεγµονώδους νόσου. 
4( Στην αποτελεσµατικότητα της θεραπείας  φλεγµονωδών και λοιµωδών νόσων.    

5( Για την έγκαιρη διάγνωση µετεγχειρητικών λοιµώξεων. Η αύξησή της µετά την 3η ηµέρα θέτει 
σοβαρή υπόνοια λοίµωξης.   

6( Ως παράγοντας για την εκτίµηση του βαθµού του κινδύνου  σοβαρής καρδιαγγειακής νόσου,  επειδή 
η φλεγµονή είναι σηµαντικός παράγων αυτής. Σύµφωνα µε πρόσφατες έρευνες ασθενείς µε αυξηµένα 
επίπεδα CRP  θεωρούνται αυξηµένου κινδύνου για εκδήλωση σακχαρώδους διαβήτη, υπέρτασης και 
καρδιαγγειακής νόσου. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο ανευρίσκεται σε επίπεδα άνω 
των 3µg/L, µέσου κινδύνου 1-3µg/L και χαµηλού κινδύνου µικρότερα του 1µg/L.  

7( Πρόσφατες µελέτες συνδέουν τη CRP µε ανάπτυξη µυϊκής αποδυνάµωσης-εκφύλισης σχετιζόµενης 
µε την προχωρηµένη ηλικία.    
            Παράγοντες που επηρεάζουν τα επίπεδα της CRP: 

1( Η  συστηµατική εντατική άσκηση µειώνει την CRP και εποµένως τον κίνδυνο καρδιαγγειακής 
νόσου. Γυναίκες µε χαµηλό επίπεδο άσκησης είχαν αυξηµένες τιµές CRP, σε σχέση µε γυναίκες µε υψηλό ή 
µέτριο επίπεδο άσκησης.  

2( Η µακροχρόνια λήψη οιστρογόνων, ορµονικής θεραπείας υποκατάστασης ή αντισυλληπτικών 
αυξάνει τα επίπεδα της CRP. 

3( Η λήψη νιασίνης, µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών,  aspirin ή κορτικοστεροειδών  και στατινών 
µειώνει  τα επίπεδα της CRP. 

4( Γυναίκες µε αυξηµένο BMI(body mass index) και/ή υψηλότερη περίµετρο µέσης παρουσίαζαν 
σηµαντικά υψηλότερα επίπεδα CRP, σε σχέση µε γυναίκες µε µικρότερες τιµές των παραµέτρων αυτών. Η 
µείωση του σωµατικού βάρους συνοδεύεται µε µείωση της CRP.  
Η CRP επίσης αυξάνεται σε υπέρταση, χρήση αλκοόλ,  κάπνισµα, ινσουλινοάντοχο διαβήτη, εγκυµοσύνη, 
σύνδροµο χρόνιας κόπωσης, κατανάλωση καφεïνης, υψηλή πρωτεïνούχου δίαιτα, διαταραχές ύπνου, 
κατάθλιψη, υπερτριγλυκεριδίναιµία.  
Συµπέρασµα: Η CRP αποτελεί  σηµαντικό διαγνωστικό δείκτη. Για την αξιολόγηση  είναι αναγκαίο να 
λαµβάνονται υπόψη όλοι οι πιθανοί παράγοντες (λήψη φαρµάκων κα)    που δυνατόν να  επηρεάζουν τα 
επίπεδά της. 
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:Ν-312-ΑΑ

Υπεροµοκυστεϊναιµία και αγγειακή νόσος.
.2Τζάνος ΙΑ, 1Σωτηρόπουλος Γ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ,  2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Ο ρόλος της οµοκυστεïνης στην πρόκληση αγγειακής νόσου.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η Οµοκυστεϊνη(HCY) είναι αµινοξύ που παράγεται από ενδοκυττάρια 
αποµεθυλίωση της µεθειονίνης, προερχόµενη από το µεταβολισµό των πρωτεϊνών της τροφής. Το 
µεγαλύτερο µέρος της οµοκυστεϊνης επαναµεθυλιώνεται σε µεθειονίνη µε τα ένζυµα συνθετάση της 
µεθειονίνης (MS), µεθυλενο–τετραύδροφυλλική αναγωγάση (MTHFR)-έµµεση επιρροή, συνένζυµο (βιτ. 
Β12) και υπόστρωµα  µεθυλ–τετραϋδροφυλλικό (MTHF). Μικρότερο µέρος της οµοκυστεϊνης µεταβολίζεται 
σε κυστεϊνη µε ένζυµο τη β – συνθετάση της κυσταθειονίνης (CBS) και συνένζυµο τη βιτ. Β6. 
Αίτια υπεροµοκυστεϊναιµίας 
Α) Συγγενή 1)Οµοζυγωτίες  µεταλλάξεων που προκαλούν έλλειψη  ενζύµων (CBS και MS µε συνέπεια 
σοβαρή υπεροµοκυστεϊναιµία ≥100 µmol/L, σπάνιες  αλλά σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, θροµβώσεις 
αγγείων σε νεαρή ηλικία (οµοκυστεϊνουρία). 2)Μετάλλαξη C677T του γόνου της MTHFR µε συνέπεια την 
παραγωγή λιγότερο δραστκού ενζύµου και µειωµένη επαναµεθυλίωση της οµοκυστεϊνης. Απαντά στο 10 -
15% του γενικού πληθυσµού και προκαλεί µέτρια υπεροµοκυστεϊναιµία. 3)Μετάλλαξη A1298C της 
MTHFR. 
Β)Επίκτητα:1)Έλλειψη βιταµινών Β12, Β6, φυλλικού. 2)Εγκυµοσύνη, εµµηνόπαυση. 3)Τρόπος ζωής: 
κάπνισµα, καφές, µη ισορροπηµένη διατροφή. 4)Φάρµακα: διγουανίδες, µεθοτρεξάτη, αντιεπιληπτικά κ.α. 
5)Νοσήµατα: νεφρική ανεπάρκεια, αυτοάνοσα, Ca, φλεγµονές εντέρου κ.α. 
Η υπεροµοκυστεϊναιµία είναι α)ισχυρός ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για αρτηριοσκληρυντική νόσο 
των στεφανιαίων, εγκεφαλικών και περιφερικών αγγείων και β)ισχυρός προγνωστικός παράγοντας 
θνησιµότητας ασθενών µε στεφανιαία νόσο (ενοχοποιείται για επαναστένωση στεφανιαίων αγγείων µετά 
αγγειοπλαστική). Έχει συνεργική δράση µε υπέρταση και κάπνισµα για την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου. 
Υπεροµοκυστεϊναιµία παρατηρείται στο 20-30% των ασθενών µε αγγειακή νόσο (έµφραγµα, αγγειακό 
εγκεφαλικό επεισόδιο, ή περιφερική αγγειακή νόσο). Για τη µετάλλαξη, πολυµορφισµό της MTHFR, στις 
τρέχουσες µελέτες δε γίνεται αποδεκτή οµόφωνα η άποψη ότι προκαλεί αγγειακή νόσο, παρά µόνο όταν 
συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου. Για τη φλεβoθρόµβωση η υπεροµοκυστεϊναιµία συσχετίζεται 
µόνο µε την ιδιοπαθή φλεβική θρόµβωση και όχι µε τη φλεβoθρόµβωση άλλης αιτιολογίας. Eπίσης 
συσχετίζεται µε επαναλαµβανόµενα, διαλείποντα φλεβοθροµβωτικά επεισόδια. 
Η µέτρηση της ολικής οµοκυστεϊνης πρέπει να συµπεριλαµβάνεται στο θροµβολυτικό έλεγχο για πρωτογενή 
και δευτερογενή πρόληψη αγγειακών νοσηµάτων. Ασθενείς µε αυξηµένη οµοκυστεϊνη (ΦΤ=5-12µmol/L) 
ελέγχονται πρώτα για την ύπαρξη δευτερογενών αιτιών (νεφρική ανεπάρκεια, υποθυρεοειδισµός κ.α.) µε 
σκοπό τη θεραπευτική αντιµετώπισή τους. Όταν δεν ανευρίσκονται άλλες αιτίες υπεροµοκυστεϊναιµίας, 
συνιστάται ισορροπηµένη διατροφή και χορήγηση βιτ. Β και φυλλικού οξέος. 
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:Ν-412-ΑΑ

D-∆ιµερή και θρόµβωση.
.2Τζάνος ΙΑ, 1Σωτηρόπουλος Γ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης ,  2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός:∆ιερεύνηση της διαγνωστικής σηµασίας των D-διµερών στη θρόµβωση. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:Η ενεργοποίηση της πήξης έχει ως αποτέλεσµα τη διάσπαση ινωδογόνου από τη 
θροµβίνη σε ινώδες, που διασπάται από την πλασµίνη απελευθερώνοντας σταυροειδώς συνδεδεµένες 
περιοχές. Από αυτές η µικρότερη µονάδα είναι το D–διµερές, η ανίχνευση του οποίου αποτελεί αξιόπιστη 
ένδειξη λύσης του ινώδους και ενεργοποίησης του ινωδολυτικού µηχανισµού. 
Το D-διµερές αυξάνει:Α)Σε φυσιολογικές καταστάσεις:1)εγκυµοσύνη, 2)υπερήλικες, 3)φυσική 
δραστηριότητα, 4)stress, 5)λήψη αντισυλληπτικών per os.Β) Σε παθολογικές καταστάσεις:1)πνευµονική 
εµβολή, 2)φλεβική και αρτηριακή θρόµβωση, 3) διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, 4)Ca, 5) φλεγµονές και σήψη, 
6)µεγάλα αιµατώµατα, 7)ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, 8)τραύµατα, χειρουργεία, εγκαύµατα, 
9)αιµόλυση, 10)HELLP σύνδροµο (αιµόλυση, αυξηµένα ηπατικά ένζυµα, χαµηλά αιµοπετάλια), 
11)θροµβοπενία µετά χορήγηση ηπαρίνης. 
Μέθοδοι ανίχνευσης του D-διµερές είναι: 
Α)ταχεία µέθοδος Latex:όχι τόσο αξιόπιστη. Β)ανοσοθολοσιµετρία: αξιόπιστη µέθοδος. Γ)ELISA:η 
ακριβέστερη µέθοδος µε τη µεγαλύτερη ειδικότητα (>98%).  
Ως φυσιολογικό όριο ορίζονται τα 50-250µg/L, που µετατίθεται ανάλογα µε τον εξεταζόµενο πληθυσµό. 
Στους νοσηλευόµενους το όριο απόφασης είναι 500µg/L γιατί συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις π.χ. Ca, 
φλεγµονές κ.α. Σε υπερήλικες και νοσηλευόµενους στη ΜΕΘ το όριο απόφασης µετατίθεται µε ασφάλεια 
στα 750µg/L. Σε δοκιµασίες ελέγχου D-διµερούς µε υψηλή διαγνωστική ειδικότητα (ELISA), το 
φυσιολογικό αποτέλεσµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια για τον αποκλεισµό οξείας φλεβικής 
θρόµβωσης ή πνευµονικής εµβολής χωρίς να χρειαστεί άλλη διαγνωστική εξέταση. 
Το αποτέλεσµα του D-διµερούς πρέπει πάντα να συνεκτιµάται µε την κλινική εικόνα του ασθενούς. 
Ασθενείς µε χαµηλή κλινική πιθανότητα για φλεβική θρόµβωση ή πνευµονική εµβολή και φυσιολογικό όριο 
D-διµερούς δε χρειάζονται περεταίρω εργαστηριακό έλεγχο (π.χ. σπινθηρογράφηµα, υπέρηχο, H-CTPA), 
όπως απαιτείται σε ασθενείς µε υψηλή κλινική πιθανότητα. Αντίθετα σε ασθενείς µε χαµηλή ή µέτρια 
κλινική πιθανότητα για θρόµβωση και αυξηµένες τιµές D- διµερούς απαιτείται πληρέστερος έλεγχος. 
To D-διµερές δεν χρησιµοποιείται για τον αποκλεισµό φλεβικής θρόµβωσης ή πνευµονικής εµβολής: 
1)εντός 4 εβδοµάδων µετά τραύµα ή χειρουργείο. 2)µετά 24 ώρες από την έναρξη αντιπηκτικής αγωγής. 
3)εντός 7 ηµερών από την έναρξη ινωδολυτικής αγωγής. 4)διάχυτη καρκινωµάτωση. 

 
Συµπέρασµα: Το D-διµερές µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης προπηκτικής δραστηριότητας και 
ενεργού ινωδόλυσης Είναι µέθοδος ταχεία, αξιόπιστη και ασφαλής για αποκλεισµό (ή διάγνωση) 
πνευµονικής εµβολής και φλεβικής θρόµβωσης, συνεκτιµώντας την κλινική εικόνα του ασθενούς. 
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:Ο-512-ΑΑ

Καπνισµατικές συνήθειες σε φοιτητές (5ο και 6ο έτος) της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ.
Γαλανόπουλος , ιόπουλος ΓΒερρο, Κιτσόπουλος Κ, Ιωακειµίδης Μ, Γερασίµου Χ, Κοντακιώτη Ε

Μ, Αργυροπούλου Π, Γκιουλέκας ∆.
Πνευµονολογική Κλινική και Μονάδα Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 
Νοσοκοµείο “Γ. Παπανικολάου” 

 
 
Εισαγωγή- Σκοπός: Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία που αφορούν στις καπνιστικές συνήθειες 
των 5ετών και 6ετών φοιτητών Ιατρικής. Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση του επιπολασµού του 
καπνίσµατος στους φοιτητές των τελευταίων ετών της Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και  η αναζήτηση των 
παραγόντων που τον επηρεάζουν και η σύγκριση των αποτελεσµάτων µε άτοµα του γενικού πληθυσµού της 
ίδιας ηλικιακής οµάδας. 

 
Υλικό-Μέθοδος: Στη µελέτη συµµετείχαν 293 φοιτητές Ιατρικής του 5ου και του 6ου έτους (160 άνδρες και 
133 γυναίκες, µέσης ηλικίας 23,7±1,5 ετών) και τυχαίο δείγµα  πληθυσµού193 ατόµων (89 ανδρών και 104 
γυναικών, µέσης ηλικίας 22,7±3 ετών).  Η µελέτη διενεργήθηκε από εκπαιδευµένους φοιτητές(ΕΦ) ιατρικής 
5ου και του 6ου έτους, µε ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο 65 ερωτήσεων. Η συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου γινόταν  µε την παρουσία και βοήθεια των ΕΦ.  

 
Αποτελέσµατα: Ο επιπολασµός των καπνιστών φοιτητών είναι 27,3%  (28,8% των ανδρών και 25,6% των 
γυναικών) και η µέση κατανάλωση τσιγάρων είναι 15,7±7,7 τσιγάρα την ηµέρα. Ο επιπολασµός του 
δείγµατος του γενικού πληθυσµού είναι 35,2% (40,3% των ανδρών και 30,8% των γυναικών)  και η µέση 
κατανάλωση 18,2±10 τσιγάρα την ηµέρα. Τα αποτελέσµατα των δύο οµάδων δεν διέφερουν στατιστικά 
σηµαντικά. Ωστόσο το 47,5% των καπνιστών θέλουν να διακόψουν το κάπνισµα, ενώ το 51,3% το έχει ήδη 
προσπαθήσει. Οι µη καπνιστές καταναλώνουν αλκοόλ ευκαιριακά σε σύγκριση µε τους καπνιστές (p=0,000) 
οι οποίοι καταναλώνουν πολύ (3-4 φορές την εβδοµάδα). Σηµαντικές είναι επίσης οι καπνιστικές συνήθειες 
των γονέων. Οι µη καπνιστές έχουν συχνότερα γονείς µη καπνιστές (p=0,002) ενώ οι γονείς των καπνιστών 
συχνότερα καπνίζουν και οι δύο (p=0,011). Επιπλέον όσοι δεν αθλούνται συστηµατικά έχουν περισσότερες 
πιθανότητες να είναι καπνιστές (p=0,02). Τέλος φυσική εξάρτηση από τη νικοτίνη παρουσιάζει, σύµφωνα µε 
το ερωτηµατολόγιο Fagerstrom, το 12,5% των φοιτητών έναντι του 20,6% της οµάδας σύγκρισης χωρίς να 
εµφανίζεται στατιστικά σηµαντική διαφορά. 

 
Συµπεράσµατα: Το ποσοστό των καπνιστών φοιτητών παρουσιάζεται υψηλό, χωρίς και διαφέρει από το 
γενικό πληθυσµό χωρίς αυτό να είναι στατιστικά σηµαντικό. Το κάπνισµα σχετίζεται θετικά µε την 
κατανάλωση αλκοόλ, τις καπνιστικές συνήθειες των γονέων και την έλλειψη συστηµατικής άθλησης. 
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:Ο-612-ΑΑ

∆ιαφορική διάγνωση του χρόνιου βήχα από οργανωµένο ιατρείο άσθµατος. 
, Πουνερίδου Χ, Σάρλης Π, Σαββουκίδου Σ, Κοντακιώτη Ε,  Αθανασοπούλου Μ,Κιτσόπουλος Κ

Παπακώστα ∆, Γκιουλέκας ∆.
Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ “Γ. 
Παπανικολάου” 

 
 
Σκοπός: Ο χρόνιος βήχας (δηλ. βήχας διάρκειας > 8 εβδοµάδων) είναι ένα συχνό και βασανιστικό 
σύµπτωµα και παρατηρείται σε 3-40% του πληθυσµού. Σκοπός της µελέτης είναι η διαφορική διάγνωση του 
χρόνιου βήχα και η µελέτη των χαρακτηριστικών του. 

 
Υλικό & Μέθοδοι: Στη µελέτη πήραν µέρος 150 ασθενείς (104 γυναίκες και 46 άνδρες) µέσης ηλικίας 
38,44 ± 16,91 ετών, που προσήλθαν  στο Εξωτερικό Ιατρείο Άσθµατος της Πνευµονολογικής Κλινικής του 
Α.Π.Θ. για έλεγχο χρόνιου βήχα στην τριετία 2004-2006. Οι ασθενείς συµπλήρωσαν ειδικό ερωτηµατολόγιο 
και υποβλήθηκαν σε ακτινολογικό έλεγχο θώρακος και κόλπων προσώπου, σε σπιροµέτρηση, εισπνευστική 
δοκιµασία πρόκλησης µε µεταχολίνη και δερµατικά τεστ. Στους ασθενείς που διαγνώστηκε βρογχικό άσθµα 
αναζητήθηκε ο ρόλος των παραµέτρων: ηλικία, φύλο, αλλεργία, ύπαρξη ρινίτιδας, διάρκεια συµπτωµάτων 
πριν από την πρώτη επίσκεψη, κάπνισµα και ευαισθησία στη µεταχολίνη. 

 
Αποτελέσµατα: Σε 115 (76% ) ασθενείς διαγνώστηκε βρογχικό άσθµα, από αυτούς 45 (25%) το βρογχικό 
άσθµα ήταν η µόνη αιτία του χρόνιου βήχα ενώ στους υπόλοιπους συνυπήρχαν και άλλες αιτίες, κυρίως 
ρινίτιδα (54 ασθενείς), ΓΟΠ (5 ασθενείς), λήψη α-ΜΕΑ (5 ασθενείς),  ψυχογενή αίτια (3), 
παραρρινοκολπίτιδες - ρινικοί πολύποδες (2), νόσοι του θυρεοειδούς (4) και νοσήµατα του συνδετικού 
ιστού(1). Χρόνιος βήχας ως µοναδικό σύµπτωµα παρατηρήθηκε σε 24 ασθενείς µε ρινίτιδα, σε 4 µε ΓΟΠ, σε 
1 µε λήψη α-ΜΕΑ, σε 1 µε ψυχογενή αίτια και σε 3 µε παραρρινοκολπίτιδα. Οι ασθµατικοί ασθενείς 
χωρίστηκαν σε 4 στάδια βαρύτητας κατά τις διεθνείς θέσεις οµοφωνίας για το άσθµα, GINA. Στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν ως προς το φύλο, µε υπεροχή των γυναικών (p=0,000), την ηλικία του 
ασθενούς κατά την έναρξη της νόσου (p=0,006) µε υπεροχή στην ηλικία άνω των 18 ετών και το στάδιο µε 
υπεροχή του σταδίου I. 

 
Συµπεράσµατα: Το βρογχικό άσθµα είναι η συχνότερη αιτία χρόνιου βήχα στον ενήλικα,  είναι συνήθως 
ήπιο και η βαρύτητά του σχετίζεται µε το φύλο και την ηλικία έναρξης. Άλλες συχνές αιτίες είναι η ρινίτιδα 
και η ΓΟΠ.  
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Εκτίµηση της βαρύτητας του βρογχικού άσθµατος από οργανωµένο ιατρείο και συσχέτιση 
της µε ειδικές παραµέτρους των ασθενών.

, Σάρλης Π, Αθανασοπούλου Μ, Πουνερίδου Χ, Κιτσόπουλος Κ, Σαββουκίδου Σ, Κοντακιώτη Ε
Παπακώστα ∆, Γκιουλέκας ∆.
Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ “Γ. 
Παπανικολάου” 

 
 
Σκοπός:Η διερεύνηση της βαρύτητας του βρογχικού άσθµατος µε βάση κλινικές και εργαστηριακές 
παραµέτρους και  ο προσδιορισµός των παραγόντων που την επηρεάζουν. 

 
Υλικό & Μέθοδοι: Στη µελέτη περιλήφθηκαν 398 ασθενείς (120 άνδρες και 278 γυναίκες µέσης ηλικίας 
38,44±16,91) οι οποίοι προσήλθαν για πρώτη φορά στο Eξωτερικό Iατρείο Βρογχικού Άσθµατος της 
Πνευµονολογικής Κλινικής του ΑΠΘ στη διετία 2005-2006. Οι ασθενείς συµπλήρωσαν ειδικό 
ερωτηµατολόγιο και υποβλήθηκαν σε σπιροµέτρηση, εισπνευστική δοκιµασία πρόκλησης µε µεταχολίνη και 
δερµατικά τεστ και στη συνέχεια ταξινοµήθηκαν σε 4 οµάδες βαρύτητας ανάλογα µε τα στάδια διεθνούς 
οµοφωνίας άσθµατος (GINA 2005): διαλείπον, Στάδιο 1, (FEV>80%), ήπιο επιµένον, Στάδιο 2,  
(FEV1>80%), µέτριο, Στάδιο 3, (FEV1=60-80%) και βαρύ, Στάδιο 4, (FEV1<60%). Αναζητήθηκε ο ρόλος 
των παραµέτρων: ηλικία, φύλο, κάπνισµα, αλλεργία, ύπαρξη ρινίτιδας, διάρκεια συµπτωµάτων πριν από την 
πρώτη επίσκεψη και η βρογχική υπεραντιδραστικότητα µε δοκιµασία µεταχολίνης. 

 
Αποτελέσµατα:  Στο διαλείπον άσθµα εντάχθηκαν 160 ασθενείς, στο ήπιο επιµένον 130 ασθενείς, στο 
µέτριο 75 και στο βαρύ 33. Μεταξύ των 4 οµάδων παρατηρήθηκε βαρύτερο βρογχικό άσθµα σε άτοµα 
µεγαλύτερης ηλικίας (p=0,000) και σε ασθενείς µε µεγαλύτερη διάρκεια συµπτωµάτων  πριν την πρώτη 
επίσκεψη (p=0,000). Επιπλέον όσον αφορά τα συµπτώµατα των ασθενών παρουσιάζονται σηµαντικές 
διαφορές (p=0,001) καθώς το ήπιο άσθµα εµφανίζεται συνήθως µόνο µε βήχα ενώ το βαρύτερο µε βήχα και 
δύσπνοια. Αντίθετα η αλλεργία, η ύπαρξη ρινίτιδας, το κάπνισµα και η ευαισθησία στη µεταχολίνη δεν 
αποτέλεσαν στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες για τη βαρύτητα του άσθµατος. 

 
Συµπέρασµα: Η βαρύτητα του βρογχικού άσθµατος επηρεάζεται σηµαντικά από την ηλικία του ασθενούς 
κατά την έναρξη της νόσου, τη διάρκεια των συµπτωµάτων και χαρακτηρίζεται από συνδυασµό βήχα και 
δύσπνοιας.   
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Ιδιαιτερότητες των καταγµάτων του αναπτυσσόµενου σκελετού.
.δης ΙίΧριστοφορ, Γιγής Ι, λίκας ΘΜπεσ, Γούλιος Β, Μαϊµάρη Μ, Χρίστου Φ

Β΄ Ορθοπεδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ “ Γ. Γεννηµατάς” 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης µας είναι η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των καταγµάτων του 
αναπτυσσόµενου σκελετού σε σύγκριση µε αυτά των ενηλίκων. Οι ιδιαιτερότητες αυτές οφείλονται: στο 
παχύ περιόστεο, την ύπαρξη των συζευκτικών χόνδρων στις επιφύσεις των µακρών οστών και τη 
δυνατότητα αποκατάστασης των παραµορφώσεων. 

 
Μεθοδολογία: Στην κλινική µας κατά την χρονική περίοδο 01/01/06 – 30/06/06 νοσηλεύθηκαν 260 
ασθενείς ηλικίας 1 – 14 ετών (µέσος όρος 8 ετών), µε κατάγµατα των άνω και κάτω άκρων από τα οποία τα 
160 αφορούσαν τα άνω άκρα  και τα 100 τα κάτω άκρα. Συντηρητικά (ανάταξη ή ακινητοποίηση µε γύψινο 
νάρθηκα) αντιµετωπίστηκαν οι 200 ασθενείς και εγχειρητικά οι 60. 

 
Αποτελέσµατα: Στους ασθενείς που αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά διαπιστώθηκε πώρωση του 
κατάγµατος: τον 1ο µήνα στους 80 ασθενείς, το 2ο µήνα στους 100 ασθενείς και τον 3ο µήνα στους 80 
ασθενείς. Σε κανένα ασθενή δεν παρατηρήθηκε καθυστερηµένη πώρωση ή ψευδάρθρωση. 

 
Συµπεράσµατα: Η πλειονότητα των καταγµάτων του αναπτυσσόµενου σκελετού αντιµετωπίζεται επιτυχώς 
συντηρητικά. Ανοιχτή ανάταξη απαιτείται σε παρεκτοπισµένα κατάγµατα κνήµης και µηριαίου 
µεγαλύτερων παιδιών και σε 3ου τύπου κατάγµατα κατά Salter-Harris. 
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Η ενδοµυελική ήλωση στην αντιµετώπιση καταγµάτων στα παιδιά.
.δης ΙίΧριστοφορ, Γιγής Ι, Μπεσλίκας Θ, Γούλιος Β, Χρίστου Φ, Μαϊµάρη Μ

Β΄ Ορθοπεδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ “ Γ. Γεννηµατάς” 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης µας είναι η χρήση της ενδοµυελικής ήλωσης ως µέθοδος εκλογής στην 
αντιµετώπιση των καταγµάτων στα παιδιά (ηλικίες 6-12 ετών). Η µέθοδος αυτή φαίνεται να παρουσιάζει 
αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων µεθόδων, συντηρητικών και χειρουργικών. Μερικά απ’ αυτά είναι το 
µικρό χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ανάρρωση του ασθενούς και κατά συνέπεια η γρήγορη  
κινητοποίησή του, είναι λιγότερο επεµβατική από άλλες µεθόδους, η πιθανότητα εµφάνισης επιπλοκών είναι 
µικρή και η πώρωση του κατάγµατος σχεδόν σίγουρη. Από τα µειονεκτήµατα της µεθόδου, σηµαντικότερο 
φαίνεται να είναι το ότι απαιτεί εξειδίκευση και ακρίβεια στην εφαρµογή της. 

 
Μεθοδολογία: Κατά την χρονική περίοδο 2003-2006 αντιµετωπίσθηκαν 70 κατάγµατα µε την παραπάνω 
µεθοδολογία, 35 αντιβραχίου, 10 κνήµης, 21 µηριαίου και 4 βραχιονίου. 

 
Αποτελέσµατα: Σε όλα τα κατάγµατα επιτεύχθηκε πώρωση του κατάγµατος µε την παραπάνω µέθοδο, η 
κινητοποίηση ήταν πρώιµη και ο χρόνος νοσηλείας των ασθενών κυµάνθηκε στις 8 ηµέρες. 

 
Συµπεράσµατα: Η ενδοµυελική ήλωση των καταγµάτων στον αναπτυσσόµενο σκελετό αποτελεί µια 
αξιόπιστη λύση έναντι των κλασσικών µεθόδων εσωτερικής και εξωτερικής οστεοσύνθεσης. 
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∆ευτεροπαθής αµυλοείδωση και γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια σε ασθενή µε οικογενή 
µεσογειακό πυρετό. 

, 2∆ηµοπούλου ∆ , 2Κατσαβούνη Χ, 2Μπουντούρης Γ, 2Μανιώτα Π, 1Τσουµαρίδου Α, 1Νιδήµος Α
Ηλονίδης Γ2, Γαρύφαλλος Α2.
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2∆’ Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Ιπποκράτειο” 

 
 
Περιγραφή περιστατικού: Ασθενής, άρρεν, ηλικίας 38 ετών, προσήλθε µε διάχυτο κοιλιακό άλγος, αρθραλγίες και 
συνοδό πυρετική κίνηση(~38,1o C). Από το ατοµικό του αναµνηστικό αναφέρονται υποτροπιάζοντα επεισόδια 
κοιλιακού άλγους, µε συνοδό εµπύρετο, διάρκειας 2-3 ηµερών. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκαν: διάχυτη 
κοιλιακή ευαισθησία, πολλαπλοί ανώδυνοι ψηλαφητοί βουβωνικοί και µασχαλιαίοι λεµφαδένες αµφοτερόπλευρα και 
οιδήµατα κάτω άκρων. Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε WBC 6400/µl, Neu 47,1%, Hct 28,3%, Hb 9,4g/dl, MCV 
85,7 , PLT 453000/µl, TKE 101, CRP 6,70, Ουρία 183 mg/dl, CREA 13,6mg/dl, Glu 68mg/dl, Ca+2 5,8mg/dl, P- 
9mg/dl, Λευκώµατα 3,9g/dl, Λευκωµατίνη 1,4g/dl, CHO 189mg/dl, TRI 163mg/dl. Η ηλεκτροφόρηση και η 
ανοσοηλεκτροφόρηση ορού-ούρων απέβησαν αρνητικές. Ο ανοσολογικός έλεγχος επίσης απέβη αρνητικός. Ο 
παρακλινικός έλεγχος προς αποκλεισµό TBC µε δερµοαντίδραση φυµατίνης και gene probe µυκοβακτηριδίου ήταν 
αρνητικός. Η CT θώρακος και κοιλίας ανέδειξε γενικευµένη λεµφαδενοπάθεια και διάταση ελίκων του λεπτού εντέρου 
µε συνοδό πάχυνση του τοιχώµατος του τελικού ειλεού και του τυφλού. Από τη βιοψία του ορθού κοιλιακού µυός, τη 
βιοψία ορθού και βουβωνικού λεµφαδένα προέκυψε εναπόθεση αµυλοειδούς του τύπου της ΑΑ δευτεροπαθούς 
αµυλοείδωσης. Από τη µοριακή ανάλυση γενετικού υλικού πιστοποιήθηκε συνδυασµένη ετεροζυγωτία Μ 680I/V726A 
στο εξώνιο του γονιδίου MEFV, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της διάγνωσης του οικογενούς µεσογειακού πυρετού. Ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς δεν ήταν συνηγορητικός για την ύπαρξη αµυλοείδωσης, ενώ φυσιολογικό 
ελέγχθηκε, επίσης, το µέγεθος των νεφρών υπερηχογραφικά. Ο ασθενής τέθηκε σε αγωγή µε κολχικίνη 2mg ηµερησίως 
και εντάχθηκε σε πρόγραµµα χρόνιας αιµοδιύλισης.  

 
∆ιαφοροδιάγνωση: Πρόκειται για περιστατικό δευτεροπαθούς αµυλοείδωσης, κατά την διερεύνηση του οποίου 
αποκλείστηκαν ως αίτια χρόνια φλεγµονώδη νοσήµατα, η φυµατίωση και καταστάσεις µε παραπρωτεϊναιµία. Ο 
έλεγχος ανέδειξε ευρήµατα συµβατά µε οικογενή µεσογειακό πυρετό. 
Ο οικογενής µεσογειακός πυρετός απαντάται κυρίως µεταξύ των λαών της Εγγύς Ανατολής και της Μεσογείου. 
Αποτελεί το πρωτότυπο µιας οµάδας κληρονοµικών νόσων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υποτροπιάζοντα επεισόδια 
πυρετού µε φλεγµονή στους ορογόνους χιτώνες, στον αρθρικό υµένα ή στο δέρµα. Ορισµένοι από τους ασθενείς 
αναπτύσσουν τελικά τύπου ΑΑ συστηµατική αµυλοείδωση.  
Ο ασθενής µας εµφανίστηκε µε τελικό στάδιο ΧΝΑ, που αποτελεί συνήθη κατάληξη της δευτεροπαθούς 
αµυλοείδωσης. 
Η λεµφαδενοπάθεια του ασθενούς οφείλεται στην εναπόθεση αµυλοειδούς, στοιχείο ιδιαίτερα ασύνηθες στη διεθνή 
βιβλιογραφία.  
Βιβλιογραφική σύνοψη: 

1. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 16th Edition. Volume II: 2024-2029 
2. html.431/3n16Vol/jnonline/org.italy-sin.www://http 

3. 15018633=pubmedid&pubmed=tool?fcgi.articlerender/gov.nih.pubmedcentral.www://http 
4. 11017802=pubmedid&pubmed=tool?fcgi.articlerender/gov.nih.pubmedcentral.www://http 
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Κατάγµατα των σφυρών: αντιµετώπιση και έλεγχος αποκατάστασης λειτουργικότητας της 
ποδοκνηµικής άρθρωσης. 

.2νίδης ΑιΚωνσταντ, 2Σαϊεχ Φ, 1Σιδηρόπουλος Κ, 1Πιλάλας ∆, 1 Γιαννοπούλου Ε, 1Κινατσίδης Π
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝ “Παπαγεωργίου” 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Τα κατάγµατα της ποδοκνηµικής είναι δεύτερα σε συχνότητα στον ανθρώπινο σκελετό. 
Ανάλογα µε το είδος του κατάγµατος και τις προσδοκίες του ασθενή έχει θέση τόσο η συντηρητική, όσο και 
η χειρουργική θεραπεία των καταγµάτων αυτών. Αντικείµενο της εργασίας είναι η µελέτη εµφάνισης 
επιπλοκών έπειτα από συντηρητική ή χειρουργική αντιµετώπισή τους. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Κατά το χρονικό διάστηµα από τον Ιανουάριο του 2004 έως το Φεβρουάριο του 2007 
νοσηλεύτηκαν στην Γ’ Πανεπιστηµιακή Ορθοπαιδική Κλινική του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου 45 
ασθενείς(21 άνδρες/24 γυναίκες, Μ.Ο. ηλικίας 45,7χρ) µε παρεκτοπισµένα κατάγµατα- εξαρθρήµατα 
ποδοκνηµικής. Χειρουργήθηκαν οι 33 και αντιµετωπίστηκαν συντηρητικά 12. Από αυτούς επανεξετάστηκαν 
32 ασθενείς(µέσος χρόνος follow-up 1,7 έτη) κλινικά για οίδηµα, άλγος σε ηρεµία και µετά από βάδιση, 
χρήση βοηθηµάτων κατά τη βάδιση, καθώς και ως προς την κινητικότητα της άρθρωσης. Ακτινογραφικά,  
ελέγχθηκαν για ευρήµατα οστεοαρθρίτιδας, µετατόπιση του αστραγάλου, πώρωση σε πληµµελή θέση και 
ψευδάρθρωση. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύνολο 32 ασθενών που επανεξετάστηκαν παρατηρήθηκαν τα εξής:;  Το 62,5%  
ήταν ελεύθεροι επιπλοκών, το 9,4% παρουσιάζει οίδηµα, 0% άλγος σε ηρεµία, 20% άλγος µετά από βάδιση. 
Στο 20% το πάσχον άκρο υπολείπεται του φυσιολογικού στην πελµατιαία κάµψη, το 22% παρουσιάζει 
ανάλογο περιορισµό στη ραχιαία κάµψη, το 12,5% και 20% υπολείπεται σε σχέση µε το φυσιολογικό κατά 
την κλίση σε ραιβότητα και βλαισότητα αντίστοιχα. 0% αναφέρει χρήση βοηθηµάτων στήριξης. 
Ακτινολογικά, διαπιστώθηκε αρχόµενη οστεοαρθρίτιδα στο 15,6% του συνόλου, 12,5% παρουσιάζει 
πώρωση σε πληµµελή θέση και 0% ψευδάρθρωση ή αλγοδυστροφία  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αντιµετώπιση αποτελεί µέθοδο εκλογής για τη θεραπεία των 
καταγµάτων της ποδοκνηµικής. Η τήρηση των αρχών οστεοσύνθεσης ελαχιστοποιεί την εµφάνιση 
επιπλοκών. Η συντηρητική αντιµετώπιση αποτελεί σε µεγαλύτερες ηλικίες τη µέθοδο εκλογής. 
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:Ο-231-ΑΑ

Αντιδραστικό συµπαθητικό ύδραρθρο γόνατος σε σύστοιχα υποκεφαλικά και διατροχαντήρια 
κατάγµατα µηριαίου σε ηλικιωµένους ασθενείς.

.2νίδης ΑιΚωνσταντ, 2Σαϊεχ Φ, 1Σιδηρόπουλος Κ, 1Πιλάλας ∆, 1 Γιαννοπούλου Ε, 1Κινατσίδης Π
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝ “Παπαγεωργίου” 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της παρουσίας συµπαθητικού υδράρθρου στο γόνατο σε ασθενείς που έχουν 
υποστεί σύστοιχο υποκεφαλικό ή διατροχαντήριο κάταγµα ισχίου και η προσπάθεια εκτίµησης των 
παραγόντων που συµβάλλουν τόσο στην εγκατάστασή  όσο και στην αποδροµή του. 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ: Στην εργασία αυτή µελετήθηκαν συνολικά  50  περιπτώσεις ασθενών που υπέστησαν  
υποκεφαλικό ή διατροχαντήριο κάταγµα και αντιµετωπίσθηκαν χειρουργικά στην Κλινική µας από τον 
Ιανουάριο  ως τον Αύγουστο 2006. Στους ασθενείς αυτούς καταγράφηκε ο βαθµός του υδράρθρου και στα 
δύο γόνατα κατά την εισαγωγή, µετά την εφαρµογή δερµατικής έλξης, προεγχειρητικά, την τρίτη 
µετεγχειρητική µέρα και την δέκατη πέµπτη µετεγχειρητική µέρα. Καταγράφηκε επίσης ο χρόνος που 
µεσολάβησε από την κάκωση µέχρι την εισαγωγή και ο χρόνος από την αρχική κάκωση ως τη χειρουργική 
αποκατάσταση, το είδος του κατάγµατος, το φύλο και η ηλικία του ασθενούς, η εφαρµογή ή όχι δερµατικής 
έλξης, η εφαρµογή αντιθροµβωτικών καλτσών καθώς και η µέθοδος χειρουργικής αποκατάστασης.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η παρουσία υδράρθρου στο σύστοιχο γόνατο ακολουθεί σχεδόν πάντοτε ένα 
υποκεφαλικό ή διατροχαντήριο κάταγµα του ισχίου, χωρίς ο βαθµός του να επηρεάζεται από την εντόπιση. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Ο βαθµός του υδράρθρου είναι µεγαλύτερος στις περιπτώσεις που  η χειρουργική 
αποκατάσταση καθυστερεί - ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει δερµατική έλξη - και όταν επιλέγεται η εσωτερική 
οστεοσύνθεση µε εφαρµογή δερµατικής έλξης στο τραπέζι ηλώσεως. Αντίθετα, η αποδροµή του υδράρθρου 
γίνεται σταδιακά συνήθως µετά την τρίτη µετεγχειρητική ηµέρα, σχετίζεται µε την εφαρµογή 
αντιθροµβωτικών καλτσών και ολοκληρώνεται στις δύο εβδοµάδες µετεγχειρητικά. 
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:Ν-331-ΑΑ

Αντιλήψεις για τον πόνο στους αρχαίους πολιτισµούς.
.Τίτση Ζ, Τζάνος ΙΑ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Μελέτη των αντιλήψεων για τον πόνο στους διάφορους αρχαίους πολιτισµούς. 

 
Σύνοψη της Μελέτης: Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, πίστευαν ότι οι επώδυνες καταστάσεις εκτός από αυτές των 
πληγών, οφείλονταν σε θρησκευτικές επιδράσεις των θεών ή σε πνεύµατα του θανάτου, που έρχονταν στο 
σκοτάδι.  
Στην αρχαία Ινδία οι πρώτες απόψεις για τον πόνο και άλλες ιατρικές γνώσεις αποδίδονται στο θεό Indra. Ο 
Βούδας (500 π.Χ.)., απέδιδε τον πόνο της ζωής στη µαταίωση των επιθυµιών. Οι αρχαίοι Ινδουιστές 
πίστευαν πως το κέντρο αντίληψης του πόνου είναι η καρδιά που θεωρούνταν το κέντρο της συνείδησης. 
 Σύµφωνα τους Κινέζους, σε φυσιολογικό άτοµο, οι δύο αντίθετες ενοποιηµένες δυνάµεις, το Yin (θηλυκή, 
αρνητική, παθητική δύναµη) και το Yang (ανδρική, θετική, ενεργητική δύναµη), ισορροπούν και βοηθούν τη 
ζωτική ενέργεια (chi) να κυκλοφορεί σε όλο το σώµα µέσω ενός δικτύου καναλιών. Απόφραξη (ανεπάρκεια) 
ή υπερχείλιση (υπερεπάρκεια) στην κυκλοφορία του chi προκαλεί ανισορροπία στις δύο δυνάµεις, 
προξενώντας ασθένεια και πόνο. 
Οι αρχαίοι Έλληνες ασχολήθηκαν ιδιαίτερα µε τη φύση των αισθήσεων και των αισθητικών οργάνων. Οι 
Αλκµέων, Αναξαγόρας, ∆ιογένης και ∆ηµόκριτος υποστήριξαν ότι ο εγκέφαλος ήταν το κέντρο των 
αισθήσεων και της λογικής. Αντίθετα οι Εµπεδοκλής και Αριστοτέλης θεωρούσαν την καρδιά κέντρο των 
αισθήσεων.  
Ο Ιπποκράτης διατύπωσε τη θεωρία των τεσσάρων χυµών (αίµα,  φλέγµα, κίτρινη χολή, µαύρη χολή). Ο 
πόνος γινόταν αισθητός σε ανεπάρκεια ή υπερεπάρκεια ενός από τους χυµούς.  
Ο Πλάτωνας πίστευε, ότι ο πόνος δεν προκαλείται µόνο από περιφερικό ερεθισµό, αλλά αποτελεί και 
συναισθηµατική διαδικασία της ψυχής, που βρισκόταν στην καρδιά. 
Σύµφωνα µε το Θεόφραστο το κέντρο των αισθήσεων και του πόνου ήταν ο εγκέφαλος. Οι Ερώφιλος και 
Ερασίστρατος από την Αλεξάνδρεια απέδειξαν ανατοµικά ότι ο εγκέφαλος αποτελούσε µέρος του νευρικού 
συστήµατος και ότι τα νεύρα ήταν δύο ειδών: κινητικά και αισθητικά.  
Στην αρχαία Ρώµη ο Κέλσος θεωρούσε τον πόνο φαινόµενο της φλεγµονής. Παρά τη µεγάλη συµβολή του 
Γαληνού πάνω στη λειτουργία του νευρικού συστήµατος, οι απόψεις του Αριστοτέλη για τις πέντε αισθήσεις 
και τον πόνο σαν “ένα πάθος της ψυχής”, κυριάρχησαν για 23 αιώνες. 
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:Ν-431-ΑΑ

Σχέση θρησκευτικότητας–πνευµατικότητας και φυσικής και ψυχικής υγείας σε ασθενείς µε 
χρόνιο µυοσκελετικό πόνο. 

.Βραχάτης ∆, Τζάνος ΙΑ
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση των σύγχρονων απόψεων αναφορικά µε τη συσχέτιση της θρησκευτικότητας - 
πνευµατικότητας και της φυσικής και ψυχικής υγείας σε ασθενείς µε χρόνιο µυοσκελετικό πόνο 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η πνευµατικότητα έχει παίξει ιδιαίτερο ρόλο στην υγεία των ανθρώπων σε 
αρκετούς πολιτισµούς δια µέσου των αιώνων. Η αναζήτηση της έννοιας και του σκοπού της ζωής, η 
επιστράτευση της ελπίδας στη διάρκεια µιας αρρώστιας και η θέληση για ζωή, είναι στενά συνδεδεµένα µε 
τις πνευµατικές πεποιθήσεις ενός ατόµου. Παρά τις αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε τον τρόπο επίτευξης 
του θεραπευτικού αποτελέσµατος, έχει αναπτυχθεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενσωµάτωσης της 
πνευµατικότητας µέσα στο ρεύµα της αλλοπαθητικής ιατρικής. 
Μια σειρά ερευνών έχει τεκµηριώσει µια συσχέτιση µεταξύ θρησκευτικότητας – πνευµατικότητας και των 
συνεπειών της φυσικής και ψυχικής υγείας. Οι περισσότερες έρευνες επικεντρώθηκαν σε οµάδες ασθενών 
µε σοβαρά νοσήµατα, όπως καρδιοαγγειακές νόσοι, διάφορες µορφές καρκίνου, νεφρική ανεπάρκεια και 
AIDS. Ενώ η έρευνα έχει δείξει ότι υπάρχει µια θετική επίπτωση της θρησκευτικότητας – πνευµατικότητας 
στην υγεία, τη µακροζωία και την ανάνηψη από φυσικά νοσήµατα, δεν είναι γνωστό αν αυτό το πρότυπο 
ισχύει σε ασθενείς µε χρόνιο πόνο.  
Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι αρκετοί ασθενείς στρέφονται προς την πνευµατικότητα για την αντιµετώπιση 
του πόνου τους και ότι η θρησκευτικότητα και πνευµατικότητα έχουν θετική συσχέτιση µε χαµηλά σκορ 
πόνου και βελτιωµένη ψυχική διάθεση.  
Πρόσφατη µελέτη έδειξε ότι στους ασθενείς µε προσωπική θρησκευτική ενασχόληση (προσευχή, 
διαλογισµός κλπ), υπήρχε αρνητική συσχέτιση της θρησκευτικότητας µε τη τελική έκβαση της φυσικής 
υγείας, ενώ οι ασθενείς που έδειχναν µεγαλοψυχία, ακολουθούσαν πιο συµµετοχικές θρησκευτικές 
δραστηριότητες και είχαν θρησκευτική υποστήριξη, είχαν καλύτερη πρόγνωση διανοητικής υγείας. Η 
ένταση του πόνου όµως και στις δύο οµάδες ήταν άσχετη µε τη θρησκευτικότητα και τη πνευµατικότητα.  
Συµπερασµατικά ενώ είναι τεκµηριωµένο ότι η θρησκευτικότητα και πνευµατικότητα χρησιµοποιούνται 
συχνά ως µέσο αντιµετώπισης σοβαρών νόσων, εντούτοις δεν είναι πλήρως κατανοητό αν αυτές σχετίζονται 
µε την ψυχική και φυσική υγεία ή την ποιότητα ζωής στους ασθενείς µε χρόνιο µυοσκελετικό πόνο.   
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:Ν-531-ΑΑ

Νεώτερες θεωρίες για την ερµηνεία του πόνου. 
.2Σωτηρόπουλος Γ, 1Τζάνος ΙΑ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2 Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Μελέτη νεότερων θεωριών σχετικά µε την ερµηνεία του πόνου. 

 
Σύνοψη της Μελέτης: Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα επικράτησαν δύο θεωρίες για την ερµηνεία του 
πόνου, η θεωρία της ειδικότητας (specificity theory) και η θεωρία της έντασης (intensive theory).  
Το 1894 ο Goldscheider ανέπτυξε τη θεωρία ότι η ένταση των ερεθισµάτων και η κεντρική συσσώρευση 
αυτών ήταν τα σηµαντικότερα στοιχεία του πόνου.  
Κατά την διάρκεια  των πρώτων έξι δεκαετιών του 20ου αιώνα έγινε αρκετή έρευνα πάνω στην φύση του 
πόνου και δηµοσιεύθηκαν αρκετές µελέτες που υποστήριζαν τη µία ή την άλλη από τις δύο παραπάνω 
θεωρίες. Το 1943 ο Livingston διατύπωσε τη θεωρία της κεντρικής συσσώρευσης, σύµφωνα µε την οποία 
επώδυνα ερεθίσµατα προκαλούν την παρατεταµένη δραστηριότητα µίας αυτοδιεγειρόµενης αλυσίδας 
νευρώνων που βοµβαρδίζουν τα κύτταρα των οπισθίων κεράτων,  τα οποία ακολούθως µεταβιβάζουν την 
ανώµαλη νευρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο, καθώς επίσης  στα  κύτταρα των προσθίων και 
προσθιοπλαγίων κεράτων του νωτιαίου µυελού 
Το 1959 ο Noordenbos διατύπωσε τη θεωρία της αλληλεπίδρασης, σύµφωνα µε την οποία οι µεγάλης 
διαµέτρου ίνες αναστέλλουν  και οι µικρής διαµέτρου διεγείρουν την ικανότητα µεταβίβασης ερεθισµάτων 
των ενδιάµεσων νευρώνων, οι οποίοι µέσω ενός πολυσυναπτικού συστήµατος επικοινωνούν µε τον 
εγκέφαλο. Μέρος αυτής της θεωρίας ενσωµατώθηκε στη θεωρία της πύλης ελέγχου του πόνου των Melzack 
και Wall. η οποία ανακοινώθηκε το 1965. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, ερεθίσµατα που προέρχονται από 
περιφερική διέγερση µεταβιβάζονται σε τρία συστήµατα: στα κύτταρα της ζελατινώδους ουσίας, στις ίνες 
των οπισθίων δεσµών που κατευθύνονται προς τον εγκέφαλο και στα κύτταρα µεταβίβασης του νωτιαίου 
µυελού που µεσολαβούν στις διαδικασίες πληροφόρησης του εγκεφάλου.  
Όλες οι παραπάνω θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν το µηχανισµό του πόνου που προκαλείται από τη 
βλάβη των περιφερικών ιστών ή του περιφερικού και του κεντρικού συστήµατος. Τα τελευταία χρόνια 
γίνεται µία µεγάλη προσπάθεια για την ερµηνεία του χρόνιου πόνου ο οποίος εµφανίζεται σε απουσία 
ιστικής βλάβης ή άλλης “οργανικής” παθολογικής κατάστασης. 
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:Ο-631-ΑΑ

Σχέση µεταξύ άγχους και κατάθλιψης και αυξάνουσας/µειωνούσας ιδιοσυγκρασίας: 
πρόδροµη ανακοίνωση.

 .3λάκης ΚυΦουντο, , 2Παπαστεργίου ∆, 1Παπαστεργίου Ν, 1Κατσουλάρης Ι, 1Τσουµαρίδου Α
1 Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2 Ψυχολόγος, 3Γ’ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η θεωρία της αυξάνουσας/µειώνουσας (augmenters/reducers) ιδιοσυγκρασίας προβλέπει και την 
εµφάνιση ψυχιατρικού τύπου συµπτωµατολογίας και ειδικότερα άγχους και κατάθλιψης σε σχέση µε τη 
φόρτιση της ιδιοσυγκρασίας.  

 
Μεθοδολογία: 177 υγιή άτοµα από το γενικό πληθυσµό πήραν µέρος στη µελέτη. 76 (42,94%) ήταν άνδρες 
και 101 (57,06%) γυναίκες. 12 (6,78%) απ αυτούς είχαν εκπαίδευση ∆ηµοτικού, 51 (28.81%) 
Γυµνασίου/Λυκείου και 114 (64,40%) ανώτερη ή ανώτατη. Η ηλικία τους ήταν 30,45±14,2 έτη. 
Χρησιµοποιήθηκαν οι κλίµακες Vando, CES-D και STAI. 

 
Αποτελέσµατα: Αντίθετα µε τα αναµενόµενα, δεν παρατηρήθηκε καµία στατιστικά σηµαντική σχέση 
ανάµεσα στην ιδιοσυγκρασία και τα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικόµορφης δυσφορίας 

 
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προτείνουν ότι η παράµετρος ενίσχυσης – 
µείωσης της ιδιοσυγκρασίας δε σχετίζεται σε σηµαντικό βαθµό µε την παρουσία καθηµερινού άγχους ή µη 
νοσηρής δυσφορίας σε φυσιολογικό µη-κλινικό πληθυσµό. 
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:Ο-731-ΑΑ

Ακράτεια ούρων: όχι µόνο γυναικεία υπόθεση;
.3Κατσίκας Β, 3Ιωαννίδης Ε, 2Κουτσογιάννης Ι, 1Τίγγη Ε, 1Παπαγεωργίου Χ, 1Παπαγεωργίου Α

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Χειρουργός Ουρολόγος, 3Β’Ουρολογική Κλινική  της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείου “Παπαγεωργίου” 

 
 
Η ακράτεια ούρων είναι µια κλινική οντότητα που είναι πιο γνωστή για την εµφάνιση της στις γυναίκες, 
κυρίως µετά την 5η δεκαετία της ζωής. Παρόλο που είναι άγνωστη ακόµη και στον ιατρικό κόσµο, η αντρική 
ακράτεια είναι µια από τις ενοχλητικότερες καταστάσεις στους άνδρες κυρίως στην 3η ηλικία. Αν και δεν 
αποτελεί µια νόσο απειλητική για τη ζωή του άνδρα, η ακράτεια είναι µια κατάσταση που επηρεάζει 
σηµαντικά τη καθηµερινότητα του, περιορίζει τις δραστηριότητες του και τον κάνει να νιώθει µειονεκτικά 
µε τους οικείους και τον κοινωνικό περίγύρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να επηρεάζεται αρνητικά η 
ψυχολογία του σε σηµαντικό βαθµό και τελικώς να υποβαθµίζεται η ποιότητα ζωής του. 
Ακόµη και στις µέρες µας ο ασθενής νιώθει ντροπή, φοβάται να µιλήσει και να αναζητήσει λύσεις. Σκοπός 
µας µέσω µιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να γνωρίσουµε τα αίτια της ανδρικής ακράτειας και να 
αναδείξουµε τις θεραπευτικές επιλογές. 
Η ακράτεια στους άνδρες µπορεί να εµφανιστεί σε: (α) παραµεληµένη υπερπλασία του προστάτη λόγω 
υπερδιάτασης και υπερπλήρωσης της κύστης, (β) σε υπερδραστηριότητα ή αστάθεια του εξωστήρα ή (γ) σε 
βλάβη του σφιγκτήρα της ουρήθρας µετά από µείζονα  χειρουργεία στην κατώτερη πύελο. 
Μολονότι σε κάποιες περιπτώσεις, η ακράτεια στους άνδρες οφείλεται σε διαφορετικά αίτια από ότι στις 
γυναίκες, οι θεραπευτικές επιλογές είναι παρόµοιες και κάθε µέρα γίνονται όλο και περισσότερο γνωστές 
και διαθέσιµες. Οι επιλογές για τη θεραπεία της ακράτειας σχετίζονται ανάλογα µε τον τύπο της. Αυτές 
περιλαµβάνουν φαρµακευτική αγωγή, φυσικοθεραπεία πυελικού εδάφους και χειρουργικές επεµβάσεις 
(Τεχνητοί Σφιγκτήρες, ειδικές ταινίες ). 
Συµπερασµατικά, σήµερα υπάρχουν ασφαλείς τρόποι αντιµετώπισης της ακράτειας ούρων στον άνδρα, µε 
υψηλά ποσοστά επιτυχίας, αρκεί οι πάσχοντες να αναζητήσουν λύση σε ειδικά κέντρα µε εµπειρία στους 
τρόπους αντιµετώπισής της. 
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Συγκριτική µελέτη ανοσοϊστοχηµικής έκφρασης CD56 (NCAM) στο µυέλωµα και στις 
αντιδραστικές πλασµατοκυτταρώσεις.

.Σταθάκης Ν, Κουκούλης Γ, Ιωάννου Μ, Σταθάκης Ε, Παπαοικονόµου Σ, Κουτής Α, Κουλούδης Ν
Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ :Το CD56 (NCAM , neural adhesion molecule) είναι µόριο κυτταρικής προσκόλλησης το 
οποίο εµπλέκεται στη διαδικασία ανάπτυξης και διαφοροποιήσεως, ιδιαίτερα ορισµένων µεσεγχυµατογενών 
ιστών. Αν και η παρουσία του στα νεοπλασµατικά κύτταρα του µυελώµατος έχει τεκµηριωθεί , εντούτοις 
είναι λίγες οι πληροφορίες στη βιβλιογραφία για την σηµασία του ευρήµατος στην διάγνωση των 
πλασµατοκυτταρώσεων και στην κλινική  εικόνα του µυελώµατος . Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η 
συγκριτική αξιολόγηση της ανοσοιστοχηµικής έκφρασης του CD56 σε αντιδραστικές πλασµατοκυτταρώσεις 
και στο πλασµατοκυτταρικό µυέλωµα και η συσχέτιση µε τις οστεολυτικές αλλοιώσεις στην τελευταία 
περίπτωση. 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ :Μελετήθηκαν 20 οστεοµυελικές  βιοψίες µε αντιδραστική πλασµατοκυττάρωση 
και 25  µε τη διάγνωση πλασµατοκυτταρικό µυέλωµα . Ο µέσος όρος της ηλικίας των ασθενών ήταν τα 62 
και τα 67 έτη αντίστοιχα. Μία τοµή παραφίνης από κάθε βιοψία εχρώσθη για το αντίσωµα CD56 σε 
σύστηµα αυτόµατης ανοσοιστοχηµείας. Κατά τη µικροσκοπική εξέταση καταγράφηκε η παρουσία ή µη 
ανοσοθετικών κυττάρων. Στη συνέχεια, για κάθε ασθενή µε µυέλωµα συγκεντρώθηκαν κλινικές 
πληροφορίες και συσχετίσθηκε η ανοσοθετικότητα στο CD56 µε τον αριθµό των λυτικών αλλοιώσεων.  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε όλες τις βιοψίες παρατηρήθηκε ανοσοθετικότητα CD56 στους οστεοβλάστες που 
επενδύουν τις οστεοδοκίδες . Σε καµία από τις αντιδραστικές πλασµατοκυτταρώσεις δεν ανιχνεύθηκε 
ανοσοιστοχηµική έκφραση CD56. Αντίθετα , σε 21 περιπτώσεις  µυελώµατος (84%) παρατηρήθηκε 
ανοσοθετικότητα στα νεοπλασµατικά κύτταρα .Οι βιοψίες ασθενών µε τις περισσότερες οστεολύσεις κατά 
την έναρξη της νόσου εµφάνιζαν συχνότερα ανοσοέκφραση CD56. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το CD56 αποτελεί δείκτη νεοπλασµατικού φαινοτύπου, εύρηµα το οποίο, σε 
συνδυασµό µε την µελέτη της κλωνικότητος, αποτελεί χρήσιµο κριτήριο στην ιστοπαθολογική διαφορική 
διάγνωση των πλασµατοκυτταρώσεων. 
Η ανοσοθετικότητα γιά CD56 φαίνεται ότι συσχετίζεται µε τις οστεολύσεις στους ασθενείς µε 
πλασµατοκυτταρικό µυέλωµα ,η απουσία δε έκφρασής του υποδεικνύει ενδεχοµένως ένα υποσύνολο αυτών 
µε πιθανώς διακριτή κλινική εικόνα. Η τελευταία υπόθεση θα διερευνηθεί περισσότερο, σε εκτενέστερη 
µελέτη .   
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Η µέθοδος BERT (Background Equivalent Radiation Time).
.Κάππας Κ, Μπαµπαλίτσα Σ∆, Κουτής Α, Κουλούδης Ν

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
Περίπου 6-7 στα 10, άτοµα των ανεπτυγµένων χωρών εκτίθενται ετησίως σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες για 
ιατρικούς (ή οδοντιατρικούς) λόγους. Οι άνθρωποι λανθασµένα θεωρούν ότι η τεχνητή ακτινοβολία 
(κατασκευασµένη από τον άνθρωπο) είναι περισσότερο επικίνδυνη ή διαφορετική από ίσης ποσότητας 
φυσική ακτινοβολία 

 
Με σκοπό να ελαττωθεί η αυξηµένη φοβία των ασθενών (radiophobia) απέναντι στις διαγνωστικές χρήσεις 
των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, πρόσφατα προτάθηκε η χρήση της µεθόδου BERT η οποία µετατρέπει την 
απορροφώµενη δόση ακτινοβολίας (ενεργό δόση) από κάθε ακτινολογική πράξη σε µία ισοδύναµη περίοδο 
έκθεσης στην ακτινοβολία περιβάλλοντος (συνιστάται να χρησιµοποιηθεί σαν µέση τιµή της ακτινοβολίας 
περιβάλλοντος 3mSv/year). Κατά συνέπεια, µια συνοµιλία µε την ασθενή του τύπου «η µαστογραφία που 
κάνατε κυρία µου σας επιβάρυνε µε ενεργή δόση ίση περίπου µε 1 mSv» θα µπορούσε να γίνει εύκολα 
κατανοητή αν θα είχε ειπωθεί ως εξής «λάβατε τόση δόση ακτινοβολίας από την µαστογραφία όση θα 
πάρετε από το περιβάλλον φυσιολογικά σε 4 µήνες»!!!  Με τον όρο “ακτινοβολία περιβάλλοντος” εννοούµε 
την ακτινοβολία προερχόµενη από τις εξής πηγές :  

• εσωτερική ραδιενέργεια (ανθρώπινο σώµα) 
• κοσµική ακτινοβολία 

• υπέδαφος και υλικά οικοδόµησης 
• γεωγραφική θέση και τρόπος ζωής και εργασίας 

Συνεπώς µε την συγκεκριµένη µέθοδο δίνουµε στον ασθενή την  δυνατότητα να αντιληφθεί την έννοια της 
ακτινοβολίας , το γεγονός ότι καθηµερινά ακτινοβολείται από το περιβάλλον και το ίδιο του σώµα (περίπου 
8.000   ραδιενεργές διασπάσεις ανά λεπτό). Έτσι ο ασθενής µε µια απλή αναγωγή της τεχνητής ακτινοβολίας 
σε ακτινοβολία περιβάλλοντος (π.χ. η ακτινογραφία θώρακος ισοδυναµεί µε 3 ηµέρες παραµονής µας στο 
φυσικό περιβάλλον) µπορεί να αντιληφθεί το µέγεθος της δόσης που δέχεται και κατά συνέπεια να 
αποµυθοποιήσει την επικινδυνότητα της τεχνητής ακτινοβολίας. 
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Έκθεση σε µη ιοντίζουσα ακτινοβολία: κινητά τηλέφωνα.
Κάππας , Μπαµπαλίτσα Σ∆, Μανούσακα Ζ, τής ΑΚου, Κουλουκτσής Α, ση ΑΕέΚαλ, ∆ιαµαντής Α

Κ.
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
 
Το κινητό τηλέφωνο έχει γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της καθηµερινής ζωής, όχι µόνο ως ένα απλό µέσο 
επικοινωνίας αλλά, επίσης, ως επαγγελµατικό εργαλείο και ως µέσο υπηρεσιών ψυχαγωγίας. Για να έχουµε 
την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρµατου 
δικτύου τηλεφωνίας. Τα δίκτυα αυτά χρησιµοποιούν σταθµούς βάσεις για να καλύψουν µε 
ηλεκτροµαγνητικό σήµα τους χώρους που βρισκόµαστε. Το κινητό τηλέφωνο είναι ένας ασύρµατος 
ποµποδέκτης που µετατρέπει τη φωνή και τα σήµατα δεδοµένων σε ραδιοκύµατα. Κάθε φορά που 
πραγµατοποιείται µία κλήση, εκπέµπονται ραδιοκύµατα (ηλεκτροµαγνητική ενέργεια) από το κινητό µας 
προς την πλησιέστερη κεραία και αντίστοιχα. 
Όταν εκτιθέµεθα σε ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, ποσότητα ενέργειας από την εκπεµπόµενη ακτινοβολία 
απορροφάται από το σώµα µας. Ο ειδικός ρυθµός απορρόφησης ενέργειας ή SAR (Specific Absorbtion 
Rate) εκφράζει την απορροφώµενη ενέργεια ανά µονάδα χρόνου και µάζας του σώµατος. Ορίζεται ο µέσος 
ολόσωµος SAR όπως και το τοπικό SAR. O SAR εκφράζεται σε watt ανά kg µάζας σώµατος (W/kg). 
Γενικά τα έως τώρα επιστηµονικά στοιχεία δεν συντείνουν στο ότι η µακροχρόνια έκθεση σε τιµές κάτω από 
τα θεσµοθετηµένα  όρια µπορεί να προκαλέσει βλάβες στην υγεία των ανθρώπων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατόπιν εισήγησης της ICNIRP (∆ιεθνής Επιτροπή για την Προστασία από τις Μη Ιοντίζουσες 
Ακτινοβολίες) έθεσε ως βασικό περιορισµό για την έκθεση τα 0,08W/kg , δηλαδή για έναν άνθρωπο µάζας 
80kg το όριο του ρυθµού απορρόφησης ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας είναι 6,4W. Ωστόσο, η 
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (WHO) αναγνωρίζει την ύπαρξη κενών στις γνώσεις µας σχετικά µε τις 
δράσης της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και για αυτό έχει αναλάβει πρωτοβουλία 
καθοδήγησης της επιστηµονικής έρευνας για την κάλυψη των κενών αυτών. 
Κάποια προληπτικά µέτρα για τη µείωση της ακτινοβόλησης κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου είναι τα 
εξής: µείωση στο ελάχιστο δυνατόν του χρόνου οµιλίας, προµήθεια συσκευής κινητού τηλεφώνου µε 
χαµηλό SAR, χρήση εξαρτηµάτων αποδέσµευσης χεριών (handsfree), ή ακόµα καλύτερα ασύρµατα 
εξαρτήµατα τεχνολογίας bluetooth. Επίσης συνιστάται η χρήση του κινητού τηλεφώνου σε χώρους όπου 
υπάρχει καλύτερο σήµα, ώστε το κινητό να χρησιµοποιεί την ελάχιστα απαιτούµενη ισχύ. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται στοιχεί από την διεθνή βιβλιογραφία τα οποία αφορούν: α) τεχνικά 
στοιχεία της κινητής τηλεφωνίας, β) πιθανές βλάβες από την χρήση της κινητής τηλεφωνίας σύµφωνα µε 
την διεθνή βιβλιογραφία, γ) όρια ασφαλούς λειτουργίας, ορισµοί και διεθνής νοµοθεσία, δ) προληπτικά 
µέτρα µείωσης της έκθεσης σε ακτινοβολία. 
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:Ν-114-ΑΑ

Μαζική αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού ως πρώτη εκδήλωση µυκητιασικής οισοφαγίτιδας σε 
ανοσοεπαρκή ασθενή.

κη άΒρουλιδ, 1Κρουστάλης Α, 1Γκρούµας Γ, 1Μηνά Ο, 1Νικολάου Σ, 1Σκοπελίτης Η, 1Λάσκαρη Ε
Μ1, Γεωργακόπουλος Κ1, Ταµπούρης Ν1, Γόγαλης Θ1, Κατσαδώρου Ε1, Ασλανίδου Θ1, 
Θεοδωρακοπούλου Σ1, Κορωναίος Β1, ∆ρακούλης Χ1, Μηναδάκη Μ1, Μπιλίνης Χ1, 
Γιαννακουλακοπούλου Ε2, Μαστραγγελής Α2, Γεωργόπουλος Φ2, Τριανταφυλλίδης Ι2.
1B’ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Πειραιώς “Αγ. Παντελεήµων”, 2Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Νικαίας Πειραιώς 
“Αγ. Παντελεήµων” 

 
 
Περιγραφή περιστατικού: Παρουσιάζουµε την περίπτωση θήλεος ασθενούς 19 ετών που εισήχθη στο 
νοσοκοµείο µας λόγω µαζικής αιµατέµεσης και ορθοστατικής υπότασης 3 ηµέρες µετά την αυτόβουλη λήψη 
αντιβιοτικής αγωγής µε κλαριθροµυκίνη για την αντιµετώπιση εµπυρέτου µε συµπτώµατα λοιµώξεως 
ανωτέρου αναπνευστικού από εβδοµάδος. Από το ατοµικό αναµνηστικό αναφέρεται µόνο περιστασιακή 
χρήση αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (ΡΡΙ) και Η2 αναστολέων για την ανακούφιση δυσπεπτικών 
ενοχληµάτων τύπου καυσαλγιών και αναγωγών από 7ετίας. Κατά την κλινική εξέταση ανευρέθησαν µικροί 
τραχηλικοί λεµφαδένες προσθίου τριγώνου και λευκωπό επίχρισµα παρισθµίων και αµυγδαλών άµφω και 
ουδέν έτερο. Κατά την ρινογαστρική παροχέτευση παρατηρήθηκε εκροή ζωηρού ερυθρού αίµατος και 
ακολούθησε επείγουσα γαστροσκόπηση η οποία ανέδειξε αιµορραγικό περιεχόµενο στον οισοφάγο που 
παλινδοµούσε από το στόµαχο ο βλεννογόνος του οποίου ήταν εξέρυθρος, οιδηµατώδης, και εύθρυπτος µε 
παρουσία υπερτοφικών πτυχών. Στον οισοφάγο και το στόµαχο παρατηρήθηκαν επίσης διάχυτες λευκωπές 
θηλές ως επί µυκητιασικής οισοφαγίτιδας. Η ασθενής ετέθη σε αγωγή µε ΡΡΙ και φλουκοναζόλη 
ενδοφλεβίως και είχε οµαλή πορεία µε ταχεία κλινική αποκατάσταση. Σε επαναληπτικό ενδοσκοπικό έλεγχο 
µετά παρέλευση 15νθηµέρου ο βλεννογόνος του οισοφάγου ήταν φυσιολογικός και του στοµάχου 
παρουσιαζε µόνο την υπερτροφία των πτυχών. Βιοψίες δεν ανέδειξαν συγκεκριµένη βλάβη. Παρακλινικός 
έλεγχος για πιθανά αίτια ανοσοκαταστολής απέβει αρνητικός και η ασθενής εµφανίζεται καλά µετά δίµηνη 
παρακολούθηση. 

 
∆ιαφοροδιάγνωση - Βιβλιογραφική σύνοψη: Η πιθανότερη διάγνωση ήταν µυκητιασική οισοφαγίτιδα από 
λήψη αντιβιοτικών, η οποία είναι λίαν σπάνια σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς στη διεθνή βιβλιογραφία. Το 
ακόµη σπανιότερο είναι η µαζική αιµορραγία σαν πρώτη εκδήλωση σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο κλινικός 
ιατρός πρέπει να διατηρεί την επαγρύπνησή του σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις. 
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:Ο-214-ΑΑ

Επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων στην υγεία του ανθρώπου. 
.δου ΕίΠαταρ, Αλεξιάδου ∆, Σαµαράς Σ, Πάγκαλος Α, Παπαδάκης Ν

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των βλαπτικών επιδράσεων της κινητής τηλεφωνίας στην 
υγεία του ανθρώπου, καθώς  και η ανάδειξη τρόπων πρόληψης από τους κινδύνους που ελλοχεύει η 
αλόγιστη χρήση τους. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Τα τελευταία χρόνια τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της 
καθηµερινής ζωής µας. Αρχικά η  χρήση τους φάνταζε «αθώα», ωστόσο ένας µεγάλος αριθµός πρόσφατων 
πειραµατικών ερευνών επισηµαίνουν  τους κινδύνους για την υγεία µας που κρύβει η αλόγιστη χρήση τους. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την φυσιολογική λειτουργία των περισσοτέρων 
συστηµάτων του οργανισµού µας. Συγκεκριµένα, οι επιπτώσεις τους κυµαίνονται από απλούς πονοκεφάλους 
και αδυναµία συγκέντρωσης µέχρι και την εµφάνιση νεοπλασιών, όπως λευχαιµιών, καρκίνου των 
γεννητικών οργάνων και όγκων στον εγκέφαλο. Βέβαια οι απόψεις αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί µέχρι 
σήµερα και για το λόγο αυτό η συνέχεια στην έρευνα θεωρείται απαραίτητη. Όσον αφορά την πρόληψη 
έχουν προταθεί διάφορα µέτρα όπως η χρήση Bluetooth και hands-free, αλλά και πάλι αυτά αποτελούν 
ηµίµετρα, καθώς η µόνη ενδεδειγµένη λύση είναι ο δραστικός περιορισµός της αλόγιστης χρήσης των 
κινητών τηλεφώνων. 
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:Ο-314-ΑΑ

Ιστολογικές και εµβρυολογικές αναφορές στη νόσο του Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση).
Μάνθος Α, ∆ερµετζοπούλου Μ, Παπαµήτσου Θ, Καµπακτσής Π, Καλαϊτζόγλου Α

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναφερθούν ιστολογικά ευρήµατα που παρατηρούνται σε 
παρασκευάσµατα του ήπατος, τα οποία προέρχονται από τη νόσο του Wilson και να γίνει µία εµβρυολογική 
προσέγγιση αναφοράς από στοιχεία ερευνών σε γυναίκες ασθενείς που παρουσίαζαν επαλαµβανόµενες 
αυτόµατες αποβολές. 
Η νόσος του Wilson είναι µία αυτοσωµική υπολειπόµενη διαταραχή που προκαλείται από µεταλλάξεις στο 
γονίδιο ΑΤΒ7Β. Είναι σπάνιο νόσηµα και αφορά την αναστολή της αποβολής του χαλκού από τη χοληφόρο 
οδό και, ως αποτέλεσµα αυτής της διαταραχής, τη συσσώρευση του χαλκού στο ήπαρ, στο οποίο 
παρατηρείται οξειδωτική καταστροφή. 
Στην ιστολογική εικόνα των παρασκευασµάτων του ήπατος (χρώση ροδαµίνης) είναι εµφανής η παρουσία 
ερυθρών κοκκίων στα ηπατικά κύτταρα, λιπώδης εκφύλιση, καθώς και εστίες νέκρωσης στο τοίχωµα του 
λεπτού εντέρου. 
Εκτός από τι νευρολογικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις της νόσου, αναφέρονται σε γυναίκες ασθενείς 
επαναλαµβανόµενες αυτόµατες αποβολές,, θάνατος εγκύων µετά από επιτυχή τοκετό, καθώς και διαµαρτίες 
εµβρύων, αµηνόρροια και απώλεια σεξουαλικών αναστολών. Η διάγνωση της νόσου στα δυτικά κράτη 
γίνεται συνήθως κατά το µέσον της εφηβείας, αν και στις χώρες της Άπω Ανατολής οι ηπατικές εκδηλώσεις 
µπορεί να εµφανιστούν και σε παιδιά πέντε ως έξι χρονών. 
Η ίαση της νόσου συµπεριλαµβάνει τη διά βίου χορήγηση ψευδαργύρου, θεραπεία που καθιερώθηκε τα 
τελευταία χρόνια. Χρησιµοποιήθηκαν και σκευάσµατα όπως η D-πενικιλαµίνη µε πυριδοξίνη ή trientine. 
Οι εµβρυολογικές αναφορές που περιγράφονται σε ασθενείς γυναίκες µε νόσο του Wilson µας οδηγούν σε 
µικροσκοπική και έγκαιρη διερεύνηση του θέµατος, αν και τα αποτελέσµατα αυτών µένουν αδιευκρίνιστα. 
Για την εργασία χρησιµοποιήθηκαν αναφορές στης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και από το 
∆ιαδίκτυο. 
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:Ν-414-ΑΑ

Ραβδοµυόλυση και ιογενείς λοιµώξεις.
.Τίτση Ζ, Τζάνος ΙΑ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των ιογενών αιτίων ραβδοµυόλυσης. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ραβδοµυόλυση είναι το κλινικοεργαστηριακό σύνδροµο που οφείλεται σε 
εκτεταµένη λύση των γραµµωτών µυικών ινών µε απελευθέρωση του περιεχοµένου των µυικών κυττάρων 
(ένζυµα, µυοσφαιρίνη, ηλεκτρολύτες) στο πλάσµα.  Ασθενείς µε ραβδοµυόλυση θεωρούνται υψηλού 
κινδύνου για εκδήλωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.  
Η ανεύρεση της CPK ορού (του ισοένζυµου CPK-MM) σε τιµές άνω του εξαπλάσιου του φυσιολογικού  σε 
απουσία µυοκαρδιακής ή εγκεφαλικής βλάβης,  θέτει τη διάγνωση.    
Οι ιογενείς παράγοντες ως αίτια ραβδοµυόλυσης  είναι κατά σειρά συχνότητας ιοί Infouenzae A και Β, HIV, 
Coxsackievirus, Measlesvirus, EpsteinBarr, Echovirus, Varicella-Zoster virus, Cytomegalovirus, 
Adenovirus, Herpes simplex virus, Parainfluenza virus. Εντεροïοί αναφέρονται ως πιθανά αίτια ιδιοπαθούς 
φλεγµονώδους µυοπάθειας, αλλά η σχέση µε µυοσίτιδα είναι λιγότερο διασαφηνισµένη.  Αναφέρονται 
σπάνιες περιπτώσεις  µε αίτιο   Rota- ιό, Coronavirus (αίτιο SARS), ενώ τελευταία  και δάγγειου πυρετού. 
Η ακριβής παθοφυσιολογία της υποκείµενης βλάβης δεν είναι γνωστή.  Έχουν ενοχοποιηθεί  η άµεση 
προσβολή των µυικών κυττάρων και/ή παραγωγή κυτοκινών, η δράση κυκλοφορούσας τοξίνης και 
ανοσολογικοί µηχανισµοί.  Η µυική βιοψία σε πάσχοντες έδειξε λεµφοκυτταρική διήθηση, συνηγορώντας 
υπέρ άµεσης µυικής προσβολής. Σε µυικά κύτταρα πασχόντων  έχουν ανιχνευτεί DNA ιού έρπητα ζωστήρα  
και κυτταρικά έγκλειστα ιού, ενώ σε βιοψία  µυικών ινών  ανευρέθηκαν µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο βίρια 
ιών Coxcackie και Infouenzae spp. Ιοί Infouenzae τύπου Α και Β και Echovirus  αποµονώθηκαν από   
κυτταροκαλλιέργειες µυικών κυττάρων πασχόντων. Η παρουσία ιών στους µυς  επιβεβαιώθηκε σε άλλες 
περιπτώσεις  µε ανοσοφθορισµό.  
Ενώ είναι σε πλείστες έρευνες εµφανής η άµεση προσβολή των µυικών κυττάρων, δεν ανευρίσκονται πάντα 
σωµατίδια ιού µε ανοσοφθορισµό ή µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο, οπότε πιθανολογείται δράση τοξίνης ή 
κυτοκίνης..  
Η ραβδοµυόλυση σε HIV λοίµωξη δυνατόν να εµφανισθεί σε όλα τα στάδια της λοίµωξης λόγω διαταραχών 
στους µυς από ευκαιριακές λοιµώξεις ή λόγω δράσης των χορηγούµενων φαρµάκων. Έχουν ενοχοποιηθεί σε 
αναφορές ανοσολογικοί µηχανισµοί ή άµεση µυική προσβολή. Η µυική βιοψία εµφάνισε µη ειδική 
φλεγµονώδη µυοπάθεια µε εστιακές νεκρωτικές περιοχές και εκφύλιση µυικών ινών. 
Συµπερασµατικά πρέπει να ελέγχονται όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από ιώσεις που αποτελούν πιθανούς 
αιτιολογικούς παράγοντες  ραβδοµυόλυσης µε µέτρηση CPK  ορού, για έγκαιρη διάγνωση και κατάλληλη 
θεραπεία  για πρόληψη  των σοβαρών επιπλοκών της. 
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:Ο-514-ΑΑ

Σύνδροµο αλκοολικής εµβρυοπάθειας.
, 2 Παπαµήτσου Θ ,2Ζαΐρη Ε, 2Μπαγγέας Π, 1ουρουτίδης ΓΠ, 1Μπαγτζόγλου Ε, 1Μαυροπούλου Γ

Χατζησταµατίου Μ3.
1Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Θ, 2Εργαστήριο Ιστολογίας – Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Α 

 
 
Σκοπός: Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αποδειχθεί συσχέτιση της κατανάλωσης οινοπνέυµατος της µητεράς 
και της ανάπτυξης διαµαρτιών στο έµβρυο. Οι διαµαρτίες αυτές περιλαµβάνουν χαρακτηριστικό προσωπείο, 
διαταραχές της ανάπτυξης, µικροκεφαλία, διανοητική καθηστέρηση, ανωµαλίες των αρθρώσεων, και 
καρδιαγγειακές διαταραχές. Επιπλέον οι γενικότερες ανωµαλίες περιλαµβάνουν διαταραχές της στοµατικής 
κοιλότητας, των οφθαλµών και του ουρογεννητικού συστήµατος. Όλες αυτές οι ανωµαλίες συνιστούν το 
σύνδροµο της αλκοολικής εµβρυοπάθειας (FAS).  
Με την παρούσα εργασία, θέλουµε να καταδείξουµε την ανάγκη για ενηµέρωση υποψηφίων µητέρων 
σχετικά µε τους κινδύνους της χρήσης οινοπνεύµατος κατά την κύηση και των επιπτώσεων της χρήσης 
αυτής στο κυοφορούµενο έµβρυο. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Νεογνά που πάσχουν απο το σύνδροµο (FAS), εµφανίζουν λεπτό άνω χείλος, 
βραχείες µεσοβλεφάριες σχισµές, επίπεδη βάση της ρινός και υποτυπωδώς σχηµατισµένο φίλτρο. Επίσης 
εµφανίζουν µικροφθαλµία, υποπλασία του οπτικού νεύρου και στραβισµό. Με βάση νεότερες έρευνες 
φαίνεται ότι παιδιά που πάσχουν απο το σύνδροµο εµφανίζουν στατιστικά σηµαντική ανάπτυξη 
οµφαλοκήλης, υποσπαδία και συνοστεόσεων. Επίσης απο το νευρικό έχουµε υποπλασία του µεσολοβίου και 
της διαφανούς ζώνης, ενώ απο το καρδιαγγειακό έχουµε φυσήµατα, κολποκοιλιακά και µεσοκοιλιακά 
ελλείµατα και τετραλογία Fallot. 
Με βάση τα τελευταία δεδοµένα, 1 στις 30 εγκύους καταναλώνουν αλκοόλ κατα την διάρκεια της 
εγκυµοσύνης και 6% των κυηµάτων των γυναικών αυτών τελικά πάσχουν απο FAS. Συµπερασµατικά λόγω 
των σοβαρών διαταραχών του συνδρόµου, κρίνεται σηµαντική η ενηµέρωση καθώς ακόµα και η µικρή 
κατανάλωση οινοπνεύµατος είναι ικανή να εµφανίσει το σύνδροµο. 
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:Ο-614-ΑΑ

Σύνδροµο αιφνίδιου θανάτου των βρεφών: συσχέτιση µε τον νευρωνικό µηχανισµό 
σεροτονίνης εγκεφάλου–αποτελέσµατα σύγχρονων ερευνών.

, 2Παπαµήτσου Θ, 2Μπαγγέας Π, 2Ζαΐρη Ε, 1Μαυροπούλου Γ, 1Μπαγτζόγλου Ε, 1Πουρουτίδης Γ
Χατζησταµατίου Μ3.
1Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Θ,  2Εργαστήριο Ιστολογίας – Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Α 

 
 
Σκοπός: Το Σύνδροµο Αιφνιδίου Θανάτου Βρεφών (Σ.Α.Θ.Β.) απασχολεί ευρύτερα την επιστηµονική 
κοινότητα. Αποτελεί την κύρια αιτία θανάτου βρεφών ηλικίας 1-12 µηνών, συνήθως κατά την διάρκεια του 
ύπνου – κατάσταση αυξηµένης νευροενδοκρινικής δραστηριότητας. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Σύγχρονες έρευνες (Children Hospital Boston, Mayo Clinic, Elhuyar Fundozia) 
κατέδειξαν γενετικές ανωµαλίες στον νευρωνικό µηχανισµό της σεροτονίνης του εγκεφάλου, µε αποτέλεσµα 
τον ανεπαρκή έλεγχο των κέντρων αναπνοής και εγρήγορσης κατά την διάρκεια του ύπνου. Η πρόσκαιρη 
αναστολή των θερµορρυθµιστικών µηχανισµών κατά τον REM ύπνο (εφίδρωση, αγγειοσύσπαση, 
αγγειοδιαστολή και ταχύπνοια), φαίνεται να ενοχοποιείται για την αιφνίδια εµφάνιση του συνδρόµου. 
Περαιτέρω, όµως, υπάρχουν στοιχεία που εκθέτουν την εµπλοκή παραγόντων, όπως η πρηνή θέση του 
νεογνού, το χαµηλό βάρος γέννησης, το παθητικό κάπνισµα και το ξηρό περιβάλλον. 
Η αποδοχή του ΣΑΘΒ, ως διαγνωστική αιτία θανάτου του βρέφους, θα πρέπει να περιλαµβάνει αυτοψία - 
νεκροψία, τοξικολογικό - µεταβολικό έλεγχο, ανάλυση ιατρικού - οικογενειακού ιστορικού, καθώς και να 
αποκλεισθεί η πιθανότητα βρεφοκτονίας.  Οι επιστήµονες πλέον στοχεύουν στην εύρεση διαγνωστικής 
εξέτασης που θα αναγνωρίζει τις δυσλειτουργίες του εγκεφάλου στα βρέφη και θα προλαµβάνει 
προδιαθεσικές περιπτώσεις εµφάνισης ΣΑΘΒ. Με τα σηµερινά δεδοµένα δεν υπάρχει τρόπος για να 
καταλάβουµε εκ των προτέρων ποια βρέφη κινδυνεύουν να προσβληθούν από το ΣΑΘΒ, υπάρχουν όµως µια 
σειρά από µέτρα τα οποία µπορούν να µειώσουν σηµαντικά τον κίνδυνο (όπως η τοποθέτηση του νεογνού 
κατά τον ύπνο σε ύπτια ή πλάγια θέση, η καλή προγεννητική φροντίδα της µητέρας και η τακτική ιατρική 
παρακολούθηση του βρέφους). 
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:Ν-714-ΑΑ

Λειτουργική κατάσταση  κύριων οργανικών συστηµάτων έπειτα από χορήγηση L-θυροξίνης  
σε ευθυρεοειδικούς ενήλικες επίµυες και συσχέτιση των παρατηρηθέντων µεταβολών µε την 
κατανοµή των TSH υποδοχέων. 

.Αλβανού Α, Παπαµήτσου Θ, Μπαγγέας Π, Ζαΐρη Ε
Εργαστήριο Ιστολογίας – Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διερεύνηση της λειτουργικής κατάστασης του ήπατος, των 
νεφρών και της καρδιάς µετά την χορήγηση θυροξίνης (L-T4) σε ευθυρεοειδικούς επίµυες και η συσχέτιση 
αυτής µε την κατανοµή των υποδοχέων της θυρεοειδοτρόπου ορµόνης. 

 
Υλικό – µέθοδοι: Χρησιµοποιήθηκαν ενήλικες θήλεις επίµυες φυλής Whistar (non-inbred). Τα 
πειραµατόζωα χωρίστηκαν σε δύο οµάδες Α και Β, στις οποίες χορηγήθηκε ενδοµυϊκά, 0,5ml διαλύµατος 
Νacl 0,9% (control injection) και 30µL L-thyroxine (αραίωση σε 0,5ml Nacl 0,9%) αντίστοιχα, για διάστηµα 
20 ηµερών. Πραγµατοποιήθηκε: α)βιοχηµικός προσδιορισµός  UREA-CRE ορού, ενζύµων GOT-GPT  και 
CPK,  β)ανίχνευση υποδοχέων θυρεοειδοτρόπου ορµόνης (TSHreceptors) στο ήπαρ,στο νεφρό και στη 
καρδιά και γ)ιστολογικός έλεγχος στα ανωτέρω όργανα. 

 
Αποτελέσµατα: Οι επίµυες που έλαβαν Τ4 εµφάνισαν αυξηµένες τιµές GOT,GPT κατά 35% και 28% 
αντίστοιχα, ενώ τα επίπεδα της κρεατινίνης και ουρίας του ορού εµφάνισαν µείωση κατά 14% και 13% 
αντίστοιχα, σε σχέση µε τις τιµές των µαρτύρων ως απάντηση στην επιφόρτωση της ωσµωτικής πίεσης. 
Τέλος διαπιστώθηκε αύξηση της CPK κατά 35,33%, ως παράλληλο φαινόµενο µε την αύξηση των 
καρδιακών παλµών και τις αλλοιώσεις των ινών του µυοκαρδίου. Ο ανοσοϊστοχηµικός έλεγχος έδειξε 
σταθερή κατανοµή των  TSHreceptor στο ήπαρ ενώ στους νεφρούς και στην καρδιά παρατηρήθηκε µικρή 
ελάττωση των TSH υποδοχέων.  
Κατά την ιστολογική µελέτη, στο ήπαρ ανευρέθησαν διευρυµένα κολπώδη πυλαία τριχοειδή, ενώ στους 
νεφρούς παρατηρήθηκαν συµπιεσµένες ουροφόρες κοιλότητες λόγω διάτασης των τριχοειδικών 
σπειραµάτων. Στο µυοκάρδιο παρατηρήθηκαν αλλοιώσεις, σε ένα µικρό ποσοστό των επίµυων, που 
αφορούσαν την εντόπιση πυκνοχρωµατικών πυρήνων και µεταβολή στην σχέση πυρήνα / 
κυτταροπλάσµατος. 

 
Συµπεράσµατα: το ανωτέρω µοντέλο µελέτης αποδεικνύει ότι : α) παρά τη σταθερή κατανοµή των ΤSHr , η 
αναβολική δραστηριότητα του ήπατος διαταράχθηκε και β) ο νεφρός και η καρδιά αποτελούν «όργανα 
στόχο» της θυρεοειδικής δράσης, καθώς η εξωγενής θυροξίνη, διατάραξε τόσο την νεφρική οµοιοστατική 
λειτουργία όσο και την καρδιακή,  και επέφερε ελάττωση των TSHreceptors. 
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:Ν-814-ΑΑ

Οι δίαυλοι ασβεστίου και οι αναστολείς των διαύλων ασβεστίου.
 .Ξανθούλης Π, Ξανθούλη Π

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Η µελέτη των διαύλων ασβεστίου και της χρησιµότητας των αναστολέων τους στην κλινική πράξη. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το ασβέστιο (Ca++) είναι, ουσιαστικά, εκείνο το ιόν που αποτελεί τον 
ενεργοποιητή του κυττάρου. Η ενδοκυττάρια συγκέντρωσή του είναι µικρή. Σε µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
εντοπίζεται στο ενδοπλασµατικό δίκτυο (Ε∆). Η κινητοποίησή του γίνεται µέσω του συστήµατος της 
φωσφολιπάσης C της µεµβράνης που αλληλεπιδρά µε τις G-πρωτεΐνες και αυτές µε τη σειρά τους µε άλλες 
ενδοκυττάριες κινάσες. Υπάρχει πλειάδα τέτοιων υποδοχέων στην κυτταρική µεµβράνη. Οι δίαυλοι 
ασβεστίου διακρίνονται στους POC (potential operating channels) που ενεργοποιούνται µε την αλλαγή της 
ηλεκτρικής δραστηριότητας του κυττάρου και στους ROC (receptor operating channels) που είναι 
χηµειοευαίσθητοι υποδοχείς. Οι POC διαιρούνται στους Τ-διαύλους που ενεργοποιούνται µε αρνητικό 
δυναµικό και στους L, N, P, Q και R-διαύλους. Η δοµή των L-διαύλων  απασχολεί κυρίως την 
φαρµακολογία αφού αποτελούν στόχους των φαρµάκων που λειτουργούν ως αναστολείς των διαύλων 
ασβεστίου (CCB). Αποτελούνται από τις εξής υποµονάδες: α1, α2/δ (σύµπλοκο), β και γ. Οι αναστολείς των 
διαύλων ασβεστίου είναι σήµερα από τα πλέον χρησιµοποιούµενα φάρµακα στην κλινική πράξη από το 
1962 οπότε άρχισε η χρήση τους. Οι CCB διαχωρίζονται χηµικά, στις εξής κατηγορίες: 1) Βενζοδιαζεπίνες 
(µε κύριο εκπρόσωπο την διλτιαζέµη), 2) ∆ιυδροπυριδίνες (µε εκπρόσωπο την νιφεδιπίνη), 3) 
Φαινυλαλκυλαµίνες (µε εκπρόσωπο την βεραπαµίλη), 4) Αιθέρες της διαρυλαµινοπροπυλαµίνης (µε 
εκπρόσωπο την βεπριντίλη) και 5) Βενζιµιδαζόλη – Υποκατάστατα των τετρακυκλινών (µε εκπρόσωπο την 
µιβεφραντίλη) που είναι και τα νεότερα φάρµακα που χρησιµοποιούνται σήµερα. Κάθε κατηγορία 
αναστολέων διαύλων ασβεστίου αλληλεπιδρά σε συγκεκριµένο σηµείο των υποµονάδων του διαύλου. Κύρια 
χρήση των αναστολέων των διαύλων ασβεστίου έγκειται στην αντιµετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης 
(Α.Υ.) και της στηθάγχης διαφόρων µορφών ενώ η προσφορά τους στην αντιµετώπιση ή την ανακούφιση 
των ασθενών που πάσχουν από πληθώρα άλλων ασθενειών (όπως είναι η ηµικρανία, η συµφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια, το φαινόµενο Raynaud’s και άλλα) δεν είναι αµελητέα στην καθηµέρα κλινική πράξη. 
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:Ο-914-ΑΑ

Γαστρικός καρκίνος και ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού–µια νέα παθοφυσιολογική θεώρηση.
.  2Ραφαηλίδης Σ, 1Πετρακάκης Ι,  1Πετρίδης Γ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Β’ Χειρουργική Προπαιδευτική Πανεπιστηµιακή 
Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Ιπποκράτειο” 

 
 
Στην παρούσα εργασία συζητείται ο ρόλος του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στις περιπτώσεις 
γαστρίτιδας, πεπτικού έλκους, και ιδιαιτέρως γαστρικού καρκίνου. Περιγράφονται αναλυτικά τα 
χαρακτηριστικά του βακτηριδίου και αναπτύσσονται οι παθοφυσιολογικοί µηχανισµοί που εµπλέκονται 
στην παθογένεια των αναφερθεισών παθολογικών οντοτήτων. Αν και η πρόοδος στο όλο θέµα είναι 
σηµαντικότατη απαιτούνται και άλλες παραπέρα µελέτες για την επίλυση προβληµάτων υγείας που 
προέρχονται από το υπό συζήτηση βακτήριο καθώς τούτο εποικίζει συµπτωµατικά ή ασυµπτωµατικά 
περισσότερο από το µισό πληθυσµό της γης. 
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:Ο-015-ΑΑ

∆ιατροφική διαχείριση τροφικών αλλεργιών.
.Γκιάλα Μ, Χουρδάκης Μ, Παρχαρίδου Χ, Ξιούφη ∆, ογιάννη ΟΚαλτσ, Βούλτσος Π

 Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας σχετικά µε τη χρήση εξειδικευµένων διατροφικών 
τεχνικών στη διαχείριση ή/και θεραπεία των τροφικών αλλεργιών. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: Η εξειδικευµένη διατροφική διαχείριση αποτελεί το συνηθέστερο τρόπο 
αντιµετώπισης τροφικών αλλεργιών. Βασίζεται στην αποφυγή του τροφικού αλλεργιογόνου, λαµβάνοντας 
ταυτόχρονα υπόψη τυχόν διαιτητικές ανεπάρκειες, οι οποίες ενδέχεται να προκύψουν από τον αποκλεισµό 
αυτού και επιδιώκοντας τη µικρότερη δυνατή επιβάρυνση του οργανισµού του πάσχοντος. Στο πλαίσιο αυτό 
µπορούν να σχεδιαστούν πέντε βασικοί τύποι δίαιτας: δίαιτα αποκλεισµού, εµπειρική δίαιτα, δίαιτα 
περιορισµού, στοιχειακή και κυκλική δίαιτα. 
Η δίαιτα αποκλεισµού είναι ο πιο κοινός και απλούστερος τρόπος αντιµετώπισης µιας τροφικής αλλεργίας. 
Συνίσταται στον αποκλεισµό ενός ή περισσότερων τροφίµων, τα οποία θεωρούνται ύποπτα για τα 
συµπτώµατα και στην επανεισαγωγή τους µετά από καθορισµένο χρονικό διάστηµα. 
Η εµπειρική δίαιτα εφαρµόζεται όταν έχει διαπιστωθεί διαιτητική αιτιολογία της αλλεργίας, δεν έχει όµως 
προσδιοριστεί ακριβέστερα το τροφικό αλλεργιογόνο στο οποίο οφείλεται. Στην περίπτωση αυτή 
αποκλείονται κοινά τροφικά αλλεργιογόνα για άλλοτε άλλο χρονικό διάστηµα, η διάρκεια του οποίου 
εξαρτάται από την ένταση και τη συχνότητα των συµπτωµάτων. 
Η δίαιτα περιορισµού (ολιγοαντιγονική ή δίαιτα των έξι τροφίµων) ενδείκνυται στις περιπτώσεις εκείνες 
στις οποίες παρουσιάζονται σοβαρά συµπτώµατα µε ένδειξη τροφικής αιτιολογίας. Από το διαιτολόγιο των 
ασθενών αποκλείονται όλες οι υπόλοιπες τροφές µε εξαίρεση ορισµένες κατηγορίες ήπιων αλλεργιογόνων. 
Η επανεισαγωγή των τροφίµων στη δίαιτα γίνεται σταδιακά. 
Η στοιχειακή δίαιτα συνίσταται στη χορήγηση βασικών θρεπτικών συστατικών στις πλέον απορροφήσιµες 
µορφές τους. Όλα τα τρόφιµα αντικαθίστανται από ήπια αλλεργιογόνα αµινοξέα, στα οποία προστίθενται 
υδατάνθρακες, µικρή ποσότητα λίπους, ανόργανα µέταλλα και βιταµίνες. Τα θρεπτικά συστατικά 
παρέχονται συνήθως σε υγρή µορφή µέσω ρινογαστρικού καθετήρα. Η δίαιτα αυτού του είδους έχει ένδειξη 
στη θεραπεία του σοβαρού ατοπικού εκζέµατος σε παιδιά. 
Η κυκλική, τέλος, δίαιτα αφορά την περιοδική έκθεση σε ένα τρόφιµο ή µια οικογένεια τροφίµων, ώστε να 
παρέχεται στον οργανισµό ένας «χρόνος ξεκούρασης» από  κάθε τροφική οικογένεια. Η εφαρµογή της 
βασίζεται στην παρατήρηση ότι ο βαθµός ευαισθησίας σε ένα τρόφιµο σχετίζεται µε την ποσότητα του 
τροφίµου που καταναλώνεται. 
Όπως είναι φανερό η κατάλληλη διατροφική διαχείριση είναι δυνατόν να επιφέρει σηµαντικά θετικά 
αποτελέσµατα στη διαχείριση ή/και τη θεραπεία κάποιας τροφικής αλλεργίας. 
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:Ν-115-ΑΑ

Η αντιµετώπιση του Συνδρόµου του Καρπιαίου Σωλήνα µε ανοιχτή µέθοδο και τοπική 
αναισθησία.

.²ΙΠουρνάρας , ²Χριστοδούλου Α, ²∆ίτσιος Κ, ²Γκιβίσης Π, ¹Μαργαρίτη Ε, ¹Καψιµάλη Ι
¹Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ²Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ “Γ. Παπανικολάου” 

 
 
Σκοπός: Το Σύνδροµο Καρπιαίου Σωλήνα είναι η πιο συχνή περιφερική νευροπάθεια και οφείλεται σε 
πίεση του µέσου νεύρου από τον εγκάρσιο παλαµιαίο σύνδεσµο του καρπού. Συχνότερα, προσβάλλονται 
γυναίκες µέσης ηλικίας, µε διάφορους επιβαρυντικούς παράγοντες στο ιστορικό τους (κύηση, 
θυρεοειδοπάθειες, ρευµατοειδής αρθρίτιδα). 
Η Α’ Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, τη δεκαετία 1996- 2006, αντιµετώπισε χειρουργικά 1200 περιπτώσεις. 
Κριτήρια για τη χειρουργική επέµβαση συνιστούν: η αποτυχία της συντηρητικής θεραπείας, η ανεύρεση 
θετικών Tinel’s και Phalen’s tests, θετικά ευρήµατα στον ηλεκτροµυογραφικό έλεγχο και η υπαισθησία στην 
κατανοµή του µέσου νεύρου. Η επέµβαση πραγµατοποιείται αυθηµερόν, χωρίς εισαγωγή του ασθενούς στην 
κλινική, υπό τοπική αναισθησία και ίσχαιµο περίδεση και η µετεγχειρητική παρακολούθηση συνίσταται σε 
αλλαγή µετά 2 ηµέρες και αφαίρεση ραµµάτων µετά 2 εβδοµάδες. 
Σκοπός της κλινικής έρευνας είναι να αποδείξει πως η παραπάνω διαδικασία είναι αποτελεσµατική και µε το 
ελάχιστο δυνατό κόστος τόσο για το σύστηµα υγείας, όσο και για τους ασθενείς. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας. 

 
Μεθοδολογία: Σε πρώτη φάση εκλήθησαν 30 χειρουργηθέντες για ΣΚΣ, εκ των οποίων προσήλθαν για 
επανεξέταση οι 19 (17 δεξιόχειρες και 2 αριστερόχειρες). Από τα άτοµα αυτά, ηλικίας από 32 έως 73 ετών, 
τα 17 είναι γυναίκες και τα 2 άνδρες. 15 άτοµα είχαν ευρήµατα ΣΚΣ άµφω, αλλά µόνο οι 10 
χειρουργήθηκαν άµφω, εποµένως συνολικά επανελέγχτηκαν τα αποτελέσµατα 29 χειρουργείων . Η 
µετεγχειρητική παρακολούθηση των ασθενών κυµαίνεται από 1 έως 10 έτη, µε Μ.Ο. 2,8 έτη.   
Η επανεξέταση των ασθενών έγινε από ανεξάρτητη µελετήτρια, η οποία δεν ενεπλάκη στα χειρουργεία. Ο 
επανέλεγχος έγινε µε βάση το Carpal Tunnel Syndrome Assessment (Levine et al. 1993) και ένα πρωτόκολλο 
στο οποίο κατεγράφησαν : τα προσωπικά στοιχεία του ασθενούς, ένα σύντοµο ατοµικό αναµνηστικό και η 
κλινική εικόνα προεγχειρητικά και µετεγχειρητικά.  

 
Αποτελέσµατα: Από τα 29 χειρουργεία, το αποτέλεσµα κρίνεται άριστο( χωρίς συµπτώµατα 
µετεγχειρητικά) στα 26, καλό( µικρού βαθµού υπαισθησία- περιοδικό άλγος) σε 1, µέτριο( µικρή βελτίωση 
άλγους- αιµωδιών) σε1 και πτωχό( καµία βελτίωση) σε 1- στο οποίο µάλιστα έγινε επανεγχείρηση.  

 
Συµπεράσµατα: Η µέθοδος της ανοιχτής χειρουργικής αντιµετώπισης του ΣΚΣ υπό τοπική αναισθησία 
κρίνεται µε βάση την ανεξάρτητη κλινική µελέτη αποτελεσµατική καθώς και  ελάχιστα δαπανηρή, αφού ο 
ασθενής δε νοσηλεύεται και µετά 1 µήνα  επιστρέφει κανονικά στις καθηµερινές του ενασχολήσεις, και µε 
βάση την εµπειρία της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΑΠΘ συστήνεται ανεπιφύλακτα. 
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:Ν-215-ΑΑ

Χρησιµότητα του ανοσοϊστοχηµικού δείκτη κερατίνη 34βΕ12 στην διαγνωστική του 
προστάτη.

.2τσου ΘήΠαπαµ, 2 Ζαΐρη Ε,2Μπαγγέας Π, 1Μαυρίδου Μ, 1Κουτσού Α, 1Βαρβαρέσου ∆
1Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµικής του τµήµατος Ιατρικών Εργαστηρίων ΑΤΕΙ Θ, 2 Εργαστήριο Ιστολογίας – 
Εµβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης   

 
 
Σκοπός: Ο κλώνος κυττοκερατίνη 34βE12 ανιχνεύει τις ενδιάµεσες πρωτεΐνες της ανθρώπινης 
κυτοκερατίνης 1, 5, 10, 14. Με τον κλώνο 34βE12 αποδίδεται θετική χρώση στο κυτταρόπλασµα του 
πλακώδους επιθηλίου του δέρµατος, σε µερικά πνευµονοκύτταρα, στο βρογχικό επιθήλιο και στους 
χοληδόχους πόρους του φυσιολογικού ήπατος. Αντιδρά επίσης µε κύτταρα των πόρων του φυσιολογικού 
παγκρέατος, του µαστού και µε βασικά επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη. Σκοπός της παρούσης εργασίας 
είναι η ανάδειξη της χρησιµότητας του ανοσοϊστοχηµικού δείκτη κερατίνη 34βΕ12 στην διαγνωστική του 
προστάτη. 

 
Υλικό και Μέθοδοι: Το υλικό της εργασίας, προέρχεται από το παθολογοανατοµικό εργαστήριο του Γ.Ν.Θ 
«Γ. Γεννηµατάς». Μελετήθηκαν συνολικά 15 παρασκευάσµατα προστατεκτοµής εκ των οποίων 5 µε 
υπερπλασία (ΚΥ), 5 µε καρκίνωµα και 5 µε ενδοεπιθηλιακή προστατική νεοπλασία (ΡΙΝ) υψηλού βαθµού, 
σε αντιπροσωπευτικές τοµές των οποίων εφαρµόστηκε ο δείκτης κυττοκερατίνη 34βΕ12. 

 
Αποτελέσµατα: Η κερατίνη 34βΕ12 είχε φυσιολογική κατανοµή σε όλες τις περιπτώσεις µε καλοήθη 
υπερπλασία, έδωσε θετική χρώση σε µειωµένο αριθµό βασικών κυττάρων σε όλες τις περιπτώσεις µε ΡΙΝ, 
ενώ αντίθετα ήταν αρνητική σε όλες τις περιπτώσεις µε καρκίνωµα. 
Η κερατίνη 34βΕ12 δίνει θετική χρώση µόνο στα βασικά κύτταρα τα οποία βρίσκονται σε συνεχή γραµµή 
πάνω απο την βασική µεµβράνη ενώ αποδίδεται αρνητική στα εκκριτικά κύτταρα του προστάτη η τα 
στρωµατικά κύτταρα. Στην ΚΥ, η στιβάδα των βασικών κυττάρων αναδυκνύεται συνεχής, στην ΡΙΝ 
εµφανίζεται διακεκοµµένη, ενώ στο καρκίνωµα του προστάτη απουσιάζει εντελώς.   

 
Συµπεράσµατα: Με βάση λοιπόν την διαφορετική έκφραση της κερατίνης 34βΕ12 στα βασικά κύτταρα του 
προστάτη είναι δυνατό να γίνει διαφορική διάγνωση µεταξύ καλοήθους υπερπλασίας, PIN και 
καρκινώµατος προστάτη. 
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:Ο-315-ΑΑ

Η αποτελεσµατικότητα των τοπικών κρηµνών στην αντιµετώπιση των ακρωτηριαστικών       
     τραυµάτων της ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων του χεριού.

.2Πουρνάρας Ι, 2Χριστοδούλου Α, 2∆ίτσιος Κ, 2Γκιβίσης Π, 1Καραβέλης Α, 1Μαργαρίτη Ε
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ά Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΠΝ “Γ. Παπανικολάου” 

 
 
Τίτλος: Η αποτελεσµατικότητα των τοπικών κρηµνών στην αντιµετώπιση των ακρωτηριαστικών 
τραυµάτων της ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων του χεριού. 
Σκοπός: Τα ακρωτηριαστικά τραύµατα της τελικής φάλαγγας των δακτύλων  είναι αρκετά συχνή κάκωση 
που αν και όχι τόσο εκτεταµένη µπορεί να προκαλέσει ποικίλου βαθµού προβλήµατα στον ασθενή. Για την 
αποκατάσταση των τραυµάτων αυτών στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν εκ διαµέτρου αντίθετες απόψεις 
από τη συντηρητική έως τη χειρουργική αποκατάσταση. Η Ά Ορθοπαιδική κλινική ΑΠΘ εφαρµόζει κυρίως 
τις εξής χειρουργικές µεθόδους αποκατάστασης: τη χρησιµοποίηση τοπικών κρηµνών τύπου Atasoy (V-Y), 
τύπου Κutler και τέλος τη µέθοδο cross finger flap. Σκοπός της εργασίας, µε την οποία παρουσιάζονται τα 
πρώτα αποτελέσµατα της κλινικής έρευνας, είναι να εξετάσει την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων αυτών 
όσον αφορά: στην επαναφορά της αισθητικότητας του πολφού, στην αποκατάσταση της αισθητικής 
εµφάνισης, στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας και στη διάρκεια της επούλωσης του τραύµατος. 
Μεθοδολογία: Εκλήθησαν 42 ασθενείς χειρουργηθέντες τα έτη 2005-2006  εκ των οποίων προσήλθαν οι 9( 
8 δεξιόχειρες, 1 αριστερόχειρας) και ακόµα 2 έδωσαν τηλεφωνική συνέντευξη.18 ασθενείς εκλήθησαν αλλά 
αδυνατούσαν να προσέλθουν λόγω µεγάλης απόστασης. Από τους 11 ασθενείς, ηλικίας από 21 έως 72 έτη 
µε Μ. Ο. τα 36,78 έτη, οι 10 ήταν άνδρες ενώ 1 ήταν γυναίκα. Η κατανοµή των ακρωτηριασµών ανά 
δάκτυλο ήταν: αντίχειρας 1, δείκτης 4, µέσος 4, παράµεσος 6. Συνολικά από τους 11 ασθενείς οι 6 είχαν 
καθαρά ακρωτηριαστικά τραύµατα ενώ στους 5 συνυπήρχε κάταγµα της ονυχοφόρου φάλαγγας. Το follow-
up των ασθενών κυµάνθηκε από 7 µέχρι 26 µήνες, µε Μ. Ο. τους 15 µήνες. Από ανεξάρτητη µελετήτρια 
κατεγράφησαν σε πρωτόκολλο: οι ηµεροµηνίες χειρουργείου και επανεξέτασης, τα ατοµικά στοιχεία των 
ασθενών, ένα σύντοµο ατοµικό αναµνηστικό, τα αποτελέσµατα της µέτρησης της απόστασης διάκρισης 
µεταξύ 2 σηµείων, ο  έλεγχος των καµπτήρων µυών και η συγκριτική εξέταση της δύναµης των χεριών και 
χρησιµοποιήθηκε το Quick Dash outcome measure test και το Hand surgery- patient evaluation measure ( 
Macey and Burke 1995).  
Αποτελέσµατα: Σε όλες τις περιπτώσεις η επούλωση του τραύµατος υπήρξε οµαλή. ∆εν παρατηρήθηκε 
µετεγχειρητική λοίµωξη και όλοι οι ασθενείς επέστρεψαν στις προηγούµενες δραστηριότητές τους. Τα 
κυριότερα ενοχλήµατα που αναφέρθηκαν ήταν: η ύπαρξη δυσαισθησίας (κυρίως κρυαλγία) σε 1 περίπτωση, 
η µερική παραµόρφωση του δακτύλου σε 2 περιπτώσεις και προβλήµατα αισθητικότητας σε 4 περιπτώσεις. 
Η απόσταση της διάκρισης µεταξύ 2 σηµείων κυµάνθηκε από 4 έως 8mm( Μ.Ο.: 5,78) µε φυσιολογική τιµή 
µικρότερη των 6 mm. Από τους 11 ασθενείς, οι 6 δήλωσαν κατά την τελική επανεξέταση ικανοποιηµένοι, οι 
2 µέτρια ικανοποιηµένοι και 3 απογοητευµένοι. Τέλος  η δύναµη του τραυµατισµένου χεριού παρέµεινε 
σχεδόν ίδια  σε 6 ασθενείς, ελαττώθηκε µέτρια σε 3 και µειώθηκε αισθητά σε 2. 
Συµπεράσµατα: Οι µέθοδοι χειρουργικής αποκατάστασης των ακρωτηριαστικών τραυµάτων της 
ονυχοφόρου φάλαγγας των δακτύλων κρίνονται µε βάση την ανεξάρτητη µελέτη ως αποτελεσµατικές αφού 
στο πλείστο των περιπτώσεων και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο επούλωσης παρατηρήθηκε επαναφορά της 
αισθητικότητας του πολφού και αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση του δακτύλου. 
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:Ν-415-ΑΑ

Ενδείξεις χορήγησης µονοκωνικού αντισώµατος anti-IgE σε ασθενείς µε βρογχικό άσθµα.
.2Λουκίδης Σ, 2Παπίρης Σ, 1Γεωργάκη Ι, 1Φατώρου Ε-Αραβαντινού

1Ιατρική σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Β′ Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο “Αττικό” 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των περιπτώσεων άσθµατος στις οποίες µπορεί 
να χορηγηθεί µονοκλωνικό αντίσωµα anti-IgE (omalizumab). Το omalizumab συνδέεται στο Cε3 τµήµα του 
Fc κλάσµατος του ελεύθερου µορίου της IgE και αναγνωρίζεται από τους υποδοχείς IgE χαµηλής και 
υψηλής συγγένειας. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων της ελεύθερης IgE µε 
συνέπεια τη µείωση των IgE -υποδοχέων, αφου η IgE επάγει θετική ανατροφοδότηση στους υποδοχείς της. 
Η θεραπεία µε omalizumab ενδείκνυται σε ασθενείς µε σοβαρό αλεργικό άσθµα. 

 
Μεθοδολογία: Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις ασθενών µε άσθµα στις οποίες διερευνήθηκε η 
πιθανότητα χορήγησης omalizumab. Οι  τρεις περιπτώσεις αναλύονται όσον αφορά α) την υποκείµενη 
ατοπία, β) τα επίπεδα της IgE, γ) την κλινική πορεία και βαρύτητα του άσθµατος  

 
Αποτελέσµατα: Από τις 3 περιπτώσεις µόνο η µία πληρούσε τις προϋποθέσεις χορήγησης του 
µονοκλωνικού αντισώµατος. Η χορήγηση αποφασίστηκε µετά από λεπτοµερή ανάλυση-αξιολόγηση όλων 
των παραµέτρων που αφορούν θεραπευτική του ένδειξη 

 
Συµπεράσµατα: Το omalizuab ενδείκνυται σε σοβαρό αλλεργικό άσθµα,όµως πριν τη χορήγησή του 
χρειάζεται λεπτοµερής έλεγχος των υποψήφιων ασθενών. 
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:Ο-515-ΑΑ

Αξιολόγηση των κλιµάκων προσδιορισµού κινδύνου ανάπτυξης   ελκών   εκ   κατακλίσεως   
Waterlow   και   Norton.  

, Στολτίδου Α, Παπακωνσταντίνου Α, ∆ιονυσόπουλος Α, Καλλίβουλος Σ, Σταύρακας ΜΕ
∆ηµοβέλης Ι, Λαζαρίδης Λ.
Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα έλκη εκ κατακλίσεως έχουν αναδειχθεί στην εποχή µας σε αντικείµενο µείζονος σηµασίας 
για τα εθνικά συστήµατα υγείας διεθνώς και επιφέρουν σοβαρές κλινικές, κοινωνικές και οικονοµικές 
επιπτώσεις. Αποτελούν την 3η δαπανηρότερη νοσολογική οντότητα µετά τις κακοήθεις νεοπλασίες και τα 
καρδιοαγγειακά νοσήµατα (Health Council of Netherlands, 1999) ενώ, σύµφωνα µε έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε σε νοσοκοµεία της Βορείου Ελλάδος από την Κλινική Πλαστικής Χειρουργικής του 
Α.Π.Θ., ο επιπολασµός τους κυµαίνεται µεταξύ 2,8% και 8.4% µε µέσον όρο 3,3% (Λαζαρίδης και συν., 
2005). 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Η µελέτη και συγκριτική αξιολόγηση των κλιµάκων Waterlow και Norton που 
χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό του κινδύνου ανάπτυξης ελκών εκ κατακλίσεως. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Συστηµατική έρευνα σχετικά µε τα έλκη εκ κατακλίσεως και τις κλίµακες 
προσδιορισµού κινδύνου βασισµένη σε άρθρα, κλινικές δοκιµές, αναδροµικές και προοπτικές µελέτες 
αξιολόγησης των ανωτέρω κλιµάκων, δηµοσιευµένες στη διεθνή βιβλιογραφία. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και οι δύο κλίµακες λαµβάνουν υπόψην τους την κινητικότητα του ασθενούς, την 
όρεξη και την ύπαρξη ή όχι ακράτειας. Η κλίµακα Norton συνεκτιµά επίσης το σωµατικό βάρος, την γενική 
φυσική κατάσταση, την πνευµατική κατάσταση και την δραστηριότητα του ασθενούς. Αντίθετα, η κλίµακα 
Waterlow συνεκτιµά την κατασκευή του σώµατος και την σχέση βάρους/ύψους, το φύλο και την ηλικία του 
ασθενούς, την διατροφή, την ύπαρξη ανατοµικών περιοχών αυξηµένου κινδύνου και τον τύπο δέρµατος, την 
ιστική θρέψη, την φαρµακευτική αγωγή και την ύπαρξη ή όχι νευρολογικής ανεπάρκειας, ειδικευµένης 
χειρουργικής ή τραύµατος. Από µία σειρά µελετών στη διεθνή βιβλιογραφία προκύπτει ότι η κλίµακα 
Norton εµφανίζει ευαισθησία 46,8% και ειδικότητα 61,8% ενώ η κλίµακα Waterlow 82,4% και 27,4% 
αντίστοιχα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Και οι δύο κλίµακες εµφανίζουν µία πολυπλοκότητα και δυσκολία στη χρήση τους 
και απαιτούν κατάλληλη εκπαίδευση από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η κλίµακα Norton, όντας 
βραχύτερη της Waterlow, χρειάζεται λιγότερο χρόνο για την συµπλήρωσή της. Ωστόσο, καµία εκ των δύο 
δεν υπερέχει αισθητά και η µεταξύ αυτών επιλογή εναπόκεινται στην κρίση των κατά τόπους νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων. Έτσι, παραµένει ανοιχτό το πεδίο για την προώθηση περισσότερο εύχρηστων αλλά πάντοτε 
αντικειµενικών κλιµάκων. 
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:Ν-615-ΑΑ

Χρήση αντιβιοτικών σε ζώα και επιπτώσεις στον άνθρωπο.
.Τίτση Ζ, Τζάνος ΙΑ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Μελέτη των επιπτώσεων στον άνθρωπο από τη χρήση αντιβιοτικών σε ζώα.    

 
 Βιβλιογραφκή σύνοψη: Αντιβιοτικά χορηγούνται ευρέως στην εκτροφή ζώων για πρόληψη λοιµώξεων,  
ταχύτερη ανάπτυξη  και άρα  µικρότερο κόστος παραγωγής.  Η µαζική χρήση στις ζωοτροφές για µεγάλο 
διάστηµα µικρών δόσεων αντιβιοτικών προάγει την ανάπτυξη αντοχής σε ζώα-ανθρώπους (µέσω της 
τροφικής αλυσίδας).            
Η αντοχή ανθρώπινων στελεχών που διαπιστώθηκε στο synercid  πιθανόν οφείλεται στη µεταβίβαση 
αντοχής από ζωικά στελέχη, λόγω χρήσης σε χοίρους–πουλερικά του συγγενούς αντιβιοτικού  
βιργιανιαµικίνης. Αναφέρονται υψηλά ποσοστά αποικισµού του ανθρώπου µε βακτήρια ανθεκτικά στη 
βιργιανιαµυκίνη µέσω της τροφικής αλυσίδας. Επίσης    vancomycin-resistant-enterococci(VRE)  
αποµονώθηκαν σε υψηλά ποσοστά σε υγιείς κατοίκους περιοχών που δίνονταν  στα ζώα αβοπαρκίνη 
(συγγενής παράγοντας της vancomycin). 
Στη Σουηδία   που από το 1986 απαγορεύτηκε η χρήση αντιβιοτικών για  ανάπτυξη ζώων, σε δείγµατα 
κοπράνων χοίρων δεν ανιχνεύτηκαν VRE, ενώ στην Ολλανδία 39%,  ενώ σηµαντικά µειωµένα ήταν τα 
ποσοστά αντοχών E.coli σε ampicillin, chloramphenicol, cotrimoxazole στη Σουηδία από ότι στην 
Ολλανδία. Σε 1913 ελέγχους στην Ε.Ε  ποικίλων τύπων δειγµάτων ζώων, αποµονώθηκε  MRSA (methicilin-
resistant-staphylococcus-aureus) σε 28 δείγµατα. Στη Βρετανία αποµόνωσαν από ωµά κοτόπουλα και 
ανθρώπους  στελέχη VRE µε αντοχή σε στρεπτογραµίνες (synercid), παρότι  δίνονταν ως ζωοτροφή  µόνο η 
βιργιανιαµυκίνη.  Σε χώρες που επιτρέπεται η χρήση στη κτηνοτροφία κινολονών, η αντοχή  campylobacter 
στην   ciprofloxacin ήταν  υψηλότερη. Σε δείγµατα τροφίµων στην Ευρώπη  ανιχνεύτηκαν  
νιτροφουραντοίνη και χλωραµφαινικόλη, παρότι απαγορευµένα λόγω τοξικότητας  στην παραγωγή 
τροφίµων.  
            Πιθανή µεταφορά ανθεκτικών βακτηρίων από ζώα  επίσης γίνεται περιβαλλοντικά µε κόπρανα ζώων 
που περιέχουν αντιβιοτικά ή ανθεκτικά µικρόβια και καταλήγουν σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά, ενώ µε 
την κοπριά µολύνονται φρούτα και λαχανικά.  
            Στην Ελλάδα ανθεκτικοί µικροοργανισµοί δυνητικά παθογόνοι αποµονώθηκαν σε επιφανειακό-
πόσιµο νερό και ψάρια υδροκαλλιεργειών και ελευθέρας αλιείας από κλειστούς κόλπους, λόγω απόρριψης 
λυµάτων κτηνοτροφικών µονάδων ή ιχθυοκαλλιεργειών.  
            Θεωρείται επιτακτική η ανάγκη απαγόρευσης χρήσης αντιβιοτικών στη ζωοεκτροφή, ιδιαίτερα 
εφόσον αναπτύσσεται διασταυρούµενη αντοχή µικροβίων σε αντιβιοτικά που χορηγούνται  ή  πρόκειται να 
χοργηθούν  στην ιατρική.  
    Συµπερασµατικά η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία συνεπάγεται κινδύνους για τη 
δηµόσια υγεία. Στη χώρα µας οι κτηνίατροι των  υπηρεσιών είναι αδύνατο να πραγµατοποιήσουν ελέγχους 
για όλα τα κοινοτικά και µη προγράµµατα. 
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:Ν-715-ΑΑ

Στατίνες και ραβδοµυόλυση. 
.Βραχάτης ∆, Τζάνος ΙΑ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Η µελέτη σχέσης µυοπάθειας - ραβδοµυόλυσης και θεραπείας µε στατίνες.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Οι στατίνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας για τη µείωση της 
LDL-χοληστερίνης και εποµένως του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και εγκεφαλικού επεισοδίου.  
 Μυοπάθεια και ραβδοµυόλυση κατά τη θεραπεία µε στατίνες είναι πολύ σπάνιες.  Η ραβδοµυόλυση είναι 
σοβαρή επιπλοκή που δυνατόν να οδηγήσει σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια, µε συµπτώµατα  µυικό πόνο, 
αδυναµία, πυρετό, ναυτία- έµετο και ερυθρόχρωµα ούρα (λόγω µυοσφαιρίνης). 
 Η ραβδοµυόλυση είναι συχνότερη όταν οι στατίνες δίνονται σε υψηλή δόση (>0,8 mg), σε συνδυασµό µε 
φιµπράτες (σε µεικτού τύπου υπερλιπιδαιµίες), σε ηλικιωµένους, σε γυναίκες,  υποθυεοειδισµό, νεφρική 
ανεπάρκεια,  αλλά κυρίως µε φάρµακα που επηρεάζουν τον µεταβολισµό των στατινών  στο ήπαρ 
(αναστολείς κυτοχρώµατος P450). Το FDA (food and drug administration) αναφέρει  θανάτους στις ΗΠΑ 
µετά χορήγηση  cerivastatin (αποσύρθηκε  το 2001) λόγω σοβαρής ραβδοµυόλυσης.  Σε συνδυασµό 
στατινών µε φιµπράτες    αλλάζει ο µεταβολισµός  των στατινών µε αύξηση της  στάθµης  και αύξηση του 
κινδύνου ραβδοµυόλυσης. Άλλες στρατηγικές για  θεραπεία µεικτής υπερλιπιδαιµίας είναι  συνδυασµός 
στατινών µε νιασίνη ή ω-3 λιπαρά οξέα. Οι περιπτώσεις ραβδοµυόλυσης  από στατίνες (πλην της 
cerivastatin) µε fenofibrate ήταν πολύ λιγότερες,   από ό,τι οι αντίστοιχες στατινών µε gemfibrozil. Οι νέες  
αποτελεσµατικότερες στατίνες (rosuvastatin, pitavastatin) είναι άγνωστο αν είναι λιγότερο µυοτοξικές. 
 Φαρµακοκινητικές και φαρµακοδυναµικές αλληλεπιδράσεις εµπλέκονται στη παθοφυσιολογία των λόγω 
στατινών µυικών βλαβών, όµως οι υποκείµενοι µηχανισµοί δεν είναι απολύτως γνωστοί. Ίσως 
περιλαµβάνουν τις λόγω στατινών προκύπτουσες διαφορές επιπέδων χοληστερίνης, φωσφολιπιδίων ή 
διαταραχές  µιτοχονδριακής λειτουργίας. Υποστηρίζεται ότι σε ασθενείς µε ραβδοµυόλυση λόγω στατινών, 
ίσως προυπήρχε υποκλινική µεταβολική µυοπάθεια.  Αν και θεωρείται ότι µυοτοξικότητα από στατίνες είναι 
µη φλεγµονώδης, ίσως πυροδοτείται από αυτοάνοση αντίδραση. 
 Ο κίνδυνος  θανατηφόρου ραβδοµυόλυσης είναι κατά µ.ο 0,3/100.000άτοµα/έτος και οι περιπτώσεις µη 
θανατηφόρου ραβδοµυόλυσης και περιφερικής µυοπάθειας λόγω στατινών είναι 3 και 12  αντίστοιχα ανά 
100.000 άτοµα/έτος.  Πάντως η επίπτωση της ραβδοµυόλυσης και µυοπάθειας παραµένει πολύ χαµηλή,  σε 
σύγκριση µε το όφελος από τη χορήγησή τους.   
Συµπερασµατικά  σε χορήγηση στατινών πρέπει να εκτιµούνται οι παράγοντες κινδύνου και να 
αντισταθµίζονται οφέλη-κίνδυνοι σε συνδυασµένη θεραπεία δυσλιπιδαιµίας. Πρέπει οι ασθενείς να 
εκπαιδεύονται για τα πρώτα κλινικά συµπτώµατα ραβδοµυόλυσης που απαιτούν άµεση ιατρική παρέµβαση 
και διακοπή του φαρµάκου. 
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:Ν-158-ΑΑ

Προκαλσιτονίνη: ένας νέος δείκτης σοβαρής λοίµωξης και σήψης.
.2Σωτηρόπουλος Γ, 1Τζάνος ΙΑ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η µελέτη βιβλιογραφικά της χρησιµότητας των επιπέδων της PCT ως εργαστηριακού 
διαγνωστικού δείκτη. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: H PCT(προκαλσιτονίνη) αποτελεί  πρώιµο δείκτη συστηµατικής φλεγµονώδους 
απάντησης σε λοίµωξη. Ανευρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στον ορό ασθενών µε σοβαρή βακτηριακή 
ή µυκητιασική λοίµωξη µε συστηµατικές εκδηλώσεις. Εντοπισµένες βακτηριακές λοιµώξεις ή φλεγµονώδεις 
απαντήσεις µη λοιµώδους αιτιολογίας, σοβαρές ιώσεις, αυτοάνοσα νοσήµατα και αλλεργικές αντιδράσεις 
συνοδεύονται µε ουδεµία ή µικρή αύξηση της PCT. Η µέτρηση της δυνατόν να βοηθήσει στη 
διαφοροποίηση οξείας πυελονεφρίτιδας από λοίµωξη κατώτερου ουροποιητικού συστήµατος, ενώ σε 
ασθενείς µε πνευµονία της κοινότητας, δίνει πληροφορίες για τη σοβαρότητα της νόσου. 
Σε µεταµοσχευµένους βοηθά στη διαφορική διάγνωση της οξείας απόρριψης από την εκδήλωση λοίµωξης. 
Η PCT αποδεικνύεται χρήσιµη στη διαφορική διάγνωση ιογενών και βακτηριακών λοιµώξεων, στην 
εκτίµηση της σοβαρότητας της λοίµωξης, της πρόγνωσης της νόσου και ανταπόκρισης στη θεραπεία. Τιµές 
>2ng/ml διαφοροποιούν τις σοβαρές βακτηριακές λοιµώξεις από εντοπισµένες και ιογενείς λοιµώξεις. 
Μετεγχειρητικά αποδείχθηκε χρήσιµος διαγνωστικός δείκτης πρώιµης ανίχνευσης επιπλοκών µικροβιακής 
φλεγµονής, όταν ανευρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και όταν αιφνιδίως αυξηθεί. 
Η PCT υπερτερεί της CRP και ως προς την εγκαιρότερη διάγνωση βακτηριακής σήψης, ενώ σε σύνδροµο 
πολλαπλής οργανικής δυσλειτουργίας, εξασφαλίζει επιπλέον πληροφορίες ως προς τη σοβαρότητα και 
πορεία της νόσου. 
Αντίθετα µε τη CRP, η PCT δεν αυξάνεται σε µέτρια οργανική ανεπάρκεια ή ελαφρά συστηµατική 
φλεγµονώδη απάντηση και αντιδρά γρηγορότερα από τη CRP κατά την αύξηση ή µείωση της φλεγµονής. Ο 
ρυθµός αύξησης της PCT µάλλον, παρά η απόλυτη αύξηση αντανακλά τη σοβαρότητα της συστηµατικής 
φλεγµονώδους απάντησης. Σε βακτηριαιµικούς ασθενείς που ανταποκρίνονται καλώς στη θεραπεία 
εµφανίζεται γρήγορη πτώση της PCT εντός 48h, ενώ τα επίπεδα της CRP σε ασθενείς µε θανατηφόρο 
κατάληξη και µη, δε διαφέρουν σηµαντικά. Εντούτοις η CRP  χρησιµοποιείται σαν εξέταση ρουτίνας λόγω  
µικρού κόστους και ευκολίας εκτέλεσης. 
Παρατεταµένη αύξηση της PCT  είναι δείκτης εξελικτικής φλεγµονής και ίσως απαιτηθούν επιπλέον 
διαγνωστικές διαδικασίες ή αλλαγή του θεραπευτικού σχήµατος. Μείωση των επιπέδων της είναι ένδειξη 
καλής πρόγνωσης. 
Συµπερασµατικά η PCT αντιπροσωπεύει µια πολύτιµη παράµετρο για τη διάγνωση και κλινική πορεία της 
σήψης. Είναι χρήσιµη για τον έλεγχο της θεραπείας και πορείας σοβαρών λοιµώξεων όπως περιτονίτιδα, 
πνευµονία, εκτεταµένες λοιµώξεις µαλακών µορίων, µετεγχειρητικές λοιµώξεις κ.α. 
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:Ν-915-ΑΑ

∆ραστικές ενώσεις οξυγόνου: είναι βλαβερές για τον οργανισµό ή σηµαντικές για τη ζωή;
. Τσίντου Μ, Πασχάλης Θ, Ζερδελής Α

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
∆ραστικές ενώσεις οξυγόνου (Reactive Oxygen Species-ROS) αποτελούν άκρως δραστικές χηµικές 
ενότητες που µπορεί να είναι ελεύθερες ρίζες, ιοντικές ρίζες, ή δραστικές χηµικές ενώσεις οξυγόνου που 
διαµορφώνονται στα βιολογικά συστήµατα κάτω από φυσιολογικές ή παθολογικές συνθήκες. Οι ROS 
µπορούν να προκαλέσουν οξειδωτικές βλάβες σε διαφορετικά βιοµόρια όπως λιπίδια, DNA και πρωτεΐνες 
και τελικά οι βλάβες αυτές µπορούν να οδηγήσουν σε µία σειρά παθολογικών καταστάσεων όπως: 
καρδιαγγειακά νοσήµατα, νευρολογικές παθήσεις, αθηρωµάτωση, κακοήθη νεοπλάσµατα, χρόνια ή οξεία 

αναπνευστικά νοσήµατα [1] 
Μέχρι πρόσφατα, µε αυτά τα δεδοµένα, επικρατούσε η αντίληψη ότι οι ROS είναι αποκλειστικά βλαπτικές 
ενώσεις, τοξικές, για ζώντες οργανισµούς. Για αυτό τον λόγο γινόταν συνεχώς συστάσεις προς το κοινό η 
κατανάλωση σκευασµάτων που περιείχαν ουσίες µε αντιοξειδωτική δράση, δηλαδή που καταπολεµούσαν τις 
ελεύθερες ρίζες, όπως η βιταµίνη C και η βιταµίνη Ε. Μια πρακτική που σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα 
αποδεικνύεται  εσφαλµένη έως και βλαβερή [2]. Σήµερα έγινε αντιληπτό και αναγνωρίστηκε ότι οι ROS 
µπορούν να παίζουν και θετικό ρόλο στην ρύθµιση µίας σειράς ζωτικής σηµασίας διαδικασιών, σε µοριακό, 
κυτταρικό επίπεδο, όπως και σε επίπεδο ολόκληρου του οργανισµού. Ως παράδειγµα, αναγνωρίστηκε ο 
σηµαντικός ρόλος των ROS στη µετάδοση σηµάτων επικοινωνίας στο κυτταρικό επίπεδο. Επίσης ROS 
συµµετέχουν στις περισσότερες µεταβολικές οδούς και η έλλειψή τους αποτελεί παράγοντα κινδύνου για τον 
οργανισµό διότι οδηγείται στην εκδήλωση σοβαρών ασθενειών όπως έχουν δείξει έρευνες σε πειραµατόζωα. 
Στην παρουσίασή θα γίνει επισκόπηση του νέοαποκαλλυµενου και σηµαντικού ρόλου των ROS στις 
βιοδιαδικασίες ζωτικής σηµασίας, όπως και καινούρια δεδοµένα για την εφαρµογή των ROS στην 
αντιµετώπιση ορισµένων παθολογικών καταστάσεων.  
Αναφορές: 

1. Voeikov, V. L. (2006) Reactive oxygen species--(ROS) pathogens or sources of vital energy? Part 1. ROS 
in normal and pathologic physiology of living systems, J Altern Complement Med. 12, 111-8. 

2. Melton, L (2006) The antioxidant myth: a medical fairy tail, New Scientist,2563,40-43 
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:Ο-160-ΑΑ

Ο ρόλος της οικογένειας και του περιβάλλοντος στη διαµόρφωση της προσωπικότητας των 
εφήβων.

 .4 Μίχας Γ,3 Μίχας Φ,2Τσουµάκας Κ, 1Γεωργιοπούλου Π, 1βουδάκη ΑΖερ, 1Παπαδοπούλου Α
1Παιδιατρικό Τµήµα, Νοσοκοµείο “ΚΑΤ”, 2Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, 4Ιατρική Σχολή του Εθνικού & και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

 
 
Εισαγωγή: Σηµαντικό µέρος στη διαµόρφωσης της προσωπικότητας συντελείται στην εφηβική ηλικία και 
επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες. 

 
Σκοπός της µελέτης ήταν η διερεύνηση των σχέσεων των εφήβων µε  οικογένεια και  κοινωνικό 
περιβάλλον, όσον αφορά στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. 

 
Υλικό  αποτέλεσαν 246 έφηβοι (94 αγόρια και 152 κορίτσια) ηλικίας 11-19 ετών (µέση ηλικία 17,1 έτη) που 
εξετάστηκαν για διάφορους λόγους στο Ιατρείο Εφηβικής Ιατρικής του Παιδιατρικού Τµήµατος του 
Νοσοκοµείου Κ.Α.Τ. από 1/9/2005  έως 31/8/2006 και απάντησαν σε συγκεκριµένο ανώνυµο 
ερωτηµατολόγιο. 

 
Αποτελέσµατα:  Πολύ καλή σχέση µε µητέρα δήλωσαν 21% των αγοριών και 23% των κοριτσιών, καλή 
65% και 60% αντίστοιχα, σχετικά καλή13% και 17% αντίστοιχα και κακή 1% των αγοριών. Πολύ καλή 
σχέση µε πατέρα δήλωσαν 19% των αγοριών και 21% των κοριτσιών, καλή το 65% και 57% αντίστοιχα, 
σχετικά καλή 10% και 17% αντίστοιχα, ενώ, τέλος κακή την χαρακτήρισαν το 6% των αγοριών και 5% των 
κοριτσιών. Η σχέση των αγοριών µε  αδελφό ή αδελφή ήταν καλή στο 78%, και των κοριτσιών στο 72%. 
Καλές σχέσεις µε  καθηγητές τους ανέφεραν  87% των αγοριών και  88% των κοριτσιών, και  καλές σχέσεις 
µε συµµαθητές τους 85% των αγοριών  και 93% των κοριτσιών. 
Σηµαντική στη διαµόρφωση της προσωπικότητας  δήλωσαν την οικογένεια 63% των αγοριών και 60% των 
κοριτσιών, και το σχολείο 17% των αγοριών και 10% των κοριτσιών.  Έπονται φίλοι,  συγγενείς, 
τηλεόραση,  βιβλία,  εκκλησία κ.α. 

 
Συµπεράσµατα: Καλή σχέση  µε γονείς έχει µεγάλη πλειοψηφία των εφήβων, που θεωρεί την οικογένεια ως 
βασικό παράγοντα στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους. Το σχολείο φαίνεται να διαδραµατίζει 
δευτερεύοντα ρόλο. 
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:Ν-116-ΑΑ

Η αποτελεσµατικότητα του µονοκλωνικού αντισώµατος anti-IgE στο σοβαρό αλλεργικό 
άσθµα. 

.2Λουκίδης Σ, 2Παπίρης Σ, 1Φατώρου Ε-αντινούΑραβ, 1Γεωργάκη Ι
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Β′ Πνευµονολογική Κλινική της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Νοσοκοµείο “Αττικό” 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η µελέτη αποτελεσµατικότητας του µονοκλωνικού 
αντισώµατος anti-IgE (omalizumab) σε ασθενείς µε σοβαρό βρογχικό άσθµα. 

 
Μεθοδολογία: Παρουσιάζονται τρεις περιπτώσεις ασθενών µε σοβαρό αλλεργικό άσθµα στους οποίους 
χορηγήθηκε το συγκεκριµένο φάρµακο και µελετάται η πορεία της νόσου. Οι παραπάνω ασθενείς ήταν οι 
πρώτοι στους οποίους χορηγήθηκε το φάρµακο στην Ελλάδα. Οι  τρεις περιπτώσεις αναλύονται όσον αφορά 
α) την µείωση των παροξύνσεων  β) τη δυνατότητα µείωσης των κορτικοστεροειδών γ) την κλινική πορεία 
και βαρύτητα του άσθµατος. 
  
Αποτελέσµατα: Η θεραπεία µε omalizumab µειώνει τις παροξύνσεις άσθµατος, βελτιώνει τη ρινίτιδα και 
πιθανόν µειώνει τη µέχρι τότε δόση των χορηγούµενων κορτικοστεροειδών βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής 
των ασθενών αυτών. 

 
Συµπεράσµατα: Τα πρώιµα αποτελέσµατα µετά από τουλάχιστον 16 εβδοµάδες παρατήρησης έδειξαν ότι  
το omalizumab έχει πολύ καλά αποτελέσµατα σε ασθενείς µε σοβαρό αλλεργικό άσθµα. 
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:Ο-216-ΑΑ

Ο ρόλος του οδοντιάτρου στις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.      
.4Στόικος Α, 3Σταύρου Γ, 2Κάψα Μ, 1Καψαµπέλη Β

1Οδοντιατρικη Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  2Νοσηλευτική Σχολή του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Οδοντιατρικη Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Ιατρική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 4Οδοντιατρικη Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, Οδοντοτεχνική Σχολή ΤΕΙ Α 

 
 
Σκοπός : Σκοπός είναι να αναδειχτεί ο ρόλος του οδοντιάτρου τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε 
επίπεδο επείγουσας αντιµετώπισης στους χώρους διεξαγωγής των αθλητικών διοργανώσεων. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ένας σηµαντικός αριθµός οδοντικών τραυµατισµών προκύπτουν από τη 
συµµετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που προϋποθέτουν σωµατική επαφή. Οι συµµετέχοντες χωρίς 
ειδική οδοντοφατνιακή προστασία είναι ιδιαίτερα ευπρόσβλητοι σε τραυµατισµούς. Αναλύουµε την 
παθοφυσιολογία του πόνου και την επίδραση του στην απόδοση και στη ψυχολογία του ασθενή-αθλητή για 
να καταδείξουµε την ακόµη µεγαλύτερη σπουδαιότητα του οδοντιάτρου ως αρωγού στην προσπάθεια του 
αθλητή. 
Σε επίπεδο πρόληψης προεξέχουσα θέση έχει ο προστατευτικός  στοµατικός νάρθηκας και φυσικά η λήψη 
ενός πλήρους ιστορικού. Στη συνέχεια αναλύουµε τους πλέον συνήθεις τραυµατισµούς και δίνουµε 
πρωτόκολλα αντιµετώπισης µε βάση τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδοµένα. Από τα όσα θα αναλυθούν 
εξάγεται το συµπέρασµα ότι η άµεση και εξειδικευµένη αντιµετώπιση µειώνει πρωτίστως τις άµεσες και 
µακροχρόνιες συνέπειες του τραυµατισµού µε κύριο στόχο τη ταχύτερη κατά το δυνατόν επαναφορά του 
αθλητή στις αθλητικές υποχρεώσεις του. 
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:N-316-ΑΑ

Θάνατοι από ναρκωτικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης: στοιχεία για την πολλαπλή χρήση 
ψυχοτρόπων ουσιών.

.Παπαδοπούλου Ε-Τσούκαλη, Ράικος Ν, Βαλταδώρου Φ, ∆ηµητριάδης Σ
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Οι θάνατοι από ναρκωτικά αποτελούν ένα σοβαρό πρόβληµα της σηµερινής κοινωνίας. Τα οπιούχα 
ανιχνεύονται  στις περισσότερες περιπτώσεις των θανάτων που συνδέονται µε τη χρήση ναρκωτικών, αλλά 
πολλές φορές κατά την τοξικολογική εξέταση εντοπίζονται και άλλες ουσίες. Στις περιπτώσεις πολλαπλής 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών  χαµηλότερες συγκεντρώσεις από τις ψυχοτρόπες ουσίες απαιτούνται για να 
προκληθεί θάνατος. 

 
Μεθοδολογία: Μελετήθηκαν 53 θανατηφόρα περιστατικά από  χρήση ναρκωτικών που συνέβησαν το 2002 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 37 αντίστοιχα περιστατικά που έγιναν το 2006 στην ανατολική 
Θεσσαλονίκη. 

 
Αποτελέσµατα: Και στις δύο χρονιές η χρήση οπιούχων είναι ιδιαίτερα αυξηµένη (Το 2002: 91% και το 
2006: 95% των θανάτων). Επίσης η ταυτόχρονη χρήση περισσότερων από τρεις ψυχοτρόπες ουσίες 
(πολυφαρµακία) αυξήθηκε το έτος 2006 σηµαντικά ( 2002: 15%, ενώ 2006: 30% των θανάτων). 

 
Συµπεράσµατα: Στα πλαίσια  της έρευνας αυτής αναφέρονται οι ναρκωτικές ουσίες που ανευρέθηκαν από 
την τοξικολογική ανάλυση, οι συνδυασµοί τους καθώς και τα ποσοστά επικράτησης της πολλαπλής χρήσης 
τους. Τέλος γίνεται σύγκριση των δεδοµένων αυτών µε αντίστοιχα άλλων χωρών.  
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:O-416-ΑΑ

Αντιµετώπιση του πόνου στους εξαρτηµένους ασθενείς. 
.Τζουβελέκη Μ-Μυρωνίδου, Καλούσης Κ, Παπιγκιώτη Κ, Καρεφυλλάκη Ε

Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει τη σωστή φαρµακολογική αντιµετώπιση καταστάσεων 
πόνου, ανεξάρτητων από το σύνδροµο στέρησης, σε εξαρτηµένους ασθενείς. Η µελέτη επικεντρώνεται σε 
ασθενείς που είναι εξαρτηµένοι από ψυχοδιεγερτικά (κοκαΐνη, αµφεταµίνες, καφεΐνη, MDMA, νικοτίνη), 
κατασταλτικά του ΚΝΣ (αιθανόλη, βενζοδιαζεπίνες, βαρβιτουρικά), οπιοειδή αναλγητικά (µορφίνη, ηρωίνη, 
µεθαδόνη), κανναβινοειδή (κάνναβης, THC) και παραισθησιογόνα (φαινκυκλιδίνη, LSD, µεσκαλίνη). Θα 
αναφερθούν επίσης οι δυσάρεστες και επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις των παραπάνω µε την ταυτόχρονη 
χρήση ορισµένων αναλγητικών. 

 
Υλικό-Μέθοδος: Ανασκόπηση που βασίζεται στην ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία καθώς 
και σε πληροφορίες από το διαδίκτυο. 

 
Αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα: Η αντιµετώπιση του πόνου σε εξαρτηµένους ασθενείς αποτελεί σηµαντικό 
κλινικό πρόβληµα, καθώς ορισµένες κατηγορίες αναλγητικών µπορούν  να αλληλεπιδράσουν µε 
εξαρτησιογόνες ουσίες. Επίσης, πολλές φορές ο πόνος δεν αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά, εξαιτίας της 
συναγωνιστικής δράσης του αναλγητικού µε την εξαρτησιογόνο ουσία. Είναι απαραίτητή, λοιπόν, η γνώση 
της φαρµακοκινητικής και φαρµακοδυναµικής των εξαρτησιογόνων ουσιών αλλά και των αναλγητικών, 
προκειµένου να επιλεγεί η κατάλληλη θεραπεία για την αντιµετώπιση του πόνου σε εξαρτηµένους ασθενείς. 
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:Ν-165-ΑΑ

Μετεγχειρητικές λοιµώξεις.
.3Ζαχαροπούλου Γ ,3Τσεπραηλίδου Χ ,2Τσέλιου Κ, 2Παρώδης Ι, 2Χαιδάς Κ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Οι µετεγχειρητικές λοιµώξεις και τα επακόλουθά τους αποτελούν τη συχνότερη αιτία νοσηρότητας και 
θνησιµότητας στις χειρουργικές κλινικές παγκοσµίως.  
Σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σηµαντικότητας του προβλήµατος που κατέχουν ακόµα και 
σήµερα οι µετεγχειρητικές λοιµώξεις καθώς και τη σπουδαιότητα του ρόλου και της ευθύνης του 
ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στη πρόληψη κι αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων. 
Ανάλογα µε την προέλευσή τους οι µετεγχειρητικές λοιµώξεις διακρίνονται σε ενδογενείς κι εξωγενείς. 
Ενδογενείς:  Είναι εκείνες που προκαλούνται από µικρόβια των σπλάχνων όταν ανοίξει ο αυλός τους από 
τραύµα ή εγχείρηση.  Η πρόληψή τους γίνεται µε την προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών. 
Εξωγενείς:  Προκαλούνται από µικρόβια του νοσοκοµειακού περιβάλλοντος ή του χώρου εργασίας και 
κατοικίας.  Οι τελευταίες συνήθως αντιµετωπίζονται ευκολότερα επειδή προκαλούνται από ευαίσθητα σε 
αντιβιοτικά µικρόβια Νοσοκοµειακές λοιµώξεις.  Με τον όρο αυτό εννοούµε και τις ενδογενείς από το 
εγχειρητικό τραύµα και τις εξωγενείς του νοσοκοµειακού χώρου.  Η µεγάλη χρήση αντιβιοτικών τα 
τελευταία χρόνια στα νοσοκοµεία έχει δηµιουργήσει τόσα ανθεκτικά στελέχη ώστε οι νοσοκοµειακές 
λοιµώξεις να γίνονται πιο σοβαρές, επίµονες και συχνά θανατηφόρες. 
Προδιαθεσικοί παράγοντες:  Γενικοί (ηλικία > 70, νεογνά, παχυσαρκία, µεταβολικά νοσήµατα κ.ά.).  
Τοπικοί (ανεπαρκής ασηψία, ισχαιµία ιστών, κακή τεχνική, κ.ά.). 
Κλινικές εκδηλώσεις:  Είναι τα τοπικά σηµεία της φλεγµονής (θερµότητα, ερυθρότητα, οίδηµα, πόνος) και 
ο πυρετός µε ρίγη κι εφιδρώσεις ή όχι. 
Γενικές αρχές αντιµετώπισης των µετεγχειρητικών λοιµώξεων:  Η αντιµετώπιση του προβλήµατος 
περιλαµβάνει προφυλακτικά µέτρα: 

• Έγκαιρη διάγνωση και σωστή θεραπεία 
• Αποµόνωση των αρρώστων που έχουν πιθανότητα να µεταδώσουν επικίνδυνα µικρόβια 

• Σωστή επιλογή και χρήση αντιβιοτικών 
Το πρόβληµα των µετεγχειρητικών λοιµώξεων έχει πολλές πτυχές.  Μέσα σ΄αυτές υπάρχει η σηµαντική 
ευθύνη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.  Βασικό καθήκον κάθε µέλους της θεραπευτικής οµάδας 
αποτελεί η τήρηση των κανόνων ασηψίας κατά τη διάρκεια των χειρουργικών επεµβάσεων.  Η καλή γνώση 
κι άµεση αναγνώριση των συµπτωµάτων των µετεγχειρητικών λοιµώξεων, η άριστη επικοινωνία και 
συνεργασία της θεραπευτικής οµάδας και η σωστή φροντίδα του µετεγχειρητικού αρρώστου συµβάλλουν 
σηµαντικά στην θεραπεία και στο περιορισµό αυτών των καταστάσεων. 
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:N-616-ΑΑ

Ραδιενέργεια στα λιπάσµατα και πιθανοί κίνδυνοι. 
.Τσίντου Μ, Πασχάλης Α, Ζερδελής Α

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
 
 
Στην εν λόγω εργασία µελετήθηκε η περιεκτικότητα σε ραδιενεργά στοιχεία και η προκύπτουσα ενεργότητα των 
λιπασµάτων που χρησιµοποιούνται στις αγροτικές καλλιέργειες. ∆ιαπιστώθηκε ότι σε πολλά λιπάσµατα εµπεριέχονται 
ραδιενεργά στοιχεία σε αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, κάτι το οποίο ενέχει ποικίλες πιθανές µελλοντικές επιπτώσεις 
στην υγεία των καταναλωτών αλλά κυρίως στην υγεία των συνεχώς εκτεθειµένων αγροτών. 
  
Τα ραδιενεργά υλικά, όπως το ουράνιο και το ράδιο, είναι φυσικά συστατικά του γήινου φλοιού. Η ενεργότητα του 
ορυκτού φωσφορικού άλατος ενισχύεται µε τις γεωλογικές διαδικασίες. Η έκθεση των εργαζοµένων και των πολιτών 
στην ακτινοβολία από το ορυκτό φωσφορικό άλας και το λίπασµα δεν είναι εποµένως απίθανη.   

 
Η έκθεση στην ακτινοβολία στην οποία υποβάλλονται οι εργαζόµενοι σε εγκαταστάσεις παραγωγής λιπασµάτων δεν 
είναι αµελητέα, και είναι ανάλογη µε την εισπνοή της παραγόµενης σκόνης. Τα αποθέµατα των λιπασµάτων 
διαµορφώνουν ένα σοβαρό πρόβληµα ακτινοβολίας. Στην ανάκτηση του φωσφορικού άλατος από το ορυκτό άλας, 
παράγεται ο γύψος ο οποίος προκαλεί επίσης περιβαλλοντικά προβλήµατα. Το φωσφορικό άλας που χρησιµοποιείται 
για την παραγωγή των φωσφορικών λιπασµάτων περιέχει ραδιενεργά στοιχεία τα οποία ανήκουν στις κύριες σειρές του 
ουράνιου, θορίου και καλίου και επιπλέον είναι δυστυχώς σε µεγάλο βαθµό µη διαλυτό. Για αυτό το λόγο, η δραστική 
χηµική επεξεργασία µε την βοήθεια  ισχυρού οξέως είναι απαραίτητη προκειµένου να προκύψουν τα διαλυτά προϊόντα 
φωσφορικών λιπασµάτων. 

 
Σε αυτήν την εργασία θα παρουσιαστεί η αξιολόγηση της επαγγελµατικής έκθεσης σε µια βιοµηχανία λιπάσµατος 
φωσφορικού άλατος. Σηµειώνεται ότι οι δόσεις ακτινοβολίας για ορισµένους εργαζοµένους υπερβαίνουν τα όρια δόσης 
τα οποία προβλέπονται για εργαζόµενους στην πυρηνική βιοµηχανία. Επίσης, η παραγωγή λιπασµάτων από ορυκτό 
φωσφορικό άλας µπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές επιδράσεις λόγω της αυξανόµενης έκθεσης στην ακτινοβολία.  

 
Η εισαγωγή των ραδιονουκλεϊδίων φυσικής προέλευσης στην τροφική αλυσίδα µέσω των φωσφορούχων λιπασµάτων 
δεν φαίνεται τι αποτελεί αξιόλογο κίνδυνο για την δηµόσια υγεία. Καθώς οι συγκεντρώσεις του ραδιονουκλεϊδίου είναι 
ελαφρώς επάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα στο χώµα, η ανάγκη για τα συγκεκριµένα µέτρα για να ελεγχθούν οι 
ραδιολογικοί κίνδυνοι στα άτοµα και το περιβάλλον είναι περιορισµένη. 
  
Συµπερασµατικά, µετά την ανάλυση όλων των επιµέρους παραµέτρων (και λαµβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα 
των µηχανισµών και την αλληλεπίδρασή τους µε εξισορροπητικούς παράγοντες του περιβάλλοντος), καταλήξαµε ότι 
παρά το γεγονός της αναγκαιότητας χρήσης των φωσφορικών λιπασµάτων στις αγροτικές καλλιέργειες ώστε να 
εξασφαλιστεί ο εµπλουτισµός των εδαφών, η προστασία των φυτών και τελικά η παραγωγή της καλλιέργειας, κρίνεται 
αναγκαία η δηµιουργία ελεγκτικών µηχανισµών που θα καταµετρούν τα ποσά ραδιενέργειας στο έδαφος, ώστε τα 
πλεονεκτήµατα της χρήσης των λιπασµάτων να µην αποβούν ζηµιογόνα για τη δηµόσια υγεία.  
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:N-167-ΑΑ

Προσέγγιση της σχέσης ιατρού-ασθενούς µε τα εργαλεία της Οικονοµικής Ανάλυσης. 
.5Τορνάρης Γ, 4Σωτηριανάκος Σ, 3Σταυρόπουλος Ν, 2Γιαννούλης Γ, 1Καπτανής Σ

1Ειδικευόµενος Χειρουργικής, Πτυχιούχος Νοµικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΜΣ «∆ιοίκηση της Υγείας», 2Ιατρός, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΜΣ «∆ιοίκηση της Υγείας», 
3Ειδικευόµενος Χειρουργικής, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΜΣ «∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας», 4Γενικός Χειρουργός, 
Επιµελητής Β΄, 5Γενικός Χειρουργός, Αναπληρωτής ∆ιευθυντής 

 
 
Σκοπός: Η µοναδικότητα της σχέσης ιατρού-ασθενούς, αναγνωρισµένη ήδη από την εποχή του Ιπποκράτη, 
την έχει θέσει πολλές φορές στο επίκεντρο της µελέτης της οικονοµικής θεωρίας, προκειµένου οι 
ιδιαιτερότητες αυτές να εξηγηθούν και να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσµατα της σχέσης για τα δυο µέρη. 
Συγκεκριµένα, η αλληλεπίδραση του αρρώστου και του επαγγελµατία της υγείας είναι µια σχέση που 
χαρακτηρίζεται οικονοµικά από ασύµµετρη πληροφόρηση και ασύµµετρες δυνατότητες διαπραγµάτευσης. Η 
µεγιστοποίηση της χρησιµότητας των δυο µερών και της κοινωνίας µέσα από τη σχέση (ισορροπία Pareto) 
είναι µια πολύπλοκη διαδικασία για την εξήγηση της οποίας ανεπαρκούν τόσο τα κλασικά όσο και τα 
νεότερα µοντέλα. Το εµπορικό µοντέλο (αγοραστής-πωλητής σε µια ανταγωνιστική αγορά παροχής 
υπηρεσιών υγείας), το πατερναλιστικό µοντέλο (ο ιατρός-πατέρας παρέχει φροντίδα χωρίς ουσιαστική 
δυνατότητα του ασθενούς για αποφάσεις), το καταναλωτικό µοντέλο (οι προτιµήσεις του ασθενούς πρέπει 
να είναι στο κέντρο της σχέσης) έχουν προταθεί για την εξήγηση και την πρόβλεψη των στοιχείων της 
σχέσης όπως ο έλεγχος, η διαπραγµάτευση των ρόλων, η εµπιστοσύνη, η σύµβαση ιατρικής αγωγής και τα 
θέµατα χρόνου και χρήµατος που ανακύπτουν. Παρουσιάζουµε τη δική µας προσέγγιση της σχέσης µε τα 
εργαλεία της οικονοµικής ανάλυσης, διαµορφωµένη και µέσα από τις βιωµατικές µας εµπειρίες ως ιατρών. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  
Για µια ενδεικτική παρουσίαση των οικονοµικών µοντέλων µελέτης της σχέσης ιατρού-ασθενούς, 
προτείνουµε τα παρακάτω άρθρα: 
Kandi L. Walker, Christa L. Arnold, Michelle Miller-Day, Lynne M. Webb. Investigating the Physician-
Patient Relationship:  Examining Emerging Themes. Health Communication 2002, 14:1, 45-68 
Analee E. Beisecker, Thomas D. Beisecker. Using Metaphors to Characterize Doctor--Patient Relationships: 
Paternalism Versus Consumerism. Health Communication 1993, 5:1, 41-58 
Anthony Scott, Sandra Vick. Patients, Doctors and Contracts: An Application of Principal-Agent Theory to 
the Doctor-Patient Relationship. Scottish Journal of Political Economy 1999, 46:2, 111-134(24) 
Loretta M. Kopelman. What is unique about the doctor and patient medical encounter? A moral and 
economic perspective. Am J Bioeth. 2006 Mar-Apr;6(2):85-8. 
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:O-816-ΑΑ

Kρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην παιδική ηλικία.
.2Λάιος Π, 1Γκουρογιάννη Α

1Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας, 2Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις (Κ.Ε.Κ.) παρατηρούνται πολύ συχνά στην παιδική ηλικία. 

 
ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός της  εργασίας  µας  είναι η αναδροµική µελέτη του τρόπου αντιµετώπισης  των 
κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων σε παιδιά στο επαρχιακό νοσοκοµείο. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ : Από τον Ιανουάριο  του 2005 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2006 προσκοµίστηκαν στα 
εξωτερικά ιατρεία του Γ. Ν. Φλώρινας συνολικά  54 παιδιά ηλικίας από 2 µηνών έως 13,5 ετών µε 
κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Τα 13 από αυτά (24,07%) ήταν άτοµα βρεφικής ηλικίας (από 2 µηνών µέχρι 1 
έτους). Τα 22 παιδιά ( 41,5 %) προσχολικής ηλικίας (από 1 έτους µέχρι 5 ετών). Ενώ 18 παιδιά ( 33,33% ) 
ήταν σχολικής  ηλικίας (από 5 έως 13 ετών). Η αναλογία αγόρια προς κορίτσια  ήταν 1:1. Τα 50 περιστατικά 
(92.5%) αφορούσαν πτώσεις από ύψος ή κατά τη διάρκεια αθλοπαιδιών και τροχαία ατυχήµατα, ενώ 
υπήρχαν και 4 περιπτώσεις (7.5%) ξυλοδαρµού ή άµεσης πλήξης. Τα 48 (91%) αντιµετωπίστηκαν στο ΓΝ 
Φλώρινας, ενώ για 6 (9%) κρίθηκε απαραίτητη η διακοµιδή τους σε τριτοβάθµιο νοσοκοµείο για περαιτέρω 
αντιµετώπιση.  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις  είναι πιο συχνές στην προσχολική ηλικία και 
παρουσιάζονται µε την ίδια συχνότητα σε αγόρια και κορίτσια. Ανάλογα µε τη βαρύτητά τους χρήζουν 
άµεση και ταχύτατη αντιµετώπιση, την οποία µέχρι στιγµής δεν µπορεί να παρέχει το επαρχιακό 
νοσοκοµείο. Γι' αυτό λοιπόν καθίσταται επιτακτική η ανάγκη στελέχωσης των επαρχιακών νοσοκοµείων µε 
σωστά εκπαιδευµένο προσωπικό για την αντιµετώπιση των Κ.Ε.Κ. σε παιδιά. 
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:O-916-ΑΑ

Χρονοβιολογία και βιολογικοί ρυθµοί στον άνθρωπο. 
. Λάιος Π

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Χρονοβιολογία είναι το επιστηµονικό πεδίο που διερευνά περιοδικά φαινόµενα σε ζώντες 
οργανισµούς. Στα θηλαστικά το κεντρικό “ρολόι” βρίσκεται στον υπερχιασµατικό πυρήνα του πρόσθιου 
υποθαλάµου. Αυτό συγχρονίζεται µε τους κύκλους σκότους-φωτός µε την επικοινωνία του µε 
φωτοευαίσθητα γαγγλιοκύτταρα του αµφιβληστροειδή. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρήθηκε µια παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων που 
αφορούν τα πεδία µελέτης της χρονοβιολογίας και των ανθρώπινων βιορυθµών. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Χρησιµοποιήθηκε η πλέον πρόσφατη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Καρδιολογικά συµβάντα όπως εµφράγµατα και αρρυθµίες είναι πιο συχνά κατά την 
διάρκεια των πρωινών ωρών. Άτοµα µε διαβήτη χάνουν την δυνατότητα φυσιολογικής νυχτερινής πτώσης 
της αρτηριακής πίεσης. Ο ύπνος και οι συγκεντρώσεις στο αίµα των διαφόρων ορµονών εξαρτώνται από την 
διάρκεια έκθεσης στο φως που προηγήθηκε. ∆ιαταραχές ύπνου και κιρκάδιων ρυθµών έχουν παρατηρηθεί 
σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια και κατάθλιψη. Έκθεση των πρόωρων νεογνών σε χαµηλής έντασης περιοδικό 
φωτισµό τα καθιστά ικανά να συγχρονίσουν τα διαστήµατα ύπνου/εγρήγορσης µε τον 24ωρο κύκλο του 
φωτός. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι γνώσεις µας πάνω στους µοριακούς και γενετικούς µηχανισµούς των βιορυθµών 
επεκτείνονται. Η διαλεύκανση των  λειτουργικών αποκκρίσεων αυτών  των µηχανισµών στον άνθρωπο θα 
µας βοηθούσε  να κατανοήσουµε την αλληλεπίδραση των βιορυθµών µε τις κλινικές εκφάνσεις. 
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:O-170-ΑΑ

Η κατάλυση µε υψίσυχνο ρεύµα στη θεραπεία των ασθενών µε υπερκοιλιακή ταχυκαρδία.
Παρχαρίδης , Παπαβασιλείου Β, Ευθυµιάδης Γ, Παρασκευαΐδης Σ, Βασιλικός Β, Κωνσταντίνου Γ

Γ.  
Α’ Καρδιολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιακό Γενικό 
Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας είναι η µελέτη και αξιολόγηση της κατάλυσης µε υψίσυχνο ρεύµα 
(Radiofrequency Ablation) στη θεραπεία των ασθενών µε υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Στην έρευνα περιελήφθησαν  439 ασθενείς (188 άνδρες, 251 γυναίκες ηλικίας 35 
+/- 4.2 ετών) που εισήχθησαν στην Α καρδιολογική κλινική του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ στη χρονική περίοδο 
2000-2006 για θεραπεία υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών µε κατάλυση µε υψίσυχνο ρεύµα. Από τους ασθενείς 
αυτούς 249 (85Α, 164Θ) έπασχαν από ταχυκαρδία από επανείσοδο στον κολποκοιλιακό κόµβο (AVNRT), 
ενώ 87 ασθενείς (13Α, 74Θ) έπασχαν από κολποκοιλιακή ταχυκαρδία από επανείσοδο (AVRT). Συγκοπικό 
επεισόδιο είχαν στο παρελθόν 3 ασθενείς, προσυγκοπικά επεισόδια είχαν εµφανίσει 44, συµπτώµατα ζάλης 
οι 146, αίσθηµα παλµών  85 ασθενείς, δύσπνοια 19 ασθενείς και στηθάγχη 9 ασθενείς. Η διάρκεια των 
συµπτωµάτων τους κυµαινόταν από 1.2 µήνες µέχρι 121 µήνες. Από τους ασθενείς αυτούς 146 έπαιρναν 
κάποιο φάρµακο µέχρι τη στιγµή που ήρθαν στην κλινική (στην πλειοψηφία προπαφαινόνη). Τέλος 4 από 
αυτούς είχαν διεγνωσµένη στεφανιαία νόσο, σακχαρώδη διαβήτη οι  2, υπέρταση 31, υπερλιπιδαιµία 5 
ασθενείς και 4 ήταν χρόνιοι καπνιστές.  

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στους ασθενείς µε AVNRT το ποσοστό επιτυχίας ήταν 98% (244/249). Σε έναν 
ασθενή διεκόπη η επέµβαση λόγω σηµαντικού κινδύνου πρόκλησης κολποκοιλιακού αποκλεισµού ενώ σε 
άλλους 4 η ταχυκαρδία ήταν προκλητή. Επιπλοκές εµφανίστηκαν σε 4 ασθενείς. Το ποσοστό υποτροπής 
ήταν 2% (5 ασθενείς). Στους ασθενείς µε AVRT το ποσοστό επιτυχίας ήταν 91%. Το χαµηλότερο αυτό 
ποσοστό αποδόθηκε σε ανατοµικούς ιδιαιτερότητες των ασθενών. Τέσσερις ασθενείς εµφάνισαν επιπλοκές 
εκ των οποίων 3 εµφάνισαν αιµάτωµα στις βουβωνικές χώρες και 1 διαχωρισµό της λαγόνιου αρτηρίας που 
δεν χρειάστηκε χειρουργική επέµβαση. Το ποσοστό υποτροπής ήταν επίσης χαµηλό (1%).  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η κατάλυση µε υψίσυχνο ρεύµα (ablation) είναι µέθοδος εξαιρετικά αποτελεσµατική 
και µε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιτυχίας, ενώ χαµηλά είναι τα ποσοστά των επιπλοκών και των ασθενών 
που υποτροπιάζουν. Κατά συνέπεια µπορεί να θεωρηθεί θεραπεία εκλογής σε ασθενείς µε υπερκοιλιακή 
ταχυκαρδία. 
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:O-117-ΑΑ

Όγκοι οπισθοπεριτοναϊκού χώρου.
.Γαµβρός Ο, Τζιρής Ν, τζίογλου ΙΝτοκµε, Παπακωνσταντίνου Α, Καυγά Μ, ικολάου ΜN

Γ’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιακό 
Νοσοκοµείο” ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Οι πρωτοπαθείς όγκοι του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου (ΠΟΟΧ) αποτελούν ετερογενή οµάδα 
σπάνιων όγκων µε ιδιόµορφη βιολογική συµπεριφορά. Εξορµώνται από λιπώδη, χαλαρό ινώδη συνδετικό 
ιστό, περιτονίες, µύες, αγγεία, νεύρα, λεµφαγγεία και λεµφαδένες. Σκοπός της εργασίας ήταν να 
µελετήσουµε την συχνότητα των όγκων αυτών από το 1987 µέχρι το 2005. 

 
Μεθοδολογία: Mελετήθηκαν 8 περιπτώσεις ασθενών που προσήλθαν µε πρωτοπαθείς όγκους 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου στη Γ’ Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου ΑΧΕΠΑ, από 
το 1987 µέχρι το 2005 (19 χρόνια). Αναλύθηκαν τα εξής στοιχεία: φύλο, ηλικία,  ηµέρες νοσηλείας, 
ιστολογικός τύπος, τρόπος αντιµετώπισης και τελική έκβαση. 

 
Αποτελέσµατα: Στα 19 αυτά χρόνια καταγράφηκαν 8 περιστατικά µε ΠΟΟΧ, εκ των οποίων 4 ήταν άντρες 
και 4 γυναίκες (αναλογία 1:1) µε ηλικίες από 25 έως 80 χρονών (µέσος όρος ηλικίας 64,88 χρόνια). Ο µέσος 
χρόνος νοσηλείας των ασθενών ήταν 13 ηµέρες (6 έως 22 ηµέρες). ∆ιαγνώστηκαν: 1 σάρκωµα (12,5%), 1 
λειοµυοσάρκωµα (12,5%), 2 πιθανά λεµφώµατα Hodgkin (25%), 1 όγκος οπισθοπεριτοναϊκού χώρου χωρίς 
στοιχεία κακοήθειας (12,5%), 1 οπισθοπεριτοναϊκό νεόπλασµα Leydig µε υποτροπές (12,5%) και 2 
υποτροπές ΠΟΟΧ (25%). Ως προς την αντιµετώπιση σε 4 ασθενείς έγινε εκτοµή του όγκου (50%) και 4 
ασθενείς αντιµετωπίσθηκαν συντηρητικά µε ακτινοθεραπεία (50%).  

 
Συµπεράσµατα: Από τα αποτελέσµατα µας, αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία, οι όγκοι του 
οπισθοπεριτοναϊκού χώρου είναι εξαιρετικά σπάνιοι, εµφανίζονται συνήθως την 5η και 6η δεκαετία της ζωής, 
µε ασαφή κλινικά συµπτώµατα, ιδιόµορφη βιολογική συµπεριφορά και κακή έκβαση. 
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:O-217-ΑΑ

Τα παιδία που δεν µιλούν: παιδική βαρηκοϊα.
.2Αντωνιάδου Μ-Χίτογλου, 1Παπουής Π, 1Νικολάου Μ, 1Καρίττεβλη Μ

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Α΄ Ω.Ρ.Λ. Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός της εργασίας είναι να ανατρέψει τις προκαταλήψεις γύρω από την παιδική βαρηκοΐα, να καταργήσει 
την έννοια του κωφάλαλου παιδιού και να υποδείξει τη σηµασία της έγκαιρης διάγνωσης και αντιµετώπισης 
του προβλήµατος. 

 
 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η βαρηκοΐα, η συχνότερη αισθητηριακή αναπηρία, κληρονοµείται σε ποσοστό 
60%. Κύρια επηρεάζει την τελειότερη µορφή επικοινωνίας, την οµιλία. Ποιές άλλες αιτίες επιδρούν στην 
ανάπτυξη της οµιλίας στο παιδί; Πώς µπορούν οι γονείς να αναγνωρίσουν την βαρηκοϊα; Πώς 
αντιµετωπίζεται; Σ’ αυτές τις ερωτήσεις έχουν δοθεί, µέσα από το πέρασµα των χρόνων, διάφορες 
απαντήσεις ανάλογα µε την εποχή, τις αντιλήψεις της κοινωνίας και την πρόοδο της ιατρικής επιστήµης. 
Σήµερα γνωρίζουµε ότι το κωφό παιδί δεν είναι άλαλο. Με τα απαραίτητα εφόδια υπάρχει η δυνατότητα 
ανάπτυξης του λόγου και της οµιλίας 
Μεγάλη σηµασία για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη ενός κωφού παιδιού και για την ένταξή του στην 
κοινωνία έχει η έγκαιρη διάγνωση και πρώιµη αντιµετώπιση της βαρηκοΐας, η ψυχική στήριξη του ιδίου 
αλλά και του οικογενειακού του περιβάλλοντος καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου στο 
πρόβληµα της βαρηκοΐας. 
Ικανός αριθµός φοιτητών του ΑΠΘ που πάσχουν από βαρηκοΐα έρχονται να καταρρίψουν το µύθο του « 
τρελού του χωριού » που επικρατούσε στο παρελθόν. Αυτό δείχνει τη µεγάλη στροφή της κοινωνίας όσον 
αφορά την αποδοχή των βαρήκοων ατόµων. 
Τι είναι αυτό όµως που βοηθά σήµερα ένα κωφό παιδί να έχει µία φυσιολογική ζωή; Η πρόοδος της 
τεχνολογίας µε µεθόδους ανίχνευσης νεογνών “υψηλού κινδύνου”, διάγνωσης και αντιµετώπισης της 
βαρηκοΐας µε ακουστικό βαρηκοΐας ή και εγχειρητικά και την κοχλιακή εµφύτευση το έκαναν εφικτό, 
αλλάζοντας το προφίλ του κωφού ατόµου.   
Ευελπιστούµε στη σωστή αντιµετώπιση και στήριξη των πασχόντων για πιο εύκολη προσαρµογή αλλά και 
επικοινωνία µε τους γύρω τους. Ίσως η χρήση της προηγµένης γονιδιακής θεραπείας θα βοηθήσει ένα 
ευρύτερο πεδίο κωφών στο µέλλον. 
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:Ν-317-ΑΑ

Παιδική Λευχαιµία: προστατευτικοί παράγοντες και παράγοντες κινδύνου.
.2ογιάννη ΑΓκουρ, 1Λάιος Π

1Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 2Παιδιατρική Κλινική, Γενικό Νοσοκοµείο Φλώρινας 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λευχαιµία είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου της παιδικής ηλικίας και αποτελεί το 1/3 όλων 
των παιδικών κακοηθειών. Όπως συµβαίνει και µε άλλα είδη καρκίνου, ο µηχανισµός εµφάνισης της 
λευχαιµίας βασίζεται στην αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος.  

 
ΣΚΟΠΟΣ : Στην παρούσα ανασκόπηση επιχειρήθηκε µια παρουσίαση των νεότερων δεδοµένων που 
αφορούν προστατευτικούς παράγοντες και παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη λευχαιµίας στα παιδιά.     

 
ΥΛΙΚΟ- ΜΕΘΟ∆ΟΣ : Χρησιµοποιήθηκε η πλέον πρόσφατη ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ : Πάνω από 200 µεταλλάξεις του γενετικού υλικού σχετίζονται µε λευχαιµία. Κάποιοι 
από τους παράγοντες κινδύνου είναι η έκθεση σε µαγνητικά πεδία µεγαλύτερα από 0.4 µΤ , η έκθεση σε 
εντοµοκτόνα, οργανικούς διαλύτες, βενζόλιο και άλλους υδρογονάνθρακες, το µολυσµένο πόσιµο νερό , οι 
λοιµώξεις και το υψηλό βάρος γέννησης. Αντιθέτως ο µητρικός θηλασµός , η κατανάλωση φρέσκων 
φρούτων και λαχανικών και η ύπαρξη αλλεργιών φαίνεται να διαδραµατίζουν προστατευτικό ρόλο.   
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Είναι αδήριτη ανάγκη να ταυτοποιηθούν µε ακρίβεια οι παράγοντες στους οποίους η 
έκθεση προκαλεί µη επιδιορθώσιµες βλάβες στο DNA µε αποτέλεσµα την έναρξη (πρώτο γεγονός) και την 
συνέχιση (δεύτερο γεγονός) της ασθένειας. Ίσως θα πρέπει να διερευνηθούν καλύτερα και παράγοντες που 
αφορούν το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού για να κατανοήσουµε την αλληλεπίδραση των 
βιορυθµών µε τις κλινικές εκφάνσεις. 
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:N-417-ΑΑ

Κινητική του οξυγόνου στη φάση της ανάκαµψης σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή 
ανεπάρκεια.

.Νανάς Σ, Τασούλης Α, Τατούλη Ι, Μπονάτσος Β, Μαθιός ∆
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Εισαγωγή: Οι ασθενείς µε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ) χαρακτηρίζονται από παθολογική κινητική 
του O2, δηλαδή µειωµένη κλίση της καµπύλης  VO2  σε σχέση µε το χρόνο (VO2 /tslope) κατά τη φάση της 
ανάκαµψης µετά τη µέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιµασία κοπώσεως. 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ του VO2 peak και του  VO2 
/tslope και η µελέτη της κινητικής του O2  ασθενείς µε ΧΚΑ. 

 
Μέθοδος: 152 ασθενείς που έπασχαν από σταθερή ΧΚΑ υποβλήθηκαν σε µέγιστη καρδιοαναπνευστική 
δοκιµασία κοπώσεως επί κυλιόµενου τάπητα µέχρι εξαντλήσεως. Χρησιµοποιήθηκαν δυο πρωτόκολλα 
ασκήσεων : Bruce και Naughton αναλόγως της ικανότητας για άσκησης των ασθενών. Οι ασθενείς 
ασκήθηκαν µέχρι εξαντλήσεως, ώστε να εµφανίσουν δύσπνοια ή µυϊκή αδυναµία στα κάτω άκρα. Η 
ικανότητα για άσκηση εκτιµήθηκε µε βάση την κατανάλωση O2 (VΟ2) στη µέγιστη προσπάθεια (VO2 peak), η 
οποία υπολογίζεται ως ο µέσος όρος του VΟ2 στα τελευταία 20sec της άσκησης. Το VΟ2peak είναι µια 
παράµετρος που χρησιµοποιείται ευρύτατα, είναι τεκµηριωµένη η αξιοπιστία ως προγνωστικός δείκτης. 
Ακολούθως ελήφθησαν µετρήσεις σε καθεστηκυία θέση ώστε να εκτιµηθεί η κλίση του VO2 την διάρκεια 
της ανάκαµψης µέχρις της συµπλήρωσης 5 λεπτών από το τέλος της άσκησης. 
Αποτελέσµατα: Στην εργασία µας το VO2 /t-slope σχετίζεται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε το VO2 peak,  
p<0.001, r2=0.6. 

 
Συµπέρασµα: Από την µελέτη µας προκύπτει ότι η βαρύτητα των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια όπως 
αυτή εκτιµάται από το VO2 peak σχετίζεται  µε την κλίση πτώσης του VO2 στη φάση της ανάκαµψης. ∆ηλαδή 
οι ασθενείς που έχουν µεγαλύτερο περιορισµό στην άσκηση και άρα χαµηλό VO2 peak καθυστερούν να 
επιστρέψουν στη τιµή VO2  ηρεµίας σε σύγκριση µε τους ασθενείς που είναι ικανότεροι στην άσκηση. Το 
γεγονός αυτό πιθανά αντανακλά την δυσλειτουργία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος, που καθορίζει την 
κινητική του O2  στην ανάκαµψη και  σχετίζεται µε τη βαρύτητα της νόσου. 
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:O-517-ΑΑ

Ριµοναµπάντη: νεότερα δεδοµένα στη µάχη κατά της παχυσαρκίας.  
, Μ Χουρδάκης, Ε Χατζοπούλου ,Μ Χατζηαδάµου, τσίδου ΣΤσουλ, Θ Σκέντος, Ε Ολοκτσίδου

Κούβελας ∆.
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η κριτική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετικά µε την ωφέλεια και τους κινδύνους 
από τη χρήση της ριµοναµπάντης σε παχύσαρκα και µη άτοµα.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το ενδοκανναβινοειδές σύστηµα, το οποίο απαντάται τόσο στο Κεντρικό Νευρικό 
Σύστηµα όσο και στην περιφέρεια, συµπεριλαµβανοµένων των λιποκυττάρων, διαδραµατίζει σηµαντικό 
ρόλο στον έλεγχο της όρεξης, επηρεάζοντας το ενεργειακό ισοζύγιο, τον µεταβολισµό της γλυκόζης και των 
λιπιδίων και το σωµατικό βάρος. 
Η ριµοναµπάντη (εκλεκτικός αποκλειστής των υποδοχέων των κανναβινοειδών CB1) έχει µελετηθεί εκτενώς 
στη θεραπεία της παχυσαρκίας σε πειραµατόζωα, και προσφάτως σε κλινικές µελέτες. Ο εκλεκτικός 
αποκλεισµός του CB1 έχει αποδειχθεί πως οδηγεί σε µειωµένη όρεξη και πρόσληψη τροφής. Αρκετές 
µελέτες δείχνουν πως η ριµοναµπάντη δεν προκαλεί µόνο µείωση της όρεξης, αλλά και του αποθηκευτικού 
λίπους, της αντίστασης στην ινσουλίνη και των συγκεντρώσεων της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης. Τέλος 
φαίνεται ότι συντελεί στην αντιµετώπιση του µεταβολικού συνδρόµου, τη βελτίωση του λιπιδαιµικού 
προφίλ και αύξηση της αδιπονεκτίνης του ορού. Επίσης, αντενεργεί στη φλεγµονή και στο νευροπαθή πόνο. 
Υποστηρίζεται επίσης ότι εµφανίζει ευεργετική δράση στη διακοπή του καπνίσµατος, αλλά και της 
απεξάρτησης από το οινόπνευµα. Ορισµένα από τα ευεργετικά αποτελέσµατα φαίνεται να είναι µερικώς 
ανεξάρτητα από την απώλεια βάρους, επιβεβαιώνοντας, εκτός από τη σηµασία των κεντρικών 
αποτελεσµάτων του ενδοκανναβινοειδούς συστήµατος και αυτή των περιφερικών επιρροών του.  
Τα διαθέσιµα στοιχεία για τη φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική της ριµοναµπάντης είναι µέχρι τώρα 
περιορισµένα. Είναι γνωστό ότι µεταβολίζεται στο ήπαρ και έχει µεγάλο χρόνο ηµίσειας ζωής, εντούτοις οι 
αλληλεπιδράσεις µε άλλα σκευάσµατα, µε την τροφή και µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασθενών δεν 
έχουν προσδιοριστεί πλήρως, δεδοµένου ότι οι κλινικές µελέτες αναφέρονται σε διάστηµα 24 µηνών. Στις 
διάφορες µελέτες, σπάνια εµφανίστηκαν ανεπιθύµητες δράσεις, και κυρίως ναυτία, ζάλη, διάρροιες, 
αρθραλγίες και ψυχιατρικές διαταραχές (κυρίως κατάθλιψη και άγχος).  
Η ριµοναµπάντη δύναται να έχει πολλαπλό θεραπευτικό όφελος, καθώς, εκτός από την απώλεια βάρους, 
συµβάλει στη µείωση πολλών από τους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για την εµφάνιση κυρίως 
καρδιαγγειακών νοσηµάτων, στα παχύσαρκα άτοµα. Ωστόσο, ως το πρώτο µιας σειράς νέων φαρµάκων, 
απαιτείται βάθος χρόνου και περαιτέρω έρευνα για την εξαγωγή ολοκληρωµένων συµπερασµάτων.  
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:O-617-ΑΑ

Νοµογραφικά δεδοµένα για το trail-making test.
.3λάκης ΚυΦουντο, 2Παπαστεργίου ∆, 1Παπαστεργίου Ν, 1Κατσουλάρης Ι, 1Τσουµαρίδου Α

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ψυχολόγος, 3Γ’ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Το Trail-Making Test είναι µια νευροψυχολογική δοκιµασία που εκτιµά τη γενική νοητική 
κατάσταση. Η δοκιµασία αυτή παρότι γενικά θεωρείται πολιτισµικά σταθερή πιθανόν να επηρεάζεται από το 
επίπεδο και τον προσανατολισµό της εκπαίδευσης και ως εκ τούτου απαιτεί στάθµιση και δηµιουργία βάσης 
νοµογραφικών δεδοµένων.  

 
Μεθοδολογία: 177 υγιή άτοµα από το γενικό πληθυσµό πήραν µέρος στη µελέτη. 76 (42,94%) ήταν άνδρες 
και 101 (57,06%) γυναίκες. 12 (6,78%) απ αυτούς είχαν εκπαίδευση ∆ηµοτικού, 51 (28.81%) 
Γυµνασίου/Λυκείου και 114 (64,40%) ανώτερη ή ανώτατη. Η ηλικία τους ήταν 30,45±14,2 έτη. 

 
Αποτελέσµατα: Οι χρόνοι που απαιτήθηκαν για τη συµπλήρωση της δοκιµασίας ήταν 33,20±17,5 για τη 
µορφή Α και 71,97±31,21 δευτερόλεπτα. Στατιστικά σηµαντική επίδραση φαίνεται ότι έχει η ηλικία µε 
συντελεστή συσχέτισης 0,52 και 0,44 (p<0.05) και η εκπαίδευση µε συντελεστές συσχέτισης -0,60 και -0,56 
(p<0.05). 

 
Συµπεράσµατα: Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί πρόδροµη εργασία της ανάπτυξης νοµογραφικών 
δεδοµένων για τη δοκιµασία Trail Making Test σε Ελληνικό φυσιολογικό πληθυσµό. Από τα ως τώρα 
αποτελέσµατα δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές σε σχέση µε άλλες µελέτες διεθνώς. 
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:N-717-ΑΑ

Ο δεξιός καρδιακός καθετηριασµός στη ΜΕΘ.
.2Πνευµατικός Ι, 2Κωνσταντώνης ∆, 1Τσοµπανάκη Π

1Ιατρική Σχολή ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Πανεπιστηµιακή ΜΕΘ της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Εισαγωγή - Σκοπός: Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι ένας χώρος στα σύγχρονα νοσοκοµεία που έχει 
ως αντικείµενο την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση του βαρέως πάσχοντος ασθενή, του οποίου η συνεχής 
παρακολούθηση και θεραπεία µε µέσα υψηλής ιατρικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα  της ταχείας 
διάγνωσης και τελικά θεραπείας του. O ∆εξιός Καρδιακός Καθετηριασµός είναι από τις πιο βασικές τεχνικές 
παρακολούθησης παραµέτρων του κυκλοφορικού συστήµατος του βαρέως πάσχοντος. 
  
Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το  θέµα µας. Οι πηγές µας 
προέρχονται από βασικά συγγράµµατα Εντατικής Θεραπείας αλλά και από σηµαντικές ανασκοπήσεις σε 
καταξιωµένα  διεθνή περιοδικά.  

 
Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα: Πριν την εισαγωγή στην κλινική πράξη του ∆εξιού Καρδιακού 
καθετηριασµού, η εκτίµηση της καρδιαγγειακής λειτουργίας ήταν το ΄΄µαύρο κουτί΄΄ της ΜΕΘ. Στην ουσία 
επρόκειτο µόνο για την κλινική εκτίµηση των ασθενών αυτών που όσο προσεκτική και αν ήταν δεν 
επαρκούσε για την σωστή αντιµετώπισή τους.  Ο ∆εξιός Καρδιακός Καθετηριασµός επέφερε σηµαντική 
πρόοδο, στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της καταπληξίας αλλά και αποτέλεσε σηµαντικό εργαλείο 
στην θεραπευτική αντιµετώπιση της. 
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:N-817-ΑΑ

Η παλµική οξυµετρία στη ΜΕΘ.
.2Πνευµατικός Ι, 2νης ∆Κωνσταντώ, 1Τσοµπανάκη Π

1Ιατρική Σχολή ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Πανεπιστηµιακή ΜΕΘ της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου 
Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Εισαγωγή - Σκοπός: Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έχει ως αντικείµενο την ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση του βαρέως πάσχοντος ασθενή, του οποίου η συνεχής παρακολούθηση και θεραπεία µε µέσα 
υψηλής ιατρικής τεχνολογίας δίνει τη δυνατότητα  της ταχείας διάγνωσης και τελικά της αποτελεσµατικής 
θεραπείας του. Η Παλµική Οξυµετρία είναι από τις πιο βασικές µη επεµβατικές τεχνικές παρακολούθησης 
της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίµατος  του βαρέως πάσχοντος ασθενούς. 
  
Υλικό – Μέθοδος: Πρόκειται για µία ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά το  θέµα µας. Οι πηγές µας 
προέρχονται από βασικά συγγράµµατα Εντατικής Θεραπείας αλλά και από σηµαντικές ανασκοπήσεις σε 
καταξιωµένα  διεθνή περιοδικά.  

 
Αποτελέσµατα – Συµπεράσµατα: Η παλµική οξυµετρία αποτελεί τη πιο σηµαντική µέθοδο στη 
παρακολούθηση της οξυγόνωσης του αρτηριακού αίµατος στις τελευταίες δυο δεκαετίες. Είναι µέθοδος 
συνεχής, αναίµακτη και ακριβής. Σε σύγκριση µε την µέτρηση των αερίων αίµατος σε αναλυτή πλεονεκτεί 
επειδή µετρά άµεσα τον SaO2 ενώ µειονεκτεί στο ότι δεν µετρά την PaCO2 και το pH. Ο κλινικός γιατρός 
θα πρέπει να είναι γνώστης των φυσιολογικών και τεχνικών περιορισµών της. 
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:N-917-ΑΑ

Οξέα στεφανιαία σύνδροµα και νεότερα δεδοµένα.  
.Ξάνθης Α

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 
Σκοπός: παρουσίαση οξέων στεφανιαίων συνδρόµων και νεότερων δεδοµένων  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα στα οποία ανήκουν η ασταθής στηθάγχη, το οξύ 
έµφραγµα του µυοκαρδίου ( STEMI και non-STEMI) καθώς και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος κατέχουν 
την κυριότερη θέση στην επείγουσα καρδιολογία. Κύριος µηχανισµός είναι η διαταραχή της σχέσης 
προσφοράς και ζήτησης οξυγόνου του µυοκαρδίου µε βασικότερη αιτία την αθηρωµάτωση των στεφανιαίων 
αρτηριών. Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται οι ορισµοί των στεφανιαίων συνδρόµων και τα κλινικά τους 
χαρακτηριστικά καθώς και οι κατευθυντήριες γραµµές (guidelines) για την αντιµετώπισή τους όπως αυτές 
παρουσιάζονται στην βιβλιογραφία. Με βάση τελευταίες µελέτες από την Αµερικανική Ένωση 
Καρδιολογίας υπάρχουν νεότερα δεδοµένα ως προς την αντιµετώπιση της ασταθούς στηθάγχης καθώς ο 
ιατρός θα πρέπει να είναι σε θέση να κατηγοριοποιεί τους ασθενείς σε χαµηλού και µέτριου ως υψηλού 
κινδύνου, µε µεθόδους που θα περιγραφούν , για να αποφασίσει την θεραπεία και την  περαιτέρω 
διερεύνηση των ασθενών αυτών, που ανάλογα µε την βαρύτητα διαφοροποιούνται. Τα κριτήρια κατάταξης 
και η αντιµετώπιση της κάθε οµάδας θα παρουσιαστούν στην ανακοίνωση. Νεότερα δεδοµένα επίσης 
υπάρχουν και στην αντιµετώπιση του ΟΕΜ ως προς την θεραπεία του καθώς στα τελευταία guidelines 
προτείνεται αν υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης πρωτοπαθούς αγγειοπλαστικής µέσα στις 3 πρώτες 
ώρες τότε να αποφεύγεται η θροµβόλυση καθώς η επιβίωση περισσότερου µυοκαρδιακού ιστού και 
λιγότερες µετεµφραγµατικές επιπλοκές επιτυγχάνονται στον χρόνο αυτό µε την διενέργεια αγγειοπλαστικής. 
Η κλασσική θεραπεία του ΟΕΜ µαζί µε τα νεότερα αυτά δεδοµένα θα περιέχονται στην ανακοίνωση. Ως 
προς το αιφνίδιο καρδιακό θάνατο είναι όπως φαίνεται και από τον ίδιο τον ορισµό δύσκολο να επέµβουµε 
και έτσι απλώς θα παρουσιαστεί ο ορισµός και η αιτιολογία του. 
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:O-180-ΑΑ

Παροδική απώλεια συνείδησης στην παιδική ηλικία και ευρήµατα από τον παρακλινικό 
έλεγχο.

, 2Παύλου Ε, 2Γιαννόπουλος Α, 1Ντόντος Θ, 1Παπά Α, 1Παντελέρης Ν, 1Παπακωνσταντίνου Α
Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου Φ2.
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Β’ Παιδιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείου “ΑΧΕΠΑ” 

 
 
Σκοπός: Η παροδική απώλεια συνείδησης αποτελεί µία από τις συχνότερες αιτίες προσκοµιδής παιδιών και 
εφήβων στα τµήµατα επειγόντων περιστατικών, όµως συχνά η διαφορική διάγνωση είναι δύσκολη µε 
αποτέλεσµα την ανάγκη διενέργειας εκτεταµένου παρακλινικού ελέγχου. Σκοπός της παρούσας µελέτης 
είναι η σύγκριση ηλεκτροκαρδιογραφικών και υπερηχογραφικών καρδιολογικών και 
ηλεκτροεγκεφαλογραφικών ευρηµάτων µεταξύ οµάδας παιδιών που εµφάνισαν επεισόδιο παροδικής 
απώλειας συνείδησης το οποίο δε συνοδευόταν από αξιόπιστη περιγραφή και οµάδας παιδιών δεν 
παρουσίασαν παρόµοιο περιστατικό. 

 
Μεθοδολογία: Στο διάστηµα 08.03.2005 – 20.01.2006 προσεκοµίσθησαν στο ΤΕΠ της Β’ Παιδιατρικής 
Κλινικής 90 παιδιά µε ιστορικό παροδικής απώλειας συνείδησης. Στα παιδιά αυτά διενεργήθηκε 
ηλεκτροκαρδιογραφικός, υπερηχογραφικός καρδιολογικός έλεγχος και ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα στα 
πλαίσια του ελέγχου ρουτίνας που διενεργείται σε όλες τις ανάλογες περιπτώσεις. Παιδιά µε γνωστό 
ιστορικό επιληψίας ή καρδιοπάθειας ή που από το ιστορικό τέθηκε σοβαρά η υποψία επεισοδίου σπασµών ή 
εµφάνισαν επεισόδιο απώλειας συνείδησης κατά τη διάρκεια εµπύρετης κατάστασης, εξαιρέθηκαν από τη 
µελέτη. Ο ίδιος έλεγχος διενεργήθηκε σε ισάριθµο αριθµό παιδιών που προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία για 
προληπτικό έλεγχο. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία χ2. 

 
Αποτελέσµατα: Από την οµάδα των 90 παιδιών µε απώλεια συνείδησης, 29 (32,22%) ήταν αγόρια και 61 
(67,78%) κορίτσια, µε ηλικίες από 2 µηνών µέχρι και 15 ετών (µέσος όρος: 8,33 χρόνια). Από την οµάδα 
έλεγχου, τα 59 (65,55%) ήταν αγόρια και τα 31 (34,40%) κορίτσια, µε ηλικίες από 3,5 χρονών µέχρι 16 
χρονών (µέσος όρος: 10 χρόνια). Στην οµάδα των συµπτωµατικών παιδιών παθολογικά ευρήµατα 
διαπιστώθηκαν σε 6 παιδιά (6,67%) στο ΗΚΓ, σε 14 παιδιά (15,56%) στο ECHO καρδιάς και σε 5 παιδιά 
(5,56%) στο ΗΕΓ. Στην οµάδα ελέγχου, 7 παιδιά (7,77%) εµφάνισαν παθολογικό ΗΚΓ, 13 παιδιά (14,44%) 
εµφάνισαν παθολογικό ECHO καρδιάς ενώ κανένα παιδί από τα 90 δεν εµφάνισε παροξυντικές ανωµαλίες 
επιληπτικού χαρακτήρα στο ΗΕΓ. Κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων στατιστικά σηµαντική διαφορά 
διαπιστώθηκε µόνο ως προς τα αποτελέσµατα του ΗΕΓ (p<0.05). 

 
Συµπεράσµατα: Στην µελέτη αυτή επιβεβαιώνεται η σηµασία της διενέργειας ηλεκτροεγκεφαλογραφικού 
ελέγχου στις περιπτώσεις παροδικής απώλειας συνείδησης µε απουσία λεπτοµερούς ιστορικού. 
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:O-118-ΑΑ

Επίδραση της συναισθηµατικής κατάστασης (άγχους και κατάθλιψης) στη γενική νοητική 
λειτουργία.

.3λάκης ΚυΦουντο, 2Παπαστεργίου ∆, 1Παπαστεργίου Ν, 1Κατσουλάρης Ι, 1Τσουµαρίδου Α
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ψυχολόγος, 3Γ’ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η ύπαρξη άγχους και κατάθλιψης είναι γνωστό ότι προκαλεί άλλοτε άλλου βαθµού επίδραση στις 
ανώτερες νοητικές λειτουργίες. Η παρούσα µελέτη διερεύνησε την επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης 
όπως αυτά µετριώνται µε τις κλίµακες CES-D και STAI στη γενική νοητική λειτουργία όπως αυτή εκτιµάται 
µε το Trail-Making Test.  

 
Μεθοδολογία: 177 υγιή άτοµα από το γενικό πληθυσµό πήραν µέρος στη µελέτη. 76 (42,94%) ήταν άνδρες 
και 101 (57,06%) γυναίκες. 12 (6,78%) απ αυτούς είχαν εκπαίδευση ∆ηµοτικού, 51 (28.81%) 
Γυµνασίου/Λυκείου και 114 (64,40%) ανώτερη ή ανώτατη. Η ηλικία τους ήταν 30,45±14,2 έτη. 

 
Αποτελέσµατα: Οι χρόνοι που απαιτήθηκαν για τη συµπλήρωση της δοκιµασίας Trail-Making Test ήταν 
33,20±17,5 για τη µορφή Α και 71,97±31,21 δευτερόλεπτα. ∆έ βρέθηκε καµια στατιστιά σηµαντική 
συσχέτιση µεταξύ των κλιµάκων CES-D και STAI και των αποτελεσµάτων του Trail-Making Test. 

 
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας προτείνουν ότι οι ανώτερες νοητικές λειτουργίες 
δεν επηρρεάζονται σε σηµαντικό βαθµό από την παρουσία του καθηµερινού άγχους ή µη νοσηρής 
δυσφορίας σε φυσιολογικό µη-κλινικό πληθυσµό. 
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Απεικονιστική διερεύνηση της φλεβικής θρόµβωσης του εγκεφάλου µε αξονική και 
µαγνητική τοµογραφία.

.γυροπούλου ΜΑρ, Χριστοπούλου Φ
Τοµέας Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

 
 
Τίτλος:  Απεικονιστική διερεύνηση της φλεβικής θρόµβωσης του εγκεφάλου µε Αξονική και 
Μαγνητική Τοµογραφία 

 
Σκοπός: Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (ΑΕΕ) αποτελούν την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσµίως µε 
αυξηµένη επίπτωση σε πληθυσµό ηλικίας άνω των 45 ετών. Μια από τις αιτίες ΑΕΕ είναι η φλεβική 
θρόµβωση (ΦΘ), η οποία µάλιστα έχει µεγαλύτερη επίπτωση σε άτοµα νεώτερης ηλικίας. Σκοπός αυτής της 
βιβλιογραφικής µελέτης είναι η διαγνωστική προσέγγιση της ΦΘ µε τεχνικές αξονικής (CT) και µαγνητικής 
τοµογραφίας (MRI). 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Τα µεθοδολογικά βήµατα για την εκπόνηση αυτής της εργασίας ήταν: 
βιβλιογραφική µελέτη της αιτιολογίας, παθοφυσιολογίας, και κυρίως της απεικονιστικής προσέγγισης της 
ΦΘ. Για την αναζήτηση πρόσφατων δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε η ιατρική βάση Pub-Med. Η θεωρητική 
προσέγγιση ολοκληρώθηκε µε πρακτική εξάσκηση σε παλαιά και νεότερα περιστατικά του Ακτινολογικού 
Εργαστηρίου του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ιωαννίνων.  
Η ΦΘ αποτελεί το 1-5% των ΑΕΕ. Συχνά υποδιαγιγνώσκεται ιδιαίτερα τις πρώτες ώρες λόγο της ασάφειας 
και του µεγάλου εύρους των συµπτωµάτων της. Η απεικόνιση µε CT και ΜRI αποτελεί σηµαντικό εργαλείο 
στην διερεύνηση και διάγνωση της  ΦΘ. 
Τα απεικονιστικά ευρήµατα της CT είναι: υπόπυκνες περιοχές που αφορούν το φλοιό και την υποφλοιώδη 
λευκή ουσία οι οποίες µπορεί να περιέχουν υπέρπυκνα στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν αιµορραγία. 
Επιπλέον όταν η θρόµβωση αφορά φλεβώδη κόλπο, στη CT µετά ενδοφλέβια έγχυση ιωδιούχου 
σκιαγραφικού παρατηρείται έλλειµµα πλήρωσης γνωστό ως  “σηµείο δέλτα”. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
εύρηµα είναι το σηµείο του “σπάγγου” το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη κατάληψη του αυλού του αγγείου από 
θρόµβο ο οποίος εµφανίζεται υπέρπυκνος. Η CT φλεβογραφία  η οποία πραγµατοποιείται µετά ενδοφλέβια 
έγχυση ιωδιούχου σκιαγραφικού αναδεικνύει το σηµείο της απόφραξης του αγγείου.   
Τα απεικονιστικά ευρήµατα της MRI είναι: στην οξεία φάση χαµηλό σήµα του φλοιού και της 
υποφλοιώδους  λευκής ουσίας στις Τ2 ακολουθίες, στην υποξεία φάση στοιχεία υποξείας αιµορραγίας 
χαρακτηριζόµενα από υψηλό σήµα τόσο στις Τ1 όσο και στις Τ2 ακολουθίες. Η  MR φλεβογραφία 
αναδεικνύει το σηµείο της απόφραξης.  
Συµπερασµατικά, σε ασθενή µε υποψία ΦΘ η πρώτη απεικονιστική µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η CT 
συνοδευόµενη από CT φλεβογραφία. Για την περαιτέρω διερεύνηση και παρακολούθηση του ασθενούς, 
εξέταση εκλογής είναι η  MRI συνοδευόµενη από MR φλεβογραφία.   
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Η αντιµετώπιση της πνευµονίας του αναπνευστήρα στη µονάδα εντατικής θεραπείας υπό το 
πρίσµα των νέων διεθνών δεδοµένων και των µεταβολών στα νοσοκοµειακά παθογόνα.

.2Τσαγκάρης Η, 1Παναγόπουλος Ν, 1Μπότης Ι, 1Τσακνής Γ
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ΠΓΝΑ 
“Αττικό” 

 
 
Σκοπός: να παρουσιαστούν τα τρέχοντα δεδοµένα που αφορούν την πνευµονία του αναπνευστήρα στις 
µονάδες εντατικής θεραπείας και να εκτιµηθούν οι µεταβολές στους πληθυσµούς των υπεύθυνων παθογόνων 
των νοσοκοµειακών εγκαταστάσεων, σε αλληλεπίδραση µε την κοινότητα και σε σχέση µε τη χορήγηση των 
συχνότερων αντιµικροβιακών σκευασµάτων.  Επίσης, να αναφερθούν οι ερευνητικές προσπάθειες για την 
πρόληψη και τη θεραπεία επαναλαµβανόµενων λοιµώξεων του αναπνευστικού σε βαρέως νοσούντες. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  Εκτός από συνολικό πρόβληµα των νοσοκοµείων, οι λοιµώξεις συνιστούν έναν 
τοµέα όλως ιδιαίτερης σηµασίας όταν γίνεται λόγος για οριακές θεραπευτικές συνθήκες.  Τα νοσοκοµειακά 
παθογόνα, διαφορετικά µεταξύ νοσηλευτικών ιδρυµάτων, δεν επιτρέπουν τη θεώρηση της πνευµονίας του 
αναπνευστήρα ως ενιαίας και εν πολλοίς γνωστής κατάστασης, αλλά αποτελούν πρόκληση για κάθε γιατρό 
της εντατικής θεραπείας.  Το πρόβληµα περιπλέκεται από τη διακίνηση στελεχών µεταξύ νοσοκοµείου και 
κοινότητας, που έχει οδηγήσει στην ανανέωση της λοιµογόνου δύναµης και της ανθεκτικότητας και στις δύο 
περιπτώσεις.  Η εµπειρική θεραπεία φαίνεται να έχει περιορισµένη απόδοση, ενώ η χορήγηση πολλαπλών 
σκευασµάτων στις περισσότερες γενικές µονάδες λειτουργεί υπέρ της πίεσης επιλογής που αναπόφευκτα θα 
προάγει την πολυανθεκτικότητα.  Εκτός από τη στροφή σε παλαιότερες αρχές και την εξύψωση των µέτρων 
πρόληψης σε µέγιστη προτεραιότητα, η έρευνα αναζητεί θεραπευτική λύση για µια άκρως επικίνδυνη εστία 
που εκτός από το να γενικευθεί, µπορεί να κόψει το νήµα του αρρώστου µε τον  αναπνευστήρα και άρα µε 
τη ζωή.  Εν τω µεταξύ, προγνωστικοί δείκτες αναζητούνται, πρακτικές λύσεις εκκρεµούν, νέα θεραπευτικά 
σχήµατα δοκιµάζονται, ενώ ο ίδιος ο ορισµός της πνευµονίας του αναπνευστήρα τείνει να αλλάξει.  Σειρά 
κλινικών δοκιµών που αναζητεί στοιχεία για τη στήριξη αποφάσεων όπως το αντιµικροβιακό εκλογής και η 
ενδεδειγµένη διάρκεια της θεραπείας τοποθετούν την πνευµονία του αναπνευστήρα µεταξύ των ιατρικών 
ζητηµάτων που τελούν ακόµη υπό διερεύνηση.  Οι ορολογικοί δείκτες σηπτικής κατάστασης είναι ασαφές 
πόσο µπορούν να προσφέρουν, τη στιγµή κατά την οποία οι µελετητές της σήψης αδυνατούν να προκρίνουν 
ένα δείκτη αναφοράς, όµως η αλληλεπίδραση των δύο ερευνητικών πεδίων είναι αµοιβαίως ωφέλιµη.  Ένα 
µεγάλο στοίχηµα διακυβεύεται αναφορικά µε τον τεχνητό πνεύµονα, τη στιγµή που η επιστράτευση του 
οξυγονωτή είναι πολλές φορές το έσχατο καταφύγιο, όµως η συγκεκριµένη οδός καλύπτει µόνο την πλευρά 
της αναπνευστικής ανεπάρκειας, µε την ενεργό λοίµωξη να αποτελεί αντίθετα το επίκεντρο του ζητήµατος. 
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:Ν-418-ΑΑ

Επίπεδα κυτταροκινών και ορµονών κατά τη διάρκεια ωοθηκικής διέγερσης µε πολλαπλό 
πρωτόκολλο GnRH-ανταγωνιστών ή µε µακρύ πρωτόκολλο GnRH-αγωνιστών.  

, Μηλούσης Α, Τούντα Γ, Μπογιατζή Χ, ακαλιάντη ΜΚ, Γιανισλής Γ, Κωτσαντή Χ, Τρούσα Α
Νικολέττος Ν.
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Εισαγωγή: Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει το προφίλ των ορµονών και κυτταροκινών στο 
αίµα και τα ωοθυλακικά υγρά φυσιολογικών γυναικών που διεγέρθηκαν είτε µε το πρωτόκολλο πολλαπλών 
δόσεων µε GnRH-ανταγωνιστή είτε µε το µακρύ πρωτόκολλο µε GnRH-αγωνιστή. 

 
Μεθοδολογία: Πενήντα-έξι γυναίκες επελέγησαν για ωοθηκική διέγερση µε το πρωτόκολλο πολλαπλών 
δόσεων µε GnRH-ανταγωνιστή και δώδεκα µε το µακρύ πρωτόκολλο µε GnRH-αγωνιστή. Στον ορό αίµατος 
και τα ωοθυλακικά υγρά µετρήθηκαν τα επίπεδα: Ιντερλευκίνης (IL)-1β, IL-6, του παράγοντα νέκρωσης 
όγκων (TNFα), της λεπτίνης, του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF), του αυξητικού 
ινοβλαστικού παράγοντα (bFGF), της οιστραδιόλης (Ε2), της προγεστερόνης και της τεστοστερόνης µε 
ανοσοενζυµατικές τεχνικές. 

 
Αποτελέσµατα: Οι δυο οµάδες είχαν παρόµοιες συγκεντρώσεις κυτταροκινών στον ορό. Παρόµοιες ήταν 
επίσης και οι συγκεντρώσεις των IL-1β, IL-6, VEGF και της λεπτίνης στα ωοθυλακικά υγρά. Οι 
συγκεντρώσεις του bFGF στο ωοθυλακικό υγρό ήταν χαµηλότερες στην οµάδα των GnRH-ανταγωνιστών 
(169.5±113.2ng/ml) συγκριτικά µε αυτήν των GnRH-αγωνιστών (249.7±119.8ng/ml). Οι συγκεντρώσεις του 
bFGF συσχετίστηκαν µε το ποσό των χορηγηθέντων γοναδοτροπινών (R=0.364, p<0.01) το οποίο ήταν 
σηµαντικά µικρότερο στην οµάδα των GnRH-ανταγωνιστών (Οµάδα GnRH-ανταγωνιστών: 2037.7±725.8 
IU˙ Οµάδα GnRH-αγωνιστών: 2836.4±1163.5 IU). 

 
Συµπεράσµατα: Φυσιολογικές γυναίκες που διεγείρονται είτε µε το πρωτόκολλο των πολλαπλών δόσεων 
µε GnRH-ανταγωνιστή, είτε µε το µακρύ πρωτόκολλο µε GnRH-αγωνιστή έχουν παρόµοια προφίλ 
κυτταροκινών στο αίµα και τα ωοθυλακικά υγρά. Τα ωοθυλακικά επίπεδα  του bFGF τείνουν να είναι 
χαµηλότερα στους κύκλους των GnRH-ανταγωνιστών λόγω των χαµηλότερων επίπεδα των παρεχόµενων 
γοναδοτροπινών. 
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:N-518-ΑΑ

Σελήνιο και καρκίνος του προστάτη.
.Γκιάλα Μ, Χουρδάκης Μ, Παλλούρας Χ, Μιχαηλίδης Ε, Μαυροµµάτη Κ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας σχετκά µε την επίδραση της κατανάλωσης σεληνίου 
στη συχνότητα εµφάνισης καρκίνου του προστάτη. 

 
Βιβλιογραφική Σύνοψη: Το αδενοκαρκίνωµα του προστάτη (Ca προστάτη) αποτελεί την πρώτη σε 
συχνότητα κακοήθη εξεργασία, η οποία αφορά τους άρρενες στις αναπτυγµένες χώρες. Σύµφωνα µε 
διάφορες επιδηµιολογικές έρευνες, υπολογίζεται ότι 1 στους 6 άνδρες θα διαγνωστεί κλινικά µε Ca 
προστάτη κατά τη διάρκεια της ζωής του, ενώ περίπου στο 80% των ανδρών άνω των 80 ετών υπάρχει 
αναπτυγµένη τουλάχιστον µια ασυµπτωµατική εστία πρωτοπαθούς αδενοκαρκινώµατος στον προστάτη. 
Το σελήνιο αποτελεί ιχνοστοιχείο, το οποίο ανευρίσκεται στις τροφές (π.χ. σιτηρά, κρεµµύδι, ψάρι, κρέας 
και µαγιά) σε οργανική (σεληνοκυστεϊνη, σεληνοµεθειονίνη) και ανόργανη µορφή (σεληνίτης). Η 
προστατευτική δράση του σεληνίου στην ανάπτυξη κακοήθων όγκων και ιδιαίτερα στο αδενοκαρκίνωµα του 
προστάτη πιθανολογείται από τις παρακάτω δράσεις του:  

• Βρίσκεται στο ενεργό κέντρο αντιοξειδωτικών ενζύµων, τα οποία εκφράζονται στον προστάτη, 
όπως η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης και η σεληνοπρωτεϊνη P και τα οποία καταλύουν αντιδράσεις που 
προάγουν την απόπτωση των καρκινικών κυττάρων. 

• Προάγει την παραγωγή των Φυσικών Κυτταροκτόνων (ΝΚ) κυττάρων. 
• Ενεργοποιεί το ρυθµιστικό ένζυµο p53 βοηθώντας στην επιδιόρθωση του DNA. 

• Επάγει το σύστηµα του κυτοχρώµατος Ρ450 προάγοντας την εξουδετέρωση καρκινογόνων 
παραγόντων. 
Με βάση τις κλινικές µελέτες που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια καταδεικνύεται αντιστρόφως 
ανάλογη συσχέτιση των συγκεντρώσεων του σεληνίου στον ορό (Φ.Τ 70-200 ng/ml) µε την πιθανότητα 
ανάπτυξης αδενοκαρκινώµατος του προστάτη. Επίσης προκύπτει αντιστρόφως ανάλογη συσχέτιση µε την 
εξέλιξη του προχωρηµένου αδενοκαρκινώµατος. Παράλληλα έχει παρατηρηθεί η συνεργική δράση του 
σεληνίου µε άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες, όπως η βιταµίνη Ε και η αντιστρόφως ανάλογη συσχέτισή τους 
σε καταστάσεις αυξηµένου οξειδωτικού στρες (π.χ. κάπνισµα). 
Συµπερασµατικά, το σελήνιο παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αδενοκαρκινώµατος 
του προστάτη και είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η έρευνα για την εξακρίβωση των ενδοκυττάριων οδών, 
µέσα από τις οποίες δρα, και να εξηγηθεί περαιτέρω η προστατευτική του δράση στην πρόληψη του 
καρκίνου. 
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∆ιακύµανση των επιπέδων κυτταροκινών σε διαφορετικά ωοθυλάκια των ιδίων γυναικών.
.Νικολέττος Ν, Τονακανιάν Α, Βιργιλίου Α, Μαλλιαρού Ε, Χώτου ΣΜ, Μπογιατζή Χ

Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 
 
 
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχουν δηµοσιευτεί πολλές µελέτες µετρήσεων των επιπέδων των κυτταροκινών στα 
ωοθυλακικά υγρά. Οι περισσότερες από αυτές χρησιµοποιούσαν ωοθυλακικά υγρά γυναικών που είχαν υποβληθεί σε 
ελεγχόµενη ωοθηκική υπερδιέγερση. Στις µελέτες αυτές διερευνήθηκαν οι συσχετίσεις διαφόρων κυτταροκινών και 
ορµονών, καθώς επίσης αξιολογήθηκαν οι κυτταροκίνες ως προγνωστικοί παράγοντες για την έκβαση της 
γονιµοποίησης, εµφύτευσης και εγκυµοσύνης σε κύκλους εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Τα αποτελέσµατα και τα 
συµπεράσµατα δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρα. ∆εν είναι σπάνιο φαινόµενο σε µελέτες µε παρόµοιους πληθυσµούς 
µελέτης, να αναφέρονται διαφορετικές συγκεντρώσεις κυτταροκινών σε ωοθυλακικά υγρά και συνεπώς και 
διαφορετικά συµπεράσµατα. Η έλλειψη οµοιογένειας όσον αφορά τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα δεν 
δικαιολογείται πάντοτε από την πολυπλοκότητα των φυσιολογικών διαδικασιών όπου εµπλέκονται οι κυτταροκίνες ή 
από την χρησιµοποίηση διαφορετικών τεχνικών. Ελάχιστη προσοχή έχει δοθεί στη διακύµανση των επιπέδων των 
κυτταροκινών στα ωοθυλακικά υγρά των ιδίων γυναικών.  
Ο σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να ερευνήσει την διακύµανση των συγκεντρώσεων των κυτταροκινών σε 
διαφορετικά ωοθυλακικά υγρά λαµβανόµενα από τις ίδιες γυναίκες. 
Υλικά και Μέθοδοι: Μετρήθηκαν τα επίπεδα του παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNFα) και του αγγειακού 
ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (VEGF) σε ωοθυλακικά υγρά από 29 γυναίκες που διεγέρθηκαν σύµφωνα µε το 
µακρύ πρωτόκολλο µε GnRH-αγωνιστή. Συλλέχθηκε ένα σύνολο 70 δειγµάτων. Σε 20 γυναίκες συλλέχθηκαν από 2 
δείγµατα, από 4 γυναίκες συλλέχθηκαν από 3 δείγµατα, από 3 γυναίκες συλλέχθηκαν από 4 δείγµατα και από 1 γυναίκα 
συλλέχθηκαν 6 δείγµατα. Για κάθε δείγµα, χρησιµοποιήθηκε η ίδια διαδικασία συλλογής, προετοιµασίας και 
αποθήκευσης. Οι συγκεντρώσεις των κυτταροκινών µετρήθηκαν µε την ίδια τεχνική ELISA, από τον ίδιο πεπειραµένο 
επιστήµονα, χρησιµοποιώντας τον ίδιο εξοπλισµό.  
Αποτελέσµατα: Παρατηρήθηκε µια αξιοσηµείωτη διακύµανση των επιπέδων TNFα των ωοθυλακικών υγρών σε 22 
από τις 29 γυναίκες. Το εύρος των µετρήσεων ήταν >15% του στατιστικού µέσου. Επίσης, σηµαντική ήταν η 
διακύµανση του VEGF στα ωοθυλακικά υγρά 26 από τις 29 γυναίκες. Το εύρος των µετρήσεων ήταν >15% του 
στατιστικού µέσου. 
Συµπεράσµατα: Υπάρχουν αξιοσηµείωτα διαφορετικά επίπεδα κυτταροκινών σε διαφορετικά ωοθυλάκια της ίδιας 
γυναίκας. Το στοιχείo αυτό αντανακλά την άνιση ανάπτυξη των αναπτυσσόµενων ωοθυλακίων, ακόµη και αυτών που 
έχουν το ίδιο µέγεθος. Είναι επίσης γνωστό, ότι στην ωοθηκική διέγερση, περισσότερα του ενός ωοθυλάκια 
αναπτύσσονται, αλλά την στιγµή της ωοθυλακορρηξίας, δεν είναι όλα το ίδιο ανεπτυγµένα. Η διαφορετική αυτή 
ανάπτυξη, έχει ως αποτέλεσµα διαφορετικά επίπεδα κυτταροκινών. Αυτό το στοιχείο προβάλλει δυσκολίες και 
ερωτηµατικά ως προς την χρήση των επιπέδων των κυτταροκινών στα ωοθυλακικά υγρά ως προγνωστικούς δείκτες για 
την έκβαση των κύκλων εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Ταυτόχρονα, υπογραµµίζει την αναγκαιότητα υιοθέτησης 
κοινής µεθοδολογίας από τους ερευνητές ώστε τα αποτελέσµατα διαφορετικών µελετών να είναι συγκρίσιµα.  
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Επίπεδα του ινσολινουµιµητικού αυξητικού παράγοντα-I (IGF-I) και του επιδερµικού 
αυξητικού  παράγοντα (EGF) στα ωοθυλακικά υγρά γυναικών υπό ωοθηκική διέγερση είτε µε 
το πολλαπλό πρωτόκολλο GnRH-ανταγωνιστών ή µε το µακρύ πρωτόκολλο GnRH-
αγωνιστών.

Νικολέττος , Τρούσα Α, Ντουµανίδου Μ, Κωτσαντή Χ, Γιανισλής Γ, Μηλούσης Α, Τονακανιάν Α
Ν.
Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Εισαγωγή: Τα ωοθυλακικά επίπεδα του ινσουλινοµιµητικού αυξητικού παράγοντα (IGF-I) και του 
επιδερµικού αυξητικού παράγοντα (EGF) µελετήθηκαν σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε ελεγχόµενη 
ωοθηκική υπερδιέγερση, χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο των πολλαπλών δόσεων µε GnRH- ανταγωνιστές 
ή το µακρύ πρωτόκολλο µε GnRH-αγωνιστές.  

 
Στόχος : Απώτερος στόχος ήταν να διευκρινιστεί εάν οι GnRH-ανταγωνιστές επηρεάζουν την έκκριση των 
δυο αυξητικών παραγόντων.  

 
Μεθοδολογία: Οι συγκεντρώσεις των IGF-I, EGF, οιστραδιόλης και προγεστερόνης µετρήθηκαν στα 
ωοθυλακικά υγρά 68 γυναικών µε ανοσοενζυµατικές µεθόδους. 

 
Αποτελέσµατα: ∆εν εντοπίστηκαν διαφορές στις ωοθυλακικές συγκεντρώσεις των EGF και IGF-I στις δυο 
οµάδες της µελέτης. Επιπλέον, δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάµεσα στα ωοθυλακικά επίπεδα του IGF-I ή του 
EGF και στα αποτελέσµατα της εξωσωµατικής γονιµοποίησης. Τα ωοθυλακικά επίπεδα του IGF-I 
συσχετίστηκαν θετικά µε αυτά της προγεστερόνης.  
Συµπερασµατικά, τα ωοθυλακικά επίπεδα των IGF-I και EGF δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το 
πρωτόκολλο διέγερσης. Τα ωοθυλακικά επίπεδα και των δυο παραγόντων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ως προγνωστικοί δείκτες για την έκβαση της εξωσωµατικής γονιµοποίησης.  

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 188

 
:O-818-ΑΑ

Κυτταρολυτική CD8 T απάντηση έναντι αντιγόνων του όγκου σε ασθενείς µε 
αδενοκαρκίνωµα.

.Σταφύλης Χ, Σαραβάνης Χ, Παυλίδης Α, Μπουγιουκλή Σ, Λυγούρα Β, Κιγιτζής Ε, ας ΒΚαρανίκ
Εργαστήριο Ανοσολογίας και Ιστοσυµβατότητας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η κατανόηση της ανοσιακής απάντησης έναντι του 
αδενοκαρκινώµατος και η αξιολόγηση των τρεχουσών ανοσοθεραπευτικών παρεµβολών. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Το αδενοκαρκίνωµα είναι ένα κακόηθες νεόπλασµα όπου τα νεοπλασµατικά 
επιθηλιακά κύτταρα αναπτύσσονται σε αδενική µορφή. Η µικρή πενταετής επιβίωση σε συνδυασµό µε την 
αποτυχία των συµβατικών µεθόδων για αντιµετώπιση συγκεκριµένων τύπων αδενοκαρκινώµατος οδήγησε 
στην αναζήτηση νέων προοπτικών θεραπείας οι οποίες χρησιµοποιούν την ικανότητα του ανοσιακού 
συστήµατος να αναγνωρίζει και να καταστρέφει τους όγκους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσω της αλληλεπίδρασης 
αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων και Τ λεµφοκυττάρων. Τα αντιγόνα των καρκινικών κυττάρων 
συλλαµβάνονται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και παρουσιάζονται από τα τάξεως Ι και ΙΙ MHC 
µόρια στα Τ λεµφοκύτταρα, τα οποία ενεργοποιούνται και ασκούν την ανοσιακή δράση τους. Τα αντιγόνα 
που αναγνωρίζονται από τα Τ-κύτταρα χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: τα Cancer-testis like 
antigens, τα µεταλλαγµένα αντιγόνα, τα υπερεκφραζόµενα αντιγόνα και τα σχετιζόµενα µε τον όγκο 
αντιγόνα. Παρά τις ενδείξεις ότι υπάρχει επαρκής αναγνώριση και καταστροφή των καρκινικών κυττάρων 
από το ανοσιακό σύστηµα του οργανισµού, στο κλινικό επίπεδο ο όγκος κατορθώνει να διαφύγει από την 
ανοσιακή επιτήρηση και να αναπτυχθεί. Είναι λοιπόν ενδιαφέρον να προσδιοριστούν οι τρόποι δια των 
οποίων ο καρκίνος διαφεύγει από την ανοσιακή επιτήρηση και κατορθώνει να αναπτυχθεί. Οι 
σηµαντικότεροι µηχανισµοί διαφυγής ου όγκου είναι η τροποποίηση της έκφρασης των MHC Ι µορίων, η 
απουσία συνδιέγερσης, η απόκρυψη των αντιγόνων, οι κατασταλτικοί µηχανισµοί και η ανοσιακή επιλογή. 
Έτσι λοιπόν γίνεται προσπάθεια παρεµβολής στην ανοσιακή απάντηση προκειµένου να καταστεί δυνατή η 
αντιµετώπιση του όγκου από το ανοσιακό σύστηµα του ίδιου του οργανισµού. Αυτή η προσπάθεια αποτελεί 
αντικείµενο της ανοσοθεραπείας. Η ανοσοθεραπεία διακρίνεται σε µη ειδική και ειδική. Οι σύγχρονες 
στρατηγικές ανοσοθεραπείας περιλαµβάνουν τη χρήση ανασυνδιασµένων ιών και πεπτιδίων σε συνδυασµό 
µε ανοσοδιεγέρτες. Παρά την πρόοδο στην κατανόηση της ανοσοβιολογίας του καρκίνου και τη ανάπτυξη 
του τοµέα της ανοσοθεραπείας, οι µέχρι τώρα κλινικές µελέτες σε ασθενείς µε διάφορους τύπους 
αδενοκαρκινώµατος δεν είχαν την αναµενόµενη κλινική επιτυχία. Ωστόσο η προσπάθεια συνεχίζεται µε το 
ιδανικό σχήµα ανοσοθεραπείας να στοχεύει ταυτόχρονα σε τρία µέτωπα: στην επαγωγή των κατάλληλων 
ανοσοδιεγερτικών σηµάτων, την εξάλειψη των ανασταλτικών παραγόντων και την αποφυγή της ανάδυσης 
ανοσοανθεκτικών φαινοτύπων καρκινικών κυττάρων. 
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Special features of the repeated coronary-aortic bypass grafting procedure in patients with 
chronic illness and correlation of commorbidity and operative procedure choices to survival.

.Fiamegos A, Briasoulis A, Botis J, Drikos A
Medical Schools, University of Athens 

 
 

Aim: to point out the special features of patients undergoing repeated CABG operation, in correlation with 
the standard cardiovascular risk that refers to their condition on surgery, the parameters that affect lifestyle, 
the parameters of inheritance and commorbidity, as well as to investigate the effectiveness of the primary 
revascularization procedure, in correlation with the respective span of endovascular techniques and stent 
placement, and the reasons for which the patients in question were excluded from a PTCA protocol. 

 
Review summary and remarks: Despite the fact that PTCA has shown satisfactory results and has in many 
ways gained ground against classical cardiac surgery in curing coronary vessel occlusion, in several centers 
there is a stable rate of coronary reoperation procedures and some times an increase in comparison with the 
recent past.  Those patients can be distinguished roughly in two major categories: the first category includes 
those operated upon for congenital heart disease at a young age and had at that time necessitated coronary 
revascularization and return around midlife for a redo, whereas the second category includes those operated 
upon at midlife or later and return with a remission of coronary stenosis, either due to the formation of a 
novel culprit site or due to graft stenosis – in any case with the transluminal pathway excluded from options 
– and may either have come to the hospital on grounds of becoming symptomatic or have detected a lesion in 
a programmed routine follow–up examination.  Whilst the patients of the first category enjoy a satisfactory 
outcome in general terms and are affected only to the extent of the congenital disease that was present from 
the beginning, the vast majority of patients included in the second category carry the burden of accumulation 
of commorbidity which requires long–term surveillance and special considerations of care.  Several clinical 
and epidemiological studies of the recent years have attempted to correlate parameters of status of patients 
undergoing initial or subsequent CABG procedure with the anticipated and observed risk of the operational 
and post–operational period.  The specific characteristics of each group remain to be discussed. 
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Μελέτη της επίκτητης διαταραχής της χρωµατικής αντίληψης σε ασθενείς µε οφθαλµική 
υπερτονία και χρόνιο απλό γλαύκωµα.

.γόπουλος ΓρΓεω, Παπακωνσταντίνου ∆, Ταυλάκη Ε, Κουτσογιάννη Μ, Παπακωνσταντίνου Ε
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ:Σκοπός της παρούσης µελέτης είναι να διερευνηθεί η χρωµατική αντίληψη ασθενών µε 
οφθαλµική υπερτονία και χρόνιο απλό γλαύκωµα. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Για τη διερεύνηση της χρωµατικής διαταραχής µελετήθηκαν 32 ασθενείς µε χρόνιο 
απλό γλαύκωµα ανοιχτής γωνίας (Α’ οµάδα) και 42 ασθενείς µε οφθαλµική υπερτονία (Β’ οµάδα). 
Σαν οφθαλµική υπερτονία ορίζεται η κατάσταση εκείνη κατά την οποία ο οφθαλµός παρουσιάζει 
παθολογική καµπύλη ενδοφθαλµίου πιέσεως  µε τουλάχιστον  µία  µέτρηση ΕΠ πάνω από 21 mmHg, χωρίς 
όµως αλλοιώσεις από τα οπτικά πεδία και την οπτική θηλή. 
Η Α’ οµάδα των γλαυκωµατικών ασθενών περιελάµβανε 39 οφθαλµούς 32 ασθενών, ηλικίας 28 - 64 ετών. 
Η Β’ οµάδα των οφθαλµικά υπερτόνων ασθενών περιελάµβανε 72 οφθαλµούς 42 ασθενών, ηλικίας 21 - 63 
ετών.  
Η οπτική οξύτητα των ασθενών ήταν µεγαλύτερη από 8/10 και δεν παρουσίαζαν καµία άλλη οφθαλµολογική 
πάθηση (θολώσεις διαθλαστικών µέσων, αλλοιώσεις αµφιβληστροειδή κλπ). Η εξέταση της χρωµατικής 
αντίληψης γινόταν µε το Farnsworth 100 hue test, ενώ η επεξεργασία των αποτελεσµάτων και η γραφική 
απεικόνιση γινόταν στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µε τη βοήθεια ειδικού προγράµµατος. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Από την Α’ οµάδα 11 οφθαλµοί από τους 39 (ποσοστό 28%) παρουσίασαν 
παθολογική χρωµατική αντίληψη.  
Από την Β’ οµάδα 42 οφθαλµοί από τους 72 (ποσοστό 58,3%) παρουσίασαν παθολογική χρωµατική 
αντίληψη.  
Από τη µελέτη της γραφικής παράστασης της χρωµατικής αντίληψης προκύπτει ότι το 71% των βλαβών 
αφορά τον άξονα του µπλε, το 24% είναι µία διάχυτη βλάβη χωρίς συγκεκριµένο άξονα και το υπόλοιπο 5% 
αφορά τον άξονα κόκκινου-πράσινου. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:Από την µελέτη µας µπορούµε να αναφέρουµε ότι προκύπτουν τα παρακάτω 
συµπεράσµατα : 
Η χρωµατική αντίληψη διαταράσσεται σε σηµαντικό αριθµό ασθενών µε χρόνιο απλό γλαύκωµα και 
οφθαλµική υπερτονία. 
Η διαταραχή της χρωµατικής αντίληψης φαίνεται να προηγείται των βλαβών του οπτικού πεδίου, 
καθισταµένης έτσι µίας προγνωστικής εξέτασης των γλαυκωµατικών αλλοιώσεων του οπτικού πεδίου. 
Η εξέταση της χρωµατικής αντίληψης µε ποσοτικές µεθόδους σε συνδυασµό µε την ευκολία που παρέχει η 
καταγραφή και η επεξεργασία των αποτελεσµάτων της µε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, την καθιστά εύκολη 
και αξιόλογη εξεταστική µέθοδο στο χρόνιο απλό γλαύκωµα και την  οφθαλµική υπερτονία. 
Οι διαταραχές της χρωµατικής αντίληψης κατανέµονται κυρίως στον άξονα του µπλε. 
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:O-119-ΑΑ

∆υσπλασίες κατά την εµβρυολογική ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος.
.ΝΣαχπεκίδης 

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Η παρουσίαση , µε όσο το δυνατό απλούστερο τρόπο, των ιδιαιτεροτήτων της εµβρυολογικής 
ανάπτυξης του πιο πολύπλοκου συστήµατος του ανθρώπινου οργανισµού και των συνηθέστερων ανωµαλιών 
του. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  

 
συγκριτικά µε κάθε άλλο , είναι οι συχνότερες )NTDs. (Σ.Ν.µείζονες συγγενείς δυσπλασίες του Κ   Οι 

σύστηµα. Αυτό συµβαίνει γιατί  
                      1.η κρίσιµη περίοδος οργανογένεσης του ΚΝΣ εκτείνεται  από την 3η -12η εβδοµάδα   
                          της κύησης                                        
                      2, είναι το πιο πολύπλοκο σύστηµα  
                      3. λόγω της σηµαντικότητας του ,ακόµα και µια υποπλασία θεωρείται δυσπλασία . 
  Είναι µε άλλα λόγια το πιο ευαίσθητο ,στη δράση τερατογόνων ,σύστηµα. 

µετά από , οέρχεται από το έξω βλαστικό δέρµαπου πρ,  Η µυελική πλάκα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ  
κατάλληλες εξεργασίες θα σχηµατίσει το µυελικό σωλήνα, που αποτελεί ουσιαστικά την καταβολή του 
ΚΝΣ. Το κεφαλικό άκρο του µυελικού σωλήνα θα δώσει τα 5 εγκεφαλικά κυστίδια  τα οποία θα 
σχηµατίσουν τον εγκέφαλο. Το ουραίο  άκρο του µυελικού σωλήνα σχηµατίζει το νωτιαίο µυελό. 
  Οι συγγενείς ανωµαλίες του ΚΝΣ είναι αυτές στις οποίες ο µυελικός σωλήνας αδυνατεί να αναπτυχθεί 
φυσιολογικά. Η συχνότητα τους ανέρχεται στο 1% επί των γεννήσεων ζώντων. Η αιτιολογία τους παραµένει 
άγνωστη και πιθανολογείται η αλληλοεπίδραση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων , κυρίως 
φάρµακα που χρησιµοποιεί η µητέρα ,διάφορες µολύνσεις-φλεγµονές κατά την κύηση καθώς και ορµονικές 
–ανοσοβιολογικές διαταραχές. 
   Ο στόχος της προληπτικής αγωγής είναι η προφύλαξη της µητέρας από τα ύποπτα τερατογόνα µέσα. 

η καθηµερινή λήψη του οποίου σε επαρκείς ποσότητες ,φυλλικό οξύ Κεντρική θέση σε αυτό κατέχει το 
πιστεύεται ότι θα µείωνε τη συχνότητα των NTDs δραµατικά! 
Οι συχνότερες NTDs είναι η ανεγκεφαλία και η δισχιδής ράχη ,κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η µη 
–σύγκλειση του νευρικού σωλήνα. Άλλες σχετικά συχνές είναι οι δυσπλασίες Arnold-Chiari ,Dandy-Walker 
,η εγκεφαλοκήλη ,ο υδροκέφαλος και η συριγγοµυελία. 
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:O-219-ΑΑ

Έµφραγµα του µυοκαρδίου.
.ΝΣαχπεκίδης 

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Η παράθεση των βασικών αιτιολογικών παραγόντων, κλινικών σηµείων και των νεότερων 
θεραπευτικών δεδοµένων στην αντιµετώπιση του εµφράγµατος του µυοκαρδίου 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  

 
ως ,καλείται η νέκρωση ενός τµήµατος του µυοκαρδιακού ιστού ) ΕΜ(Έµφραγµα του Μυοκαρδίου 

αποτέλεσµα παρατεταµένης ισχαιµίας, Αποτελεί τη συχνότερη αιτία θανάτου –από καρδιακά αίτια- σε 
ολόκληρο σχεδόν το δυτικό κόσµο. Οι µισοί από τους θανάτους αυτούς συµβαίνουν  πριν ο ασθενής φτάσει 
στο νοσοκοµείο. 
Το ΕΜ στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσµα θρόµβωσης πάνω σε προσχηµατισµένη 
αθηρωµατική πλάκα. Πιο σπάνια, ΕΜ µπορεί να προκληθεί µετά παρατεταµένο σπασµό των στεφανιαίων 
αγγείων (χρήση κοκαίνης, θεραπεία µε ερυσιβωδη ολυρα και οξύ συναισθηµατικό stress). 
Τα εµφράγµατα διακρίνονται σε µη-διατοιχωµατικά ,όταν εντοπίζονται µόνο στην υπενδοκάρδια στιβάδα 
ή καταλαµβάνουν νησίδες µυοκαρδιακού ιστού, και σε διατοιχωµατικά ,όταν επεκτείνονται από το 
ενδοκάρδιο ως το επικάρδιο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το ΗΚΓµα δεν µπορεί να προσδιορίσει ποιό αγγείο 
αποφράχθηκε. Αντίθετα καταγράφει τη βλάβη του τοιχώµατος. 
Ο πόνος είναι το κύριο και πιο συνηθισµένο σύµπτωµα .Τα κύρια χαρακτηριστικά του πόνου αυτού είναι  

• Η οπισθοστερνική εντόπιση µε αντανάκλαση στον τράχηλο,την κάτω γνάθο ,τη µεσοπλάτιο χώρα 
και τα άνω άκρα 

• Η υψηλή του ένταση  
• Η διάρκεια του µεγαλύτερη των 30 λεπτών 

• Η περιγραφή από τον ασθενή ως συσφιγκτικός ή αίσθηµα βάρους στο στήθος 
• Τα συχνά συνοδά συµπτώµατα (αδυναµία ,εφίδρωση ,ναυτία ,έµετος και αίσθηµα επικείµενου 

θανάτου) 
Από τις εργαστηριακές εξετάσεις, το ΗΚΓµα είναι η πρώτη και σπουδαιότερη εξέταση σε κάθε άρρωστο µε 
ύποπτο πόνο στο στήθος. Οι βιοχηµικοί δείκτες που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι η κρεατινική κινάση 
(CK) και οι τροπονίνες. 
Κατά την αντιµετώπιση του ασθενή υπάρχουν 4 άµεσοι στόχοι 

1. η ανακούφιση του ισχαιµικού πόνου (Ο2 ,νιτρογλυκερίνη ,µορφίνη) 
2. η αιµοδυναµική σταθεροποίηση 

3. η µείωση των µυοκαρδιακών απαιτήσεων για οξυγόνο και 
4. η διάτηρηση ή και αύξηση της µυοκαρδιακής αιµάτωσης (ασπιρίνη, ηπαρίνη, θροµβόλυση, 

επείγουσα αγγειοπλαστική) 
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:N-319-ΑΑ

Ρόλος των INFs στην καταπολέµηση των ιογενών κονδυλωµάτων που οφείλονται στον HPV.
.Κουσίδης Κ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Περισσότεροι από 12O  είναι οι τύποι του ιού HPV (Human Pappiloma Virus) που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 
ενώ πάνω από 150 έχουν ήδη ταξινοµηθεί. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 50% όλων αυτών των τύπων HPV 
προσβάλλει άµεσα τον βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων και εµπλέκεται στην εµφάνιση σεξουαλικά 
µεταδιδόµενων νοσηµάτων, γνωστών ως κονδυλωµάτων.  
Τα κονδυλώµατα είναι καλοήθεις θηλωµατώδεις εκβλαστήσεις ,ενίοτε κακοήθεις, που µεταδίδονται σε ένα 
ποσοστό περί του 65% µε την σεξουαλική επαφή. Η γένεσή τους οφείλεται στον ιό  HPV, που κρίνεται ως 
αυτοενοφθαλµίσιµος ιός. Εµµένουν σε λανθάνουσα κατάσταση στη βασική στοιβάδα του βλεννογόνου, µε 
συνέπεια την εµφάνιση υποκλινικής και συχνά λανθάνουσας λοίµωξης. Ετησίως 33.000 γυναίκες στην 
Ευρώπη προσβάλλονται από καρκινογόνο στέλεχος του ιού ενώ 40 περίπου είναι οι γυναίκες που 
καταλήγουν καθηµερινά στην Γηραιά Ήπειρο από Ca που προέκυψε από ιικό στέλεχος του HPV. 
Ορισµένα κονδυλώµατα υποχωρούν άνευ θεραπείας µε το πέρας τριµήνου, σχεδόν το 20%, λόγω της 
άνοσου κυτταρικής απαντήσεως, ανεξάρτητα από την παραµονή ιικών στελεχών. Οι λόγοι ίασης µπορεί να 
είναι ψυχολογικοί, αισθητικοί ή προληπτικοί όπως η αποφυγή ανάπτυξης καρκίνου στα γεννητικά όργανα 
και εµφάνισης λαρυγγικών θηλωµάτων σε νεογνά, κυρίως κατά τον τοκετό. 
Οι θεραπευτικές αγωγές καλύπτουν σήµερα ένα φάσµα από τοπική, συστηµατική και επεµβατική 
καταπολέµηση των κονδυλωµάτων. Παρά την ποικιλία θεραπευτικών αγωγών, η κατάσταση γύρω από την 
αντιµετώπισή τους είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, διότι παρατηρούνται έντονα αντικρουόµενες τοποθετήσεις 
από τους επιστηµονικούς κύκλους γύρω από την επιλογή της αποτελεσµατικότερης θεραπείας. Επιλέγονται 
δε οι µέθοδοι µε τα χαµηλότερα ποσοστά υποτροπών. 
Οι Ιντερφερόνες ( INFs ), αποτελούν ετερογενείς πρωτεϊνικές οµάδες, µε τρεις αντιγονικά διακριτούς τύπους 
( α,β,γ ), που παρεµβαίνουν, ευρισκόµενες σε ανοσοαπαντήσεις, στην µιτωτική διεργασία των ιικών 
στελεχών. Η βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους στην καταπολέµηση ιών που ευθύνονται για 
νεοπλασίες, και όχι µόνο, αποτελεί έναν στόχο της σύγχρονης γενετικής µηχανικής, µέσω της τεχνολογίας 
του ανασυνδυασµένου  DNA.  
Κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική η χρήση τους ως επικουρικά φάρµακα µαζί µε άλλες θεραπευτικές µεθόδους, 
όπως ο συνδυασµός τους µε laser ( CO2 , Nd:YAG )  επεµβάσεις καθώς και η έντονη παραγωγή τους µετά 
την χορήγηση στον ασθενή νέας γενιάς κυτταροστατικών φαρµάκων όπως η ιµικουιµοδίνη. 
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:Ο-419-ΑΑ

Αναπνευστική ενόρµηση και τύπος άσκησης σε ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας.
. Νανάς Σ,Τατούλη Ι, ασούλης ΑT, Νανά Ε

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Να ερευνηθεί η επίδραση της άσκησης και του τύπου αυτής στην αναπνευστική ενόρµηση των 
ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια.  

 
Υλικό & Μέθοδοι: 28 ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας, 22 άντρες 6 γυναίκες,[54±10 χρονών, VO2peak: 
1.22±0.41l/min (14.78±5.09 ml/kg/min)] έλαβαν µέρος σε πρόγραµµα άσκησης για 12 εβδοµάδες, 3 φορές 
την εβδοµάδα. Οι συµµετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε δύο οµάδες και υποβλήθηκαν είτε σε αερόβια άσκηση 
(13 άτοµα) είτε σε συνδυασµό ασκήσεων (15 άτοµα) ο οποίος περιελάµβανε αερόβια άσκηση και ασκήσεις 
δύναµης. Η αερόβια άσκηση ήταν διαλείπουσα, σε ειδικό ποδήλατο (κυκλοεργόµετρο). Οι ασκήσεις 
δύναµης περιλαµβάνουν ασκήσεις για ποικιλία οµάδων µυών. Και οι δύο τρόποι άσκησης είχαν την ίδια 
διάρκεια. Όλοι οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα υποβλήθηκαν σε δοκιµασία κοπώσεως πριν και µετά το 
πρόγραµµα. Η αναπνευστική ενόρµηση αξιολογήθηκε πριν και µετά την περίοδο άσκησης, µε βάση, την 
µέτρηση της πίεσης που αναπτύσσεται στο στόµα του ασθενούς κατά την  απόφραξη του αεραγωγού στα 
πρώτα 100µsec της εισπνοής κατά τη διάρκεια µίας ήρεµης αναπνοής P0.1 , το λόγο P0.1/PImax*100 %  και την 
µέση εισπνευστική ροή Vt/Tibase. 

 
Αποτελέσµατα: Όλοι οι ασθενείς  παρουσίασαν βελτίωση στο VO2peak (ml/kg/min) από 14.8±5.1 σε   
16.7±5.2 (p<0.001) και στη κλίση  VO2/t (ml/min-2), από 0.4±0.2 σε 0.6±0.2 (p<0.001). Το πρόγραµµα 
µείωσε την P0.1 (cmH2O) από 3.5±1.8  σε 2.85±1.27 (p<0.02), το λόγο P0.1/PImax*100 %   από  5.2±4.4 σε 
3.7±2.0 %(p<0.01) και την Vt/Tibase(L/min) από 27.0±6.4 σε 25.1±5.9 (p<0.01). ∆εν σηµειώθηκε στατιστικά 
σηµαντική διαφορά στη κλίση VE/VCO2  (από 34.2±5.7 σε 32.9±6.0) στο FEV1 (L)(από 2.5±0.8 σε 
2.6±0.9), στο FVC(L) (από 3.4±0.8 σε 3.5±1.1), στην αναπνευστική συχνότητα (από 19.1±4.2 σε 19.9±5.7) 
και στον αναπνεόµενο όγκο Vt (από 0.6±0.1 σε 0.6±0.1) πριν και µετά την άσκηση. Αυτή η βελτίωση είναι 
πιο αισθητή στους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αερόβια άσκηση παρά σε εκείνους που έκαναν τον 
συνδυασµό των ασκήσεων. 

 
Συµπεράσµατα: Η αερόβια άσκηση µπορεί να επιδράσει θετικά στην αναπνευστική ενόρµηση στους 
ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, αυτό υποδηλώνει ότι υπάρχει αντίστοιχη µείωση στην εισπνευστική 
προσπάθεια σε κάθε αναπνοή. Ο πιθανός παθοφυσιολογικός µηχανισµός ο οποίος εξηγεί αυτά τα 
αποτελέσµατα είναι ότι η αερόβια άσκηση ρυθµίζει στα φυσιολογικά όρια το αυξηµένο επίπεδο των 
κυτταροκινών που εµφανίζεται στους ασθενείς καρδιακής ανεπάρκειας,  ρύθµιση που οδηγεί σε µείωση του 
βαθµού της δύσπνοιας  
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:Ν-519-ΑΑ

Ανίχνευση του µεταβολικού συνδρόµου σε πολίτες της νήσου Καρπάθου και βαθµός 
επίγνωσής του.

.²Λειβαδιώτης Α, ¹Καµαράτος Α, ¹Μίτσελλ Γ, ¹Σακελλάκης Μ, ¹Χαλκιάς Α
¹Κέντρο Υγείας Καρπάθου, ²Χειρουργός ορθοπαιδικός 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το µεταβολικό σύνδροµο αποτελεί ένα σηµαντικό και συνεχώς αυξα-        νόµενο πρόβληµα 
υγείας στις µέρες µας.  Περίπου το 25% του ενήλικου πληθυσµού  
έχει µεταβολικό σύνδροµο και παρουσιάζεται, κατά κύριο λόγο, σε κατοίκους αστι-κών  περιοχών. 

 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της εργασίας ήταν η ανίχνευση του µεταβολικού συνδρόµου σε κατοίκους ηλικίας 25 – 
60 ετών της νήσου Καρπάθου και ο βαθµός επίγνωσής του. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Μελετήθηκαν 140 άτοµα ηλικίας 25 - 60 ετών (µέσος όρος 41±5) εκ των οποίων 
72 άνδρες και 68 γυναίκες. Μετά από λήψη ιστορικού και µέτρηση της αρτηριακής πιέσεως σε καθιστή θέση 
(3 µετρήσεις µε µεσοδιαστήµατα 2 λεπτών), έγινε, µετά από 12ωρη νηστεία, εργαστηριακός έλεγχος 
πρωϊνού δείγµατος αίµατος. Ως πάσχοντες από µεταβολικό σύνδροµο επιλέχθηκαν όσοι πληρούσαν τα 
κριτήρια   της   εθνικής   επτροπής   για   την   υψηλή   χοληστερίνη   των    Η.Π.Α. 
(ΝCEP – ATP III) και της διεθνούς οµοσπονδίας διαβήτη (IDF). Τέλος, οι πάσχοντες από µεταβολικό 
σύνδροµο ρωτήθηκαν αν το γνώριζαν. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τους 140 κατοίκους που µελετήθηκαν,οι 37 (το 26,4 %) έπασχαν από 
µεταβολικό σύνδροµο. Αναλυτικότερα, 20 άνδρες (54% των ανδρών) και 17 γυναίκες (περίπου το 46% των 
γυναικών) πληρούσαν τα κριτήρια. Μόνο 4 από 
τους 140 (το 3%) ασκούταν συστηµατικά και µόνο 7 από τους 140 (το 5%) ήξεραν ότι πάσχουν από 
µεταβολικό σύνδροµο. Αναζητήσαµε στατιστικά σηµαντική σχέση  
µεταξύ των πασχόντων και του δείκτη µάζας σώµατος (Β.Μ.Ι >25).Το χ2 βρέθηκε 11,47, το οποίο είναι  
>10,83 (0,1%) δηλαδή υπάρχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µεταξύ Β.Μ.Ι και µεταβολικού συνδρόµου. 
              

 
 
  

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µεταβολικό σύνδροµο υπάρχει και στην Κάρπαθο. 
∆υστυχώς οι πάσχοντες δεν το γνωρίζουν. Η έλλειψη άσκησης και οι διαιτητικές παρεκτροπές είναι τα κύρια 
αίτια. Φαίνεται ότι ο αυξηµένος δείκτης µάζας σώµατος αποτελεί προδιαθεσικό παράγοντα για µεταβολικό 
σύνδροµο. Ο ρόλος της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας είναι σηµαντικός. Η καθηµερινή ενηµέρωση των 
κατοίκων είναι υποχρέωση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού αυτής της βαθµίδας ώστε µε την πρόληψη, 
την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία του µεταβολικού συνδρόµου να προληφθούν οι επιπτώσεις του. 

   Μ.Σ ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
   ΝΑΙ      20        17
   ΟΧΙ      52        51

Μ.Σ Β.Μ.Ι>25 Β.Μ.Ι<25
 ΝΑΙ    34       3
 ΟΧΙ    64     39
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:Ν-619-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη της ιγνυακής αρτηρίας.
.2Καραµάνου Σ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Γεροντοπούλου Σ, Παναγοδήµος Η, Σκανδάλη Ν, Στραβουδάκη 
∆.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Για την καλύτερη γνώση του ιγνυακού βόθρου, χρήσιµη για τους χειρουργούς οι οποίοι 
ασχολούνται µε τη χειρουργική της περιοχής του γόνατος, µελετήσαµε και παρουσιάζουµε τις παραλλαγές 
της µορφολογίας του. Στην παρούσα εργασία αναφερόµαστε στην ιγνυακή αρτηρία. Η ιγνυακή αρτηρία 
αποτελεί το κύριο αρτηριακό στέλεχος από το οποίο χορηγείται αίµα στην περιοχή του γόνατος και στους 
µύες της γαστροκνηµίας. Αποτελεί συνέχεια της µηριαίας αρτηρίας στην ιγνυακή χώρα. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Εξετάσαµε 110 πτώµατα (59 άνδρες και 51 γυναίκες, 220 κάτω άκρα) κατά τη 
νεκροψία στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατόπιν σχετικής αδείας. Η µέθοδος εξέτασης 
περιελάµβανε: ∆ιατοµή του δέρµατος κάτωθεν του κνηµιαίου κυρτώµατος επί της κνηµιαίας ακρολοφίας 
µέχρι τη ραχιαία επιφάνεια της τρίτης µεταταρσιοφαλαγγικής διάρθρωσης. Υπέγερση του δέρµατος της 
κνήµης. ∆ιατοµή και υπέγερση της περιτονίας και των συνδέσµων. Παρασκευή των µυών και των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Η ιγνυακή αρτ. από το τρήµα του µεγάλου προσαγωγού µέχρι το διχασµό της σε πρόσθια 
και οπίσθια κνηµιαία έχει µήκος 4 έως 9 cm. ∆ιακρίνουµε δύο οµάδες, ανάλογα µε το αν ο διχασµός γίνεται 
κάτω ή πάνω από το ύψος του ιγνυακού µυός: 
1. Κάτω από το ύψος του ιγνυακού µυός (194/220): 
α) Εκφύεται η περονιαία αρτ. και µετά γίνεται ο διχασµός (172/220), 
β) Η περονιάια αρτ. εκφύεται στο ύψος του διχασµού (τριχασµός) (16/220), 
γ) Η ιγνυακή αρτ. διχάζεται σε οπίσθια κνηµιαία αρτ. και περονιαία αρτ., ενώ από την περονιαία αρτ. 
εκφύεται η πρόσθια κνηµιαία αρτ. (6/220) 
2. Πάνω από το ύψος του ιγνυακού µυός (26/220): 
α) Η περονιαία αρτ. προέρχεται από την οπίσθια κνηµιαία αρτ.  (10/220),  
β) Η περονιαία αρτ. εκφύεται από την οπίσθια κνηµιαία αρτ., ενώ η πρόσθια κνηµιαία αρτ. πορεύεται 
µπροστά από τον ιγνυακό µυ (8/220), 
γ) Η περονιαία αρτ. εκφύεται από την πρόσθια κνηµιαία αρτ. (8/220). 

 
Συµπεράσµατα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά την αγγείωση του ιγνυακού βόθρου, 
και ιδιαίτερα όσον αφορά την ιγνυακή αρτηρία. Οι παραλλαγές παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες και 
στα βραχύσωµα άτοµα. 
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:Ν-719-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη της εν τω βάθει µηριαίας αρτηρίας.
.2Γιαννίρη Μ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, ∆ρίκος Α, ∆ρίκος Ι, Λυµπερόπουλος Ν, Ιωνάς Ε.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Η µηριαία αρτηρία αποτελεί τη συνέχεια της έξω λαγόνιας αρτηρίας και αρχίζει υπό τη µεσότητα 
του βουβωνικού συνδέσµου, αντίστοιχα προς τον αγγειακό χώρο. Πορεύεται µέσα στον µηροϊγνυακό πόρο, 
µέχρι το κάτω στόµιό του, δια του οποίου διέρχεται και φέρεται πίσω, στην ιγνυακή χώρα, όπου µεταπίπτει 
στην ιγνυακή αρτηρία. Στη µηριαία αρτηρία διακρίνουµε τρεις µοίρες, που αντιστοιχούν στις τρεις µοίρες 
του µηροϊγνυακού πόρου, µέσα στον οποίο πορεύεται. Έτσι, κατά το άνω τριτηµόριό της βρίσκεται µέσα 
στη θήκη των µηριαίων αγγείων, σχετικά επιπολής µέσα στο µηριαίο τρίγωνο του Scarpa. Σκοπός της 
µελέτης µας είναι η καταγραφή των παραλλαγών στην έκφυση της εν τω βάθει µηριαίας αρτηρίας µέσα στο 
τρίγωνο του Scarpa, σηµαντική γνώση για τους ασχολούµενους µε την επεµβατική ακτινολογία και τους 
χειρουργούς της περιοχής. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε 130 πτώµατα ενηλίκων ατόµων (74 άνδρες και 
56 γυναίκες), στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, µετά την ιατροδικαστική εξέταση, κατόπιν σχετικής 
αδείας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουµε τις παραλλαγές και την πορεία της εν τω βάθει µηριαίας 
αρτηρίας. 

 
Αποτελέσµατα: 1. Η εν τω βάθει µηριαία αρτηρία εκφύεται σε απόσταση 0-8 εκατ. από το ύψος του 
βουβωνικού συνδέσµου. Οι παραλλαγές που παρατηρήσαµε ως προς την έκφυσή της είναι οι εξής: 
α) Εκφύεται µαζί µε την έσω και έξω περισπωµένη αρτ. σε 69 περιπτώσεις (ποσοστό 53,11%), 
β) Η έσω περισπωµένη αρτ. εκφύεται κατευθείαν από την επιπολής µηριαία αρτ. σε ποσοστό 22,31% (29 
περιπτώσεις), 
γ) Η έξω περισπωµένη αρτ. εκφύεται κατευθείαν από την επιπολής µηριαία αρτ. σε ποσοστό 10,77% (14 
περιπτώσεις), 
δ) Η εν τω βάθει µηριαία αρτ. εκφύεται µόνη της και οι περισπωµένες εκφύονται χωριστά σε ποσοστό 
7,69% (10 περιπτώσεις). 
ε) Οι περισπωµένες αρτ. έχουν κοινή έκφυση σε ποσοστό 6,15% (8 περιπτώσεις). 
2. Η θέση και η πορεία της µπορεί να είναι: α) επί τα εντός, β) επί τα εκτός ή γ) µπροστά από την επιπολής 
µηριαία αρτηρία. 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά τους κλάδους και την πορεία της εν τω 
βάθει µηριαίας αρτηρίας. Οι παραλλαγές παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες και στα βραχύσωµα 
άτοµα. 
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:Ν-819-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των αγγείων του ορθού.
. 2Καραµάνου Α, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Μαθιουδάκης Α, Σκανδάλη Ν, Στραβουδάκη ∆, Ιωνάς Ε.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην δοµή του αρτηριακού δικτύου του ορθού, τις παραλλαγές 
της κατασκευής του και κατ’ επέκταση στην κλινική τους σηµασία. 

 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 
σε 220 πτώµατα (118 άνδρες, 102 γυναίκες) ενηλίκων ατόµων. Μετά την Ιατροδικαστική εξέταση 
αφαιρούνταν τα όργανα της πυέλου, ακολουθούσε παρασκευή και στη συνέχεια έγχυση διαλύµατος θειικού 
βαρίου στην κάτω µεσεντέρια αρτηρία. Έπειτα ελαµβάνοντο ακτινογραφίες της περιοχής. Τέλος, γινόταν 
καταγραφή και φωτογράφηση της πορείας των αγγείων και µελέτη της κατασκευής τους. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Α. Η άνω ορθική αρτηρία ευρισκόταν κλεισµένη σε ένα ινώδες έλυτρο  το οποίο 
συνδεόταν µε την πρόσθια επιφάνεια του ορθού µε έναν σύνδεσµο που περιέχει τους εγκάρσιους κλάδους 
της αρτηρίας. 
Β. Η άνω ορθική αρτηρία δίνει τους εξής κλάδους: Την εγκάρσια κολική αρτηρία, την κατιούσα ορθική 
αρτηρία, την ορθοσιγµοειδική αρτηρία και τελικούς κλάδους. 
Γ. Η εγκάρσια κολική αρτηρία προέρχεται από την άνω ορθική αρτηρία σε 163 περιπτώσεις (74,09%) και 
από την κατιούσα κολική αρτηρία σε 57 περιπτώσεις (25,91%). 
∆. Η ορθοσιγµοειδική αρτηρία κατανέµεται στο κατώτερο τµήµα του σιγµοειδούς κόλου και στην 
ορθοσιγµοειδική συµβολή. 
Ε. Σε 154 περιπτώσεις (70%) βρήκαµε 2 τελικούς κλάδους και σε 66 περιπτώσεις (30%) 3 τελικούς 
κλάδους. 
ΣΤ. Η κάτω ορθική αρτηρία είναι παρούσα σε 203 περιπτώσεις (92,27%) ενώ οι µέσες κολικές αρτηρίες σε 
114 περιπτώσεις(51,81%). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ποικίλη διαφοροποίηση στη δοµή του 
αρτηριακού δικτύου της περιοχής. Η γνώση των δεδοµένων αυτών µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα 
για την κλινική πορεία κακοηθών νόσων της περιοχής, λόγω της γνώσης των δυνητικών µεταστάσεων, και 
να ωφελήσει τους χειρουργούς λόγω της πρόληψης πιθανών δυσκολιών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια 
χειρουργικών επεµβάσεων. 
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:Ν-919-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των νεφρικών αρτηριών.
.3Σταυρόπουλος Ν, 3Κυριοπούλου Ε, 2Γκισάκης Ι, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ασηµάκη Ο, Παρασκευοπούλου ∆, Μπερνιδάκη Α, 
Κωνσταντίνου Ε, Τσιγκρής Π.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Χειρουργός Οδοντίατρος, 3Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Στα πλαίσια µιας ευρείας µελέτης των αγγείων της κοιλιακής χώρας (αρτηριών, φλεβών και 
λεµφαγγείων), ερευνήσαµε και καταγράψαµε τις παραλλαγές των διφυών κλάδων, µεταξύ αυτών και των 
αγγείων των νεφρών και των επινεφριδίων. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση των 
παραλλαγών των νεφρικών αρτηριών, γνώση χρήσιµη για τους χειρουργούς ουρολόγους και για την 
εκτίµηση των εικόνων των ακτινολογικών µεθόδων διάγνωσης των παθήσεων των νεφρών. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν σχετικής αδείας), κατά τη 
διάρκεια της άσκησης των φοιτητών και την ιατροδικαστική εξέταση, αντίστοιχα. Εξετάστηκαν 240 
πτώµατα ενηλίκων ατόµων (139 ανδρών και 101 γυναικών). Η µέθοδος εξέτασης περιελάµβανε ευρείες 
ανατοµικές τοµές που επέτρεπαν την καλύτερη παρατήρηση και καταγραφή του τρόπου έκφυσης και 
πορείας των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Η µελέτη της αιµατώσεως των νεφρών έδειξε ότι η κλασσική ανατοµική γνώση πως οι 
νεφρικές αρτηρίες είναι δύο κλάδοι που εκφύονται από την κοιλιακή αορτή και στη συνέχεια διακλαδίζονται 
προς 3-9 κλάδους που εισέρχονται στο παρέγχυµα, παρατηρήθηκε σε 136 περιπτώσεις (56,67%). 
∆ιακρίναµε τις εξής παραλλαγές, οι οποίες µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: 1) Οι πολικές 
αρτηρίες προέρχονται από τη νεφρική αρτηρία:  α) άνω πολική (21 περιπτώσεις, 8,75%), β) κάτω πολική (5 
περιπτώσεις, 2,08%), γ) άνω και κάτω πολική (4 περιπτώσεις, 1,67%).  2) ∆ύο νεφρικές αρτηρίες, σε κάθε 
πλευρά, από την αορτή: α) δύο νεφρικές αρτηρίες (35 περιπτώσεις, 14,58%), β) νεφρική και άνω πολική 
αρτηρία (13 περιπτώσεις, 5,42%), γ) νεφρική και κάτω πολική αρτηρία (12 περιπτώσεις, 5%).  3)  Τρεις ή 
περισσότερες αρτηρίες σε κάθε πλευρά: α) τρεις νεφρικές αρτηρίες (7 περιπτώσεις, 2,92%), β) δύο νεφρικές 
και άνω πολική αρτηρία (3 περιπτώσεις, 1,25%), γ) δύο νεφρικές και κάτω πολική αρτηρία (4 περιπτώσεις, 
1,67%).  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου η προέλευση δεν είναι η ίδια και στις δύο πλευρές.   

 
Συµπέρασµα: Οι πολυάριθµες παραλλαγές που παρατηρούνται σχετικά µε τις νεφρικές αρτηρίες έχουν 
µεγάλο κλινικό ενδιαφέρον και θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 
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:Ν-200-AA

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των οπίσθιων µεσοπλεύριων και οσφυïκών αρτηριών.
. 2Καραµάνου Α, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ιωνάς Ε, Αργυρόπουλος Κ, Μυωτέρη ∆, Ξουραφά Γ.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης αυτής είναι η εντόπιση των ανατοµικών παραλλαγών έκφυσης, πορείας και 
διανοµής των οπισθίων µεσοπλεύριων και οσφυϊκών αρτηριών. Πάρα την µεγάλη κλινική σηµασία των 
αρτηριών αυτών, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικά µε τις πιθανές παραλλαγές τους, 
γνώση ιδιαίτερα χρήσιµη για τους αγγειοχειρουργούς και τους ασχολούµενους µε τη χειρουργική της 
σπονδυλικής στήλης. 

 
Υλικό µελέτης και µέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε σε 100 πτώµατα ενηλίκων ατόµων (58 ανδρών 
και 42 γυναικών) στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν σχετικής αδείας) και στο Εργαστήριο 
Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για 
να συµπεριληφθεί ένα πτώµα στη µελέτη ήταν να µην φέρει κακώσεις ή να µην έχει υποβληθεί σε 
χειρουργική επέµβαση στις περιοχές εξέτασης. Οι ευρείες ιατροδικαστικές τοµές και η αφαίρεση των 
κοιλιακών οργάνων και των οργάνων της θωρακικής κοιλότητας κατά την ιατροδικαστική εξέταση, µας 
επέτρεψαν την ανατοµική παρασκευή και µελέτη των οπισθίων µεσοπλεύριων και οσφυϊκών αρτηριών, ενώ 
ειδικά για τις µεσοπλεύριες συµπληρώσαµε τις παρατηρήσεις σε πτώµατα του Εργαστηρίου Περιγραφικής 
Ανατοµικής µετά την εκπαίδευση των φοιτητών. 

 
Αποτελέσµατα: Όσον αφορά τις οσφυϊκές αρτηρίες, αυτές αποτελούν διφυείς τοιχωµατικούς κλάδους της 
κοιλιακής αορτής και βρίσκονται σε 5 ζεύγη (80% του δείγµατος) ή 4 ζεύγη (20% του δείγµατος). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η συµµετοχή τους στην αιµάτωση άλλων οργάνων.  
Όσον αφορά τις οπίσθιες µεσοπλεύριες αρτηρίες διακρίναµε τις εξής περιπτώσεις:  
α) για τις ΙΙΙ-ΧΙ αναλόγως της έκφυσης: 1. χωριστή έκφυση 85%, 2. έκφυση ενός ή δυο ζευγών 
µεσοπλεύριων αρτηριών από κοινό στέλεχος 3%, 3. έκφυση δυο ή τριών µεσοπλευρίων αρτηριών, 
ετερόπλευρα, από κοινό στέλεχος 12%, 
β) για τις Ι-ΙΙΙ αναλόγως της συµµετοχής του πλευραυχενικού στελέχους: 1. οι τρεις πρώτες µεσοπλεύριες 
αρτηρίες είναι κλάδοι της άνω µεσοπλευρίου αρτηρίας από το πλευραυχενικό στέλεχος 8%, 2. µόνο οι Ι-ΙΙ 
από την άνω µεσοπλεύριο αρτηρία 62%, 3. µόνο η πρώτη µεσοπλεύριος αρτηρία προέρχεται από το 
πλευραυχενικό στέλεχος, ενώ η δεύτερη είναι κλάδος της αορτής µεµονωµένα ή σε κοινό στέλεχος µε την ΙΙΙ 
30%, 
γ) για τις Ι-ΙΙΙ αναλόγως της πορείας: 1. η Ι πορεύεται όπισθεν των πλευρών (θωρακική σπονδυλική 
αρτηρία) 4%, 2. η ΙΙΙ πορεύεται όπισθεν των πλευρών (θωρακική σπονδυλική αρτηρία) 3%. 

 
Συµπεράσµατα: Οι οπίσθιες µεσοπλεύριες αρτηρίες των δύο πρώτων µεσοπλεύριων διαστηµάτων είναι 
κλάδοι της ανώτατης µεσοπλεύριας αρτηρίας. Οι οπίσθιες µεσοπλεύριες αρτηρίες των κατώτερων 9 
µεσοπλεύριων διαστηµάτων είναι κλάδοι της θωρακικής αορτής. Οι οσφυϊκές αρτηρίες είναι τοιχωµατικοί 
διφυείς κλάδοι της κοιλιακής αορτής, που εκφύονται από την οπίσθια επιφάνειά της. Μερικές φορές υπάρχει 
και υποτυπώδες ζεύγος οσφυϊκών αρτηριών, το οποίο εκφύεται από τη µέση ιερή αρτηρία. Από τις οσφυϊκές 
αρτηρίες χορηγούνται: ραχιονωτιαίος κλάδος για τους µυς της ράχης και το νωτιαίο µυελό και κοιλιακός 
κλάδος, που φέρεται µεταξύ των κοιλιακών µυών. 
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:Ν-120-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη της αορτής στον ελληνικό πληθυσµό.
.3Σταυρόπουλος Ν, 3Κυριοπούλου Ε, 2Γκισάκης Ι, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ασηµάκη Ο, Γεροντοπούλου Σ, Ταµπούρη Ι, Τατούλη Ι, 
∆ουβετζέµης Σ.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Χειρουργός Οδοντίατρος, 3Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Η αορτή είναι το µεγαλύτερο σε εύρος αρτηριακό στέλεχος, από το οποίο χορηγούνται όλες οι 
αρτηρίες του ανθρωπίνου σώµατος (της µεγάλης κυκλοφορίας). Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν η µέτρηση 
των διαστάσεων (µήκος, διάµετρος) της αορτής από την έκφυση της έως το διχασµό της στις κοινές λαγόνιες 
αρτηρίες. Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης µελέτης που έχει σχέση µε τα αγγεία του 
τραχήλου, του κύτος του θώρακος και της κοιλίας. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σε 220 
πτώµατα (115 άνδρες και 105 γυναίκες) ηλικίας 20-75 ετών (Μ.Ο. 55,83 έτη), κατά τη διάρκεια της 
ιατροδικαστικής εξετάσεως. Στη µελέτη δεν συµπεριλαµβάνονται πτώµατα ατόµων που έπασχαν από 
ανεύρυσµα, σε οποιοδήποτε σηµείο της αορτής. Οι συνθήκες έρευνας µας επέτρεψαν τη διενέργεια ευρέων 
ανατοµικών τοµών. Μετρήθηκε η διάµετρος της αορτής στο ύψος: 1. της έκφυσης της αορτής, 2. της 
µεσότητας της ανιούσας αορτής, 3. της µεσότητας του αορτικού τόξου, 4. µετά την έκφυση της αριστερής 
υποκλειδίου, 5. στη µεσότητα της θωρακικής αορτής, 6. µετά το αορτικό τρήµα του διαφράγµατος, 7. στη 
µεσότητα της απόστασης µεταξύ της έκφυσης της κοιλιακής αρτηρίας και της άνω µεσεντερίου, 8. µετά την 
έκφυση των νεφρικών αρτηριών, 9. στο ύψος του διχασµού της κοιλιακής αορτής σε κοινές λαγόνιες 
αρτηρίες. 

 
Αποτελέσµατα: Γενικά παρατηρήθηκε πως η διάµετρος της αορτής κυµαίνεται: α) στο ύψος της έκφυσής 
της στα 2,3-3,1 εκ., β) στο τέλος του αορτικού τόξου στα 1,8-2,5 εκ., γ) στο ύψος της θωρακικής αορτής στα 
1,3-2,6 εκ., και δ) στο ύψος της κοιλιακής αορτής στα 0,7-1,5 εκ. (p>0.05). Στα βραχύσωµα άτοµα (ύψος 
<1,65 εκ.) η αορτή είναι µικρότερη σε εύρος σε σχέση µε τα ψηλόσωµα άτοµα (ύψος >1,80 εκ.) σε 
στατιστικά σηµαντικό βαθµό (p<0,05). Οι διαφορές µεταξύ των δύο φύλων δεν ήταν στατιστικώς 
σηµαντικές (p=0,643). Παρατηρήθηκαν, επίσης, παραλλαγές ως προς την κατασκευή της αορτής, οι οποίες 
αναλύονται και θα παρουσιασθούν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 

 
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν σηµαντικές παραλλαγές της 
διαµέτρου και κατασκευής της αορτής. Η γνώση τους είναι περισσότερο από απαραίτητη για τους 
χειρουργούς κατά τη διάρκεια επεµβάσεων καθώς και εξετάσεων µε απεικονιστικές µεθόδους. 
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:Ν-220-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών του αορτικού τόξου.
.3Σταυρόπουλος Ν, 3 Κυριοπούλου Ε,2Γκισάκης Ι, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ταµπούρη Ι, Παναγοδήµος Η, Λιανόπουλος Ε, Σαλµάς Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Χειρουργός Οδοντίατρος, 3Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Το αορτικό τόξο αποτελεί τη συνέχεια της ανιούσας αορτής. Στο ύψος της στερνικής γωνίας και 
του κάτω χείλους του 4ου Θ. Σ. µεταπίπτει στην κατιούσα αορτή. Από το αορτικό τόξο χορηγούνται η 
ανώνυµη αρτηρία (βραχιονοκεφαλικό στέλεχος), η αριστερή κοινή καρωτίδα και η αριστερή υποκλείδια 
αρτηρία. Η συχνότητα των ανατοµικών παραλλαγών στο σχηµατισµό του αορτικού τόξου είναι µεγάλη. 
Σκοπός της µελέτης ήταν η αναζήτηση, η καταγραφή και η παρουσίαση των παραλλαγών στο σχηµατισµό 
του αορτικού τόξου στον ελληνικό πληθυσµό. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σε 580 
πτώµατα (298 άνδρες και 282 γυναίκες) ηλικίας 21-72 ετών (Μ.Ο. 58 έτη), κατά τη διάρκεια της 
ιατροδικαστικής εξετάσεως, τη τελευταία εξαετία (2000-2005). Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή 
των πτωµάτων του υλικού ήταν: α) να µη φέρουν κακώσεις ή επεµβάσεις στη θωρακική χώρα, β) να µην 
έπασχαν από θωρακικά νοσήµατα. Οι συνθήκες έρευνας µας επέτρεψαν τη διενέργεια ευρέων ανατοµικών 
τοµών. Μετά την αφαίρεση των πρόσθιων και πλάγιων µυών του τραχήλου και την απεξάρθρωση της 
κλείδας εντοπίζαµε το αορτικό τόξο και παρασκευάζαµε τους κλάδους του. 

 
Αποτελέσµατα: 
α) ως προς το µέγεθος: το αορτικό τόξο εκτείνεται από την έκφυση του δεξιού κορακοραχιονίου µέχρι το 
βοτάλειο σύνδεσµο. Έχει µήκος 4,7-6,2 εκ. και διάµετρο 2,4-3,1 εκ. στην αρχή, και 1,8-2,6 εκ. στο τέλος 
(p<0.05). 
β) ως προς τη θέση: το αορτικό τόξο φέρεται προς τα άνω, πίσω και αριστερά, περίπου 2,2-3 εκ.  πίσω από 
τη λαβή του στέρνου, πάνω από τη ρίζα του αριστερού πνεύµονα (p<0.001). 
γ) ως προς την έκφυση των κλάδων: i) ανωµαλίες ως προς τη διακλάδωση: 1. έκφυση της αριστερής κοινής 
καρωτίδας από το δεξιό βραχιονοκεφαλικό στέλεχος (56 περιπτώσεις, 9,66%), 2. η αριστερή κοινή καρωτίδα 
εκφύεται από το βραβιονοκεφαλικό στέλεχος (47 περιπτώσεις, 8,11%), 3. υπάρχουν δύο βραχιονοκεφαλικά 
στελέχη (18 περιπτώσεις, 3,10%). ii) έκφυση της σπονδυλικής αρτηρίας από το αορτικό τόξο: 1. η αριστερή 
σπονδυλική αρτηρία είναι προτελευταίος κλάδος του αορτικού τόξου (11 περιπτώσεις, 1,90%), 2. η 
αριστερή σπονδυλική είναι τελευταίος κλάδος του αορτικού τόξου (9 περιπτώσεις, 1,55%), 3. η αριστερή 
κοινή καρωτίδα εκφύεται από το δεξιό βραχιονοκεφαλικό στέλεχος (9 περιπτώσεις, 1,55%). iii) Έκφυση της 
κατώτατης θυρεοειδικής αρτηρίας (ima) από το αορτικό τόξο (71 περιπτώσεις, 12,24%). iv) Άλλες 
παραλλαγές: 1. η αριστερή υποκλείδια αρτηρία εκφύεται πριν από την αριστερή κοινή καρωτίδα (10 
περιπτώσεις, 1,72%), 2. η δεξιά υποκλείδια αρτηρία εκφύεται µόνη µετά τη δεξιά κοινή καρωτίδα (9 
περιπτώσεις, 1,55%). 

 
Συµπεράσµατα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν τις πολυάριθµες παραλλαγές της 
µορφολογίας του αορτικού τόξου. Η γνώση τους είναι περισσότερο από απαραίτητη για τους χειρουργούς 
κατά τη διάρκεια επεµβάσεων καθώς και εξετάσεων µε απεικονιστικές µεθόδους. 
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:Ν-320-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη του εξωηπατικού χοληφόρου συστήµατος: παραλλαγές του κυστικού, 
κοινού ηπατικού και χοληδόχου πόρου.

. 2Γιαννίρη Μ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Κωνσταντίνου Ε, Τσιγκρής Π, Κωστάκη Μ, Μπερνιδάκη Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Το εξωηπατικό χοληφόρο σύστηµα αποτελείται από το δεξιό και τον αριστερό 
ηπατικό πόρο, τον κοινό ηπατικό πόρο, το χοληδόχο πόρο, τη χοληδόχο κύστη και τον κυστικό πόρο. Ο 
κυστικός πόρος συνδέει τον αυχένα της χοληδόχου κύστεως µε τον κοινό ηπατικό πόρο για να σχηµατισθεί 
έτσι ο χοληδόχος πόρος. Το ύψος, µεταξύ της πύλης του ήπατος και του δωδεκαδακτύλου, στο οποίο 
ενώνονται ο κυστικός µε τον κοινό ηπατικό πόρο καθορίζει το µήκος του χοληδόχου πόρου. Σκοπός της 
παρούσης εργασίας ήταν η καταγραφή των παραλλαγών ως προς το ύψος και τον τρόπο ένωσης του 
κυστικού µε τον κοινό ηπατικό πόρο, και κατ επέκταση του µήκους, σε κάθε περίπτωση, των πόρων του 
εξωηπατικού χοληφόρου συστήµατος, γνώσεις ιδιαίτερα χρήσιµες για τους ασχολούµενους µε τη 
χειρουργική της περιοχής. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατά την νεκροτοµική εξέταση 180 
πτωµάτων (102 ανδρών και 78 γυναικών) ηλικίας 18 έως 86 ετών. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν: 
α) Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων (127 περιπτώσεις, ποσοστό 70,56%) η ένωση του κυστικού πόρου 
(ΚΠ) µε τον κοινό ηπατικό πόρο (ΚΗΠ) ακολουθούσε το πρότυπο των κλασσικών συγγραµµάτων 
Ανατοµίας (p<0.05). Το µήκος του ΚΠ και του ΚΗΠ δεν ξεπερνούσε τα 4 εκατ., ενώ το µήκος του 
χοληδόχου πόρου (ΧΠ) ήταν περίπου 8 εκατ. 
β) Σε 22 περιπτώσεις (12,22%) ο ΚΠ είχε µήκος µεγαλύτερο από 5 εκατ. και ενωνόταν σε χαµηλό ύψος µε 
τον ΚΗΠ, ο οποίος είχε µήκος 4,3-5 εκατ., µε αποτέλεσµα το µήκος του ΧΠ να µην ξεπερνά τα 2 εκατ. 
γ) Ο ΚΠ και ο ΚΗΠ βρίσκονταν κλεισµένοι εντός κοινού δεµατίου από πυκνό συνδετικό ιστό, σε 6 
περιπτώσεις (3,33%). 
δ) Σε 12 περιπτώσεις (6,67%) ένωση των ΚΠ και ΚΗΠ γινόταν σε υψηλό επίπεδο. Το µήκος τους δεν 
ξεπερνούσε τα 2,5 εκατ., ενώ το µήκος του ΧΠ ήταν περίπου 8-10 εκατ. 
ε) Σε 6 περιπτώσεις (3,33%) ΚΠ ήταν πάρα πολύ κοντός ή έλλειπε, µε αποτέλεσµα, να φαίνεται πως, η 
χοληδόχος κύστη αποχετεύει απευθείας στον ΚΗΠ. 
στ) Ο ΚΠ ενωνόταν µε τον ΚΗΠ, στην πρόσθια (5 περιπτώσεις, 2,78%) ή στην οπίσθια (2 περίπτωση, 
1,11%) επιφάνεια του δευτέρου έχοντας ελικοειδή πορεία  

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι παραλλαγές του εξωηπατικού χοληφόρου συστήµατος εµφανίζονται αρκετά 
συχνά. Κατά τη διάρκεια επεµβάσεων στην περιοχή (πχ. χολοκυστεκτοµή) είναι απαραίτητο να 
αναγνωρίζονται τα διάφορα ανατοµικά στοιχεία, ώστε να αποφεύγονται λάθη που µπορεί να θέσουν σε 
κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. 
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:Ν-420-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη του εξωηπατικού χοληφόρου συστήµατος: παραλλαγές των επικουρικών 
ηπατικών πόρων.

.2Καραµάνου Σ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1άκης ΠΣκανδαλ, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Τσιγκρής Π, Παρασκευοπούλου ∆, Μπερνιδάκη Α, 
Κωνσταντίνου Ε.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Το εξωηπατικό χοληφόρο σύστηµα αποτελείται από το δεξιό και τον αριστερό 
ηπατικό πόρο, τον κοινό ηπατικό πόρο, το χοληδόχο πόρο, τη χοληδόχο κύστη και τον κυστικό πόρο. Οι 
ηπατικοί πόροι, δεξιός και αριστερός, αναδύονται από το δεξιό και τον αριστερό λοβό του ήπατος στην πύλη 
του ήπατος, και µετά από βραχεία πορεία ενώνονται σχηµατίζοντας τον κοινό ηπατικό πόρο. Στο 1/5, 
περίπου, των περιπτώσεων, σύµφωνα µε τα κλασσικά συγγράµµατα Ανατοµίας, παρατηρείται η ύπαρξη και 
επικουρικών ηπατικών πόρων, οι οποίοι αποχετεύουν τη χολή από τις περιφερικές περιοχές του ήπατος. 
Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η καταγραφή των παραλλαγών των επικουρικών ηπατικών πόρων, στις 
περιπτώσεις που ανεβρέθηκαν, στα πλαίσια µίας ευρύτερης µελέτης των παραλλαγών του εξωηπατικού 
χοληφόρου συστήµατος. 

 
ΥΛΙΚΟ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατά την νεκροτοµική εξέταση 180 
πτωµάτων (102 ανδρών και 78 γυναικών) ηλικίας 18 έως 86 ετών. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν: 
α) Στο 21,11% (38 περιπτώσεις) του δείγµατος ανεβρέθηκαν επικουρικοί ηπατικοί πόροι. Στο 47,37% (18 
περιπτώσεις) εξ’ αυτών βρέθηκε ένας επικουρικός ηπατικός πόρος (ΕΗΠ) που ενωνόταν µε τον κοινό 
ηπατικό πόρο σε κάποιο σηµείο της πορείας του (p<0.05). 
β) Σε 7 περιπτώσεις (18,42%) ο ΕΗΠ ενωνόταν µε τον δεξιό ηπατικό πόρο. 
γ) Ο ΕΗΠ ενωνόταν µε τον κυστικό πόρο, σε 3 περιπτώσεις (7,89%). 
δ) Σε 6 περιπτώσεις (15,79%) ο ΕΗΠ ενωνόταν µε τον χοληδόχο πόρο. 
ε) Σε 1 περίπτωση (2,63%) ο ΕΗΠ αποχέτευε απευθείας στην χοληδόχο κύστη. 
στ) ∆ύο επικουρικοί ηπατικοί πόροι (δεξιός και αριστερός) παρατηρήθηκαν σε 3 περιπτώσεις (7,89%). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ύπαρξη επικουρικών ηπατικών πόρων είναι αρκετά συχνή. Πολύ συχνά επίσης 
παρατηρούνται παραλλαγές ως προς την αποχέτευσή τους. Είναι επιβεβληµένο, εποµένως, κατά τη διάρκεια 
επεµβάσεων στην περιοχή (πχ. χολοκυστεκτοµή) να αναγνωρίζονται τα διάφορα ανατοµικά στοιχεία, ώστε 
να αποφεύγονται λάθη επικίνδυνα για τη ζωή του ασθενούς. 
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:Ν-520-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των αγγείων του παχέος εντέρου: παραλλαγές των 
κλάδων της κάτω µεσεντέριας αρτηρίας.

. 2Βρακάς Σ, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Μυωτέρη ∆, Γεροντοπούλου Σ, Ξουραφά Γ, Μαθιουδάκης Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της ερευνητικής αυτής εργασίας είναι η µελέτη της δοµής του αρτηριακού δικτύου του 
παχέος εντέρου, των παραλλαγών κατασκευής του και κατ’ επέκταση της κλινικής τους σηµασίας. Η 
παρούσα ανακοίνωση αναφέρεται στις παραλλαγές των κλάδων της κάτω µεσεντέριας αρτηρίας. 

 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών 
σε 180 πτώµατα (102 άνδρες και 78 γυναίκες) ενηλίκων ατόµων. Μετά την Ιατροδικαστική εξέταση 
αφαιρούνταν τα όργανα της πυέλου, ακολουθούσε παρασκευή και στη συνέχεια έγχυση διαλύµατος θειικού 
βαρίου στην κάτω µεσεντέρια αρτηρία. Έπειτα ελαµβάνοντο ακτινογραφίες της περιοχής. Τέλος, γινόταν 
καταγραφή και φωτογράφηση της πορείας των αγγείων. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα κυριότερα αποτελέσµατα της µελέτης έχουν ως εξής: Η κάτω µεσεντέρια αρτηρία 
παρουσιάζει συγκεκριµένη έκφυση. Εκφύεται από την κοιλιακή αορτή και διαιρείται σε 3 κλάδους 
(αριστερή κολική, σιγµοειδική και άνω ορθο-αιµορροειδική αρτηρία) σε 129 περιπτώσεις (76,67%). 
Επιπλέον, σε 51 περιπτώσεις (28,33%) παρατηρήθηκε η έκφυση και τέταρτου κλάδου (ανιούσα µέση κολική 
αρτηρία) (p<0,05). Παρατηρήθηκαν παραλλαγές της πορείας των αγγείων που θα παρουσιαστούν αναλυτικά 
κατά την ανάπτυξη του θέµατος. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχει ποικίλη διαφοροποίηση στη δοµή του 
αρτηριακού δικτύου της περιοχής. Η γνώση των δεδοµένων αυτών µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα 
για την κλινική πορεία κακοηθών νόσων της περιοχής, λόγω της γνώσης των δυνητικών µεταστάσεων, και 
να ωφελήσει τους χειρουργούς λόγω της πρόληψης πιθανών δυσκολιών και επιπλοκών κατά τη διάρκεια 
χειρουργικών επεµβάσεων. 
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:Ν-620-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των αρτηριών και φλεβών του θυρεοειδούς αδένα.
.2Καραµάνου Α, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Κωστάκη Μ, Τατούλη Ι, ∆ουβετζέµης Σ, Λιανόπουλος Ε. 
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ: Ο θυρεοειδής αδένας, ένας από τους µεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένες του 
σώµατος, έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την εν γένει λειτουργία του οργανισµού. Σκοπός της εργασίας 
αυτής είναι η ανατοµική µελέτη των αγγείων (αρτηριών και φλεβών) του, γνώση ιδιαίτερα χρήσιµη για τους 
χειρουργούς και τους ακτινοθεραπευτές του αδένα. 

 
ΥΛΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Η µελέτη έγινε τα τελευταία έτη στο Εργαστήριο Περιγραφικής 
Ανατοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατόπιν σχετικής 
αδείας, σε 120 πτώµατα (68 άνδρες και 52 γυναίκες) ηλικίας 23-72 ετών (Μ.Ο. 56,63 έτη). Η µέθοδος που 
ακολουθήθηκε περιελάµβανε: ευρεία τοµή από το γένειο µέχρι τη λαβή του στέρνου, υπέγερση του µυώδους 
πλατύσµατος, διατοµή   του   στερνοκλειδοµαστοειδή µύ και των «κάτωθεν του υοειδούς» µυών και 
αποκάλυψη του θυρεοειδούς αδένα, ανατοµική  παρασκευή  των  αρτηριών και φλεβών του  αδένα και 
καταγραφή  του τρόπου έκφυσης των αρτηριών (άνω, κάτω, κατώτατη), καθώς και του σχηµατισµού και της 
εκβολής των φλεβών στα µεγαλύτερα στελέχη. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσµατα της ερευνητικής µας προσπάθειας αποκαλύπτουν τις διάφορες 
παραλλαγές της έκφυσης και πορείας των αρτηριών του θυρεοειδούς. Συγκεκριµένα η άνω θυρεοειδής 
αρτηρία εκφύεται, κυρίως, από το διχασµό της κοινής καρωτίδας αρτηρίας (23 περιπτώσεις, 19,17%) και 
από την έξω καρωτίδα αρτηρία (79 περιπτώσεις, 65,83%) (p<0.05). Σε ό,τι αφορά την κάτω θυρεοειδή 
αρτηρία, βρέθηκε να εκφύεται, κυρίως, από  το θυρεαυχενικό στέλεχος (103 περιπτώσεις, 85,83%) 
(p<0.001). Η ima (κατώτατη) εντοπίστηκε να εκφύεται από την ανώνυµη αρτηρία (9 περιπτώσεις, 7,5%) και 
από το αορτικό τόξο (7 περιπτώσεις, 5,83%). Οι φλέβες που ξεκινούν από τον θυρεοειδή αδένα είναι: α) η 
άνω θυρεοειδής φλέβα, η οποία απάγει το αίµα του άνω λοβού του αδένα και εκβάλλει στη έσω σφαγίτιδα. 
Συχνά, δέχεται την άνω λαρυγγική φλέβα. β) η µέση θυρεοειδής φλέβα, που αποχετεύει το φλεβικό αίµα από 
κάθε πλευρά του αδένα στην έσω σγαγίτιδα, και γ) οι κάτω θυρεοειδικές φλέβες, οι οποίες αρχίζουν 
µπροστά από την τραχεία και το θυρεοειδές πλέγµα, στο οποίο εκβάλλουν οι τραχειακές, οι οισοφαγικές και 
οι κάτω λαρυγγικές φλέβες. Εκβάλλουν, δεξιά και αριστερά, στη σύστοιχη ανώνυµη φλέβα ή µε κοινό 
στέλεχος στην αριστερή ανώνυµη φλέβα. Γενικά, έχουµε να αναφέρουµε ότι οι παραλλαγές είναι 
συχνότερες στα βραχύσωµα άτοµα, ενώ παρατηρούνται σε µεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες απ’ ότι 
στους άνδρες (p<0.05). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Λόγω του πλήθους των αγγείων που φέρονται και απάγονται από τον θυρεοειδή, ακόµα 
και όταν έχουν απολινωθεί όλα τα κύρια αγγεία, ο αδένας µπορεί να αιµορραγεί, όταν διατέµνεται κατά 
µήκος, κατά τη διάρκεια µερικής θυρεοειδεκτοµής. Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν 
πολυάριθµες παραλλαγές των αγγείων του αδένα. Η γνώση τους είναι περισσότερο από απαραίτητη για τους 
χειρουργούς κατά τη διάρκεια επεµβάσεων καθώς και εξετάσεων µε απεικονιστικές µεθόδους. 
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:Ν-720-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των νεφρικών φλεβών.
.3Σταυρόπουλος Ν, 3Κυριοπούλου Ε, 2Γκισάκης Ι, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ασηµάκη Ο, Μπερνιδάκη Α, Κωνσταντίνου Ε, Τσιγκρής Π, 
Παρασκευοπούλου ∆.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Χειρουργός Οδοντίατρος, 3Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Στα πλαίσια µιας ευρείας µελέτης των αγγείων της κοιλιακής χώρας (αρτηριών, φλεβών και 
λεµφαγγείων), ερευνήσαµε και καταγράψαµε τις παραλλαγές των διφυών κλάδων, µεταξύ αυτών και των 
αγγείων των νεφρών και των επινεφριδίων. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση των 
παραλλαγών των νεφρικών φλεβών, γνώση χρήσιµη για τους χειρουργούς ουρολόγους και για την εκτίµηση 
των εικόνων των ακτινολογικών µεθόδων διάγνωσης των παθήσεων των νεφρών. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών (κατόπιν σχετικής αδείας), κατά τη 
διάρκεια της άσκησης των φοιτητών και την ιατροδικαστική εξέταση, αντίστοιχα. Εξετάστηκαν 240 
πτώµατα ενηλίκων ατόµων (139 ανδρών και 101 γυναικών). Η µέθοδος εξέτασης περιελάµβανε ευρείες 
ανατοµικές τοµές που επέτρεπαν την καλύτερη παρατήρηση και καταγραφή του τρόπου έκφυσης και 
πορείας των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Γενικά, ξέρουµε ότι οι παραλλαγές των φλεβών είναι περισσότερο συχνές από τις 
αντίστοιχες των αρτηριών. 1) Η αριστερή νεφρική φλέβα (στην οµάδα µελέτης µας) είναι µια ενιαία φλέβα. 
Φυσικά, είναι πιθανή η διαµόρφωση ενός βρόχου γύρω από την κοιλιακή αορτή (9 περιπτώσεις, 3,75%). Στο 
σύνολο των περιπτώσεών µας η αριστερή νεφρική φλέβα δέχεται µια επινεφρίδιο φλέβα και την έσω 
σπερµατική φλέβα. Η σύνδεση των ανωτέρω αναφερόµενων φλεβών µε την αριστερή νεφρική γίνεται µε, 
σχεδόν, κάθετο τρόπο και αυτό έχει κλινική σηµασία, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση. Η ύπαρξη µιας 
δεύτερης κατώτερης κοίλης φλέβας που οδηγεί στην αριστερή νεφρική φλέβα (5 περιπτώσεις, 2,08%) και η 
περιαορτική διαδροµή της νεφρικής φλέβας (8 περιπτώσεις, 3,34%), ήταν αξιοπρόσεκτες περιπτώσεις. 2) Η 
δεξιά νεφρική φλέβα δεν παρουσιάζει πολλές διαφορές όσον αφορά τη διαδροµή της. Σε ποσοστό 32,08% 
(77 περιπτώσεις) βρέθηκε να είναι διπλή. Επίσης, σε ποσοστό 12,92% (31 περιπτώσεις) παρατηρήθηκαν 
τρεις δεξιές νεφρικές φλέβες. Το συµπέρασµά µας είναι ότι η δεξιά νεφρική φλέβα είναι πολλαπλή στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων. 

 
Συµπέρασµα: Οι πολυάριθµες παραλλαγές που παρατηρούνται σχετικά µε τις νεφρικές φλέβες έχουν 
µεγάλο κλινικό ενδιαφέρον και θα παρουσιαστούν αναλυτικά κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 
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:Ν-820-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη του ύψους διχασµού της κοινής καρωτίδας αρτηρίας.
.3Σταυρόπουλος Ν, 3Κυριοπούλου Ε, 2Γκισάκης Ι, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ασηµάκη Ο, Μαθιουδάκης Α, Λιανόπουλος Ε, Γεροντοπούλου 
Σ, Ταµπούρη Ι.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Χειρουργός Οδοντίατρος, 3Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της µελέτης ήταν η αναζήτηση, η καταγραφή και η παρουσίαση του ύψους διχασµού της 
κοινής καρωτίδας αρτηρίας, στοιχείο που αποτελεί χρήσιµη γνώση για την κατανόηση και εξήγηση των 
εικόνων των απεικονιστικών µεθόδων και για τους χειρουργούς στην περιοχή του τραχήλου. 

 
Υλικό Μελέτης-Μέθοδος: Εξετάσαµε και καταγράψαµε την µορφολογία των καρωτίδων κατά τη διάρκεια 
της νεκροτοµικής εξέτασης σε 80 τραχήλους πτωµάτων (46 ανδρών και 34 γυναικών) στην Ιατροδικαστική 
υπηρεσία Αθηνών. Ως σηµείο αναφοράς για τον προσδιορισµό του ύψους διχασµού, λάβαµε την σπονδυλική 
στήλη έτσι ώστε να αποφεύγεται η εξάρτηση της µετρήσεως από την παράµετρο της ηλικίας. Οι συνθήκες 
έρευνας µας επέτρεψαν τη διενέργεια ευρέων ανατοµικών τοµών. Μετά την αφαίρεση των πρόσθιων και 
πλάγιων µυών του τραχήλου εντοπίζαµε τις κοινές καρωτίδες αρτηρίες. 

 
Αποτελέσµατα: Ο διχασµός της κοινής καρωτίδας αρτηρίας γινόταν στο ύψος: α) του 2ου αυχενικού 
σπονδύλου (ΑΣ) σε 2 περιπτώσεις (2,5%), β) µεταξύ 2ου-3ου ΑΣ σε 3 περιπτώσεις (3,75%), γ) του 3ου ΑΣ σε 
8 περιπτώσεις (10%), δ) µεταξύ 3ου-4ου ΑΣ σε 17 περιπτώσεις (21,25%), ε) του 4ου ΑΣ σε 28 περιπτώσεις 
(35%), στ) µεταξύ 4ου-5ου ΑΣ σε 13 περιπτώσεις (16,25%), ζ) του 5ου ΑΣ σε 5 περιπτώσεις (6,25%), η) 
µεταξύ 5ου-6ου ΑΣ σε 1 περίπτωση (1,25%), και θ) του 6ου ΑΣ σε 3 περιπτώσεις (3,75%) (γενικά p>0.05). Οι 
διαφορές µεταξύ των δύο φύλων δεν ήταν στατιστικώς σηµαντικές (p=0,643). 

 
Συµπέρασµα: Τα αποτελέσµατα της έρευνας αυτής καταδεικνύουν τις πολυάριθµες παραλλαγές της 
µορφολογίας των καρωτίδων αρτηριών. Η γνώση τους είναι περισσότερο από απαραίτητη για τους ιατρούς 
κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων καθώς και εξετάσεων µε απεικονιστικές µεθόδους. 
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:Ν-920-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών των παγκρεατικών πόρων.
.2Καραµάνου Α, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Κωνσταντίνου Ε, Μυωτέρη ∆, Ξουραφά Γ, Σαλµάς Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της εργασία είναι η ανατοµική µελέτη της αποχετευτική µοίρα του παγκρέατος και 
ιδιαίτερα οι παραλλαγές της κατασκευής και του τρόπου εκβολής των παγκρεατικών πόρων στο 
δωδεκαδάκτυλο. 

 
Υλικό µελέτης µέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σε 200 
πτώµατα ενηλίκων ατόµων (108 ανδρών και 92 γυναικών, ηλικίας 21-78 ετών, ΜΟ: 59,54 έτη). Το δείγµα 
ήταν τυχαίο, και αποκλείστηκαν µόνο τα πτώµατα νεκρών που έπασχαν από παθήσεις του παγκρέατος. 
Μετά την ιατροδικαστική εξέταση αφαιρούνταν το πάγκρεας µε µοίρα του δωδεκαδάκτυλου. Κατόπιν 
γινόταν έγχυση διαλύµατος βαρίου από τις εκβολές των πόρων και ακτινογράφιση. 

 
Αποτελέσµατα: Το πάγκρεας είναι µικτός αδένας µε εξωκρινή και ενδοκρινή µοίρα. Σύµφωνα µε τις παρα-
τηρήσεις µας το µήκος κυµαίνεται µεταξύ 12-22 εκ., το βάρος µεταξύ 70-150 γραµ. [ΜΟ: 85 (±15) στις 
γυναίκες και 90 (±15) στους άνδρες]. Είναι επίµηκες και αγκιστροειδές. ∆ιακρίνουµε τέσσερα µέρη: 
κεφαλή, αυχένα, σώµα και ουρά. Το δεξιό άκρο, κεφαλή είναι µεγάλο και αποπεπλατυσµένο, ενώ η ουρά 
του έρχεται σε σχέση µε τις πύλες του σπλήνα. Σε ποσοστό 52% φέρεται στο ύψος των πυλών, 10% φέρεται 
προς τον άνω πόλο και 38% προς τον κάτω πόλο. Οι εκφορητικοί του πόροι είναι δύο: α) Μείζων 
παγκρεατικός πόρος (Wirsung). Οι βασικές παραλλαγές του τρόπου εκβολής είναι: i) η εκβολή είναι κοινή 
και  οι πόροι εισέρχονται στο τοίχωµα του δωδεκαδάκτυλου µαζί (67%), ii) οι πόροι εισέρχονται σε 
απόσταση µεταξύ τους στο τοίχωµα του δωδεκαδάκτυλου, αλλά έχουν κοινή εκβολή (29%), iii) οι πόροι 
εισέρχονται σε απόσταση στο τοίχωµα του δωδεκαδάκτυλου και εκβάλουν χωριστά (4%). Μέσα στο 
τοίχωµα του δωδεκαδάκτυλου υπάρχουν σφιγκτήρες, δύο για το χοληδόχο πόρο, ένας για τον παγκρεατικό 
πόρο και ένας κοινός. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της διαµέτρου των παγκρεατικών πόρων είναι τα 
εξής: στην κεφαλή 3,5 χιλ., στο σώµα 2,6 χιλ., στην ουρά 1,4 χιλ. β) Ελάσσων παγκρεατικός πόρος 
(Santorini). Ανευρίσκεται σε απόσταση 2,2 εκ. από τον µείζονα (κεφαλικά και ελαφρά προς τα εµπρός). Η 
παρουσία του καταγράφηκε στο 89% των περιπτώσεων. 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές της κατασκευής και του τρόπου εκβολής των 
παγρεατικών πόρων µε ιδιαίτερη κλινική σηµασία, ενώ η γνώση τους είναι απαραίτητη στους επεµβαίνοντες 
στο πάγκρεας. 
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:Ν-021-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών αγγείωσης του παγκρέατος.
. 2Βρακάς Σ, 2Σταυρόπουλος Ν, 2Κυριοπούλου Ε, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Λυµπερόπουλος Ν, ∆ρίκος Α, ∆ρίκος Ι, Τατούλη Ι.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Η αγγείωση του παγκρέατος είναι πολύπλοκη, ενώ η γνώση των παραλλαγών των αρτηριών είναι 
πολύ σηµαντική για τους ασχολούµενους µε τη µελέτη, καθώς και τη θεραπεία του παγκρέατος. Το 
πάγκρεας είναι ένα οπισθοπεριτοναϊκό όργανο µε διπλή εµβρυολογική προέλευση, γεγονός που εξηγεί και 
τη διπλή προέλευση της αγγείωσής του (από κλάδους της κοιλιακής και της άνω µεσεντερίου αρτηρίας). 
Στην αγγείωση του παγκρέατος παίρνουν µέρος οι ηπατική, γαστροδωδεκαδακτυλική, σπληνική και άνω 
µεσεντέριος αρτηρίες. Οι αρτηρίες αυτές, µε αναστοµώσεις, δηµιουργούν το δίκτυο της αγγείωσης του 
οργάνου. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών σε 250 
ανθρώπινα παγκρέατα (144 ανδρών και 106 γυναικών, ηλικίας 18-74 ετών, ΜΟ: 57,46 έτη) µετά το πέρας 
της νεκροτοµής. Το δείγµα ήταν τυχαίο, και αποκλείστηκαν µόνο τα πτώµατα νεκρών που έπασχαν από 
παθήσεις του παγκρέατος. 

 
Αποτελέσµατα: Α] Για την αγγείωση της κεφαλής του παγκρέατος σχηµατίζονται πρόσθια τόξα από 
αναστόµωση της γαστροδωδεκαδακτυλικής και της άνω µεσεντερίου αρτηρίας κυρίως (άνω και κάτω 
παγκρεατοδωδεκαδακτυλική αρτ.). Τα τόξα αυτά µπορεί να είναι δύο (197 περιπτώσεις, 78,8%), τρία (38 
περιπτώσεις, 15,2%) ή τέσσερα (15 περιπτώσεις, 6%). Β] Επίσης σχηµατίζονται οπίσθια τόξα, τα οποία 
µπορεί να είναι ένα (222 περιπτώσεις, 88,8%) ή δύο (28 περιπτώσεις, 11,2%). Η πρώτη περίπτωση 
αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειονότητα και το άνω άκρο του τόξου µπορεί να εκφύεται: 1) από τη 
γαστροδωδεκαδακτυλική αρτ.  (207 περιπτώσεις, 93,2%), 2) από την κοινή ηπατική  αρτ. (9 περιπτώσεις, 
4,1%), 3) από την ιδίως ηπατική αρτ. (6 περιπτώσεις, 2,7%). Γ] Σπουδαία τροφοφόρος αρτηρία του 
παγκρέατος είναι η ραχιαία παγκρεατική αρτ. η οποία µπορεί να εκφύεται από: 1) τη σπληνική αρτ. (125 
περιπτώσεις, 50%), 2) την κοιλιακή αρτ. (52 περιπτώσεις, 20,8%), 3) την κοινή ηπατική αρτ. (25 
περιπτώσεις, 10%), 4) την άνω µεσεντέριο αρτ. (48 περιπτώσεις, 19,2%). ∆] Σηµαντικός κλάδος τον οποίο 
µελετήσαµε είναι η εγκάρσια παγκρεατική αρτ. η οποία µπορεί να εκφύεται από: 1) τη ραχιαία αρτ. ως 
αριστερός κλάδος της (205 περιπτώσεις, 82%), 2) από ένα πρόσθιο τόξο (26 περιπτώσεις, 10,4%), 3) από 
την άνω µεσεντέριο αρτ. (19 περιπτώσεις, 7,6%). Επίσης, η σπληνική αρτ. χορηγεί µε πολύ µεγάλη 
συχνότητα µικρούς αρτηριακούς κλάδους για την ουρά του παγκρέατος, πράγµα που παρατηρήθηκε στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων (203 περιπτώσεις, 81,2%). 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά την αγγείωση του παγκρέατος. 
Ωστόσο δεν εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και στις διάφορες 
ηλικιακές οµάδες. 
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:Ν-121-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των παραλλαγών της πυλαίας φλέβας.
.2Βρακάς Σ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, ∆ουβετζέµης Σ, Μυωτέρη ∆, Ξουραφά Γ, Μαθιουδάκης Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Λόγω της µεγάλης σηµασίας της πυλαίας φλέβας στην αποχέτευση του αίµατος του κύτους της 
κοιλίας κρίναµε σκόπιµο να παρουσιάσουµε µελέτη µας πάνω σε αυτή, χρήσιµη γνώση για τους 
ασχολουµένους µε τη χειρουργική, την αγγειογραφία και την επεµβατική ακτινολογία της περιοχής. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, σε 250 
πτώµατα ενηλίκων ατόµων (144 άνδρες και 106 γυναίκες) µετά την ιατροδικαστική εξέταση. Η µέθοδος 
εξέτασης περιελάµβανε ευρείες ανατοµικές τοµές που επέτρεπαν την καλύτερη παρατήρηση και καταγραφή 
των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Η πυλαία φλέβα έχει µήκος 7,1-9,4 εκ., διάµετρο 9,3-11,4 χιλ. και σχηµατίζεται από την 
αναστόµωση της σπληνικής και της άνω µεσεντερίου φλέβας. Η άνω µεσεντέριος φλέβα η οποία έχει 
διάµετρο 6,2-7,3 χιλ. σχηµατίζεται από την αναστόµωση της δεξιάς, της µέσης κολικής και των 
ειλεοκολικών φλεβών. Η σπληνική φλέβα, η οποία έχει διάµετρο 3,6-5,2 χιλ. ξεκινά  από την πύλη του 
σπληνός και δέχεται την αποχέτευση από την αριστερή γαστρεπιπλόϊκή, τις βραχείες γαστρικές και τις   
παγκρεατικές φλέβες. Η κάτω µεσεντέριος φλέβα, µε διάµετρο 3,9-5,3 χιλ. αποχετεύει: α) στη σπληνική 
φλέβα (132 περιπτώσεις, 52,8%), β) στην άνω µεσεντέριο φλέβα (61 περιπτώσεις, 24,4%), και γ) στη 
συµβολή των ανωτέρω φλεβών (57 περιπτώσεις, 22,8%). Σε ποσοστό 22,4% (56 περιπτώσεις) η αριστερή 
γαστρική φλέβα αποχετεύεται στη σπληνική φλέβα. Παρατηρήθηκαν, επίσης, αξιόλογες περιπτώσεις 
διαφορετικής αποχέτευση των διαφόρων φλεβών. 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται συχνά παραλλαγές, τις οποίες ο επεµβαίνων πρέπει να γνωρίζει προκειµένου 
να αποφεύγονται λάθη τόσο κατά την εκτίµηση των εικόνων των απεικονιστικών τεχνικών όσο και κατά την 
χειρουργική αντιµετώπιση νόσων της περιοχής. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 212

 
:Ν-221-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη του αρτηριακού αρθρικού δικτύου του γόνατος.
. 2ς ΣΒρακά, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Αργυρόπουλος Κ, Ιωνάς Ε, Τατούλη Ι, Κωστάκη Μ.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Η αγγείωση της άρθρωσης του γόνατος γίνεται κυρίως από τους αρθρικούς κλάδους της ιγνυακής αρτηρίας. 
Οι αρτηρίες αυτές συµβάλλουν στο σχηµατισµό του αρτηριακού αρθρικού δικτύου του γόνατος γύρω από την 
επιγονατίδα και τους µηριαίο και κνηµιαίο κονδύλους. Παρά τις λεπτοµερείς περιγραφές των ανατοµικών 
συγγραµµάτων η περιοχή του γόνατος εµφανίζει µεγάλο αριθµό αγγειακών παραλλαγών της µακρο- και µικρο-
κυκλοφορίας. Σκοπός της µελέτης ήταν η εντόπιση των παραλλαγών στον σχηµατισµό του αρτηριακού αρθρικού 
δικτύου του γόνατος. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Εξετάσαµε 110 πτώµατα (59 άνδρες και 51 γυναίκες, 220 κάτω άκρα) κατά τη νεκροψία 
στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατόπιν σχετικής αδείας. Η µέθοδος εξέτασης περιελάµβανε: ∆ιατοµή του 
δέρµατος κάτωθεν του κνηµιαίου κυρτώµατος επί της κνηµιαίας ακρολοφίας µέχρι τη ραχιαία επιφάνεια της τρίτης 
µεταταρσιοφαλαγγικής διάρθρωσης. Υπέγερση του δέρµατος της κνήµης. ∆ιατοµή και υπέγερση της περιτονίας και 
των συνδέσµων. Παρασκευή των µυών και των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Η αρτηριακή άρδευση των µηριαίων κονδύλων γίνεται κατά βάση από τους αρθρικούς κλάδους (άνω-
έσω, άνω-έξω, κάτω-έσω, κάτω-έξω) της ιγνυακής αρτηρίας που εισέρχεται στον ιγνυακό βόθρο περνώντας µέσα από 
το τρήµα του µεγάλου προσαγωγού µυός. Συγκεκριµένα το αρτηριακό αρθρικό δίκτυο του γόνατος που φέρεται γύρω 
από την επιγονατίδα και τα παρακείµενα άκρα του µηρού και της κνήµης αποτελείται από: την ανωτάτη αρτηρία του 
γόνατος που προέρχεται από την µηριαία, τους αρθρικούς κλάδους του γόνατος που προέρχονται από την ιγνυακή 
αρτηρία, την πρόσθια και οπίσθια κνηµιαία παλίνδροµη που προέρχονται από την προσθια κνηµιαία και τους 
περονιαίους κλάδους της οπίσθιας κνηµιαίας. ∆ιαπιστώσαµε ότι η αρτηριακή άρδευση του έξω µηριαίου κονδύλου 
γίνεται από τον άνω-έξω κλάδο της ιγνυακής αρτηρίας, ο οποίος διαπερνά τον κόνδυλο από την έξω επιφάνειά του. 
Επίσης κλάδοι της µέσης ιγνυακής αρτηρίας αρδεύουν τον κόνδυλο, διερχόµενοι από την έσω πλευρά της 
µεσοκονδύλιας εντοµής. Το υποχόνδριο οστό του έσω µηριαίου κονδύλου αιµατώνεται κυρίως από τον κάτω αρθρικό 
κλάδο της ιγνυακής αρτηρίας, ενώ κλάδοι της µέσης ιγνυακής εισχωρούν στον έσω µηριαίο κόνδυλο από την πρόσθια 
επιφάνεια της µεσοκονδύλιας αύλακας, που όµως δεν συνεισφέρουν στην αρτηριακή παροχή του αντίστοιχου 
υποχόνδριου οστού. 
Η οπίσθια κνηµιαία παλίνδροµη παρέχει οστικούς κλάδους στην µετάφυση της κνήµης, την οπίσθια επιφάνεια των 
κνηµιαίων επιφύσεων καθώς και στο κνηµιαίο κύρτωµα και τον επιγονατιδικό σύνδεσµο. Ο κάτω-έξω αρθρικός κλάδος 
της ιγνυακής αρτηρίας παρέχει 4-6 µικρότερους κλάδους , οι οποίοι ανερχόµενοι ή κατερχόµενοι κάθετα στην πορεία 
του κύριου κλάδου, αναστοµώνονται µε κλάδους της οπίσθιας κνηµιαίας παλίνδροµης και αρδεύουν την µεσοκονδύλια 
επιφάνεια. Φαίνεται όµως ότι καθένα από τα παραπάνω αγγεία αρδεύει κατά κύριο λόγο µία συγκεκριµένη περιοχή. 
Έτσι η οπίσθια επιφάνεια του έξω κνηµιαίου κονδύλου αιµατώνεται κυρίως από την οπίσθια κνηµιαία παλίνδροµη, ενώ 
η πρόσθια επιφάνειά του από τον κάτω-έξω κλάδο της ιγνυακής αρτηρίας, ενώ η µεσαία επιφάνεια και από τους δύο. 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά την αγγείωση του γόνατος. Η παραπάνω 
διαπίστωση έχει ιδιαίτερη σηµασία λόγω του µεγάλου αριθµού των επεµβάσεων  που πραγµατοποιούνται στην περιοχή 
του γόνατος, καθώς τα αγγειακά τραύµατα παρατηρούνται σε ποσοστό 5-19%, αφορώντας κυρίως τις ιγνυακή αρτηρία 
και φλέβα. Τόσο οι χειρουργοί όσο και οι ακτινολόγοι θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για την 
αναγνώρισή τους. Οι παραλλαγές παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες και στα βραχύσωµα άτοµα. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 213

 
:Ν-321-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των αρτηριών του άκρου ποδός.
. 2Γιαννίρη Μ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Τατούλη Ι, Κωστάκη Μ, Αργυρόπουλος Κ, Κωνσταντίνου Ε.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σε µια προσπάθεια να ολοκληρώσουµε τη µελέτη της αγγείωσης των κάτω άκρων, µελετήσαµε τις 
παραλλαγές των αρτηριακών κλάδων του άκρου ποδός, χρήσιµη γνώση για τους ασχολούµενους µε την 
χειρουργική της περιοχής. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Εξετάσαµε 100 πτώµατα (54 άνδρες και 46 γυναίκες) κατά τη νεκροψία στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατόπιν σχετικής αδείας. Η µεταβλητότητα στην περιοχή αυτή είναι 
µεγάλη και ως βάση για την ανάλυση µας χρησιµοποιήσαµε τις ακόλουθες παραδοχές. Η πρόσθια κνηµιαία 
αρτηρία, καταλήγοντας στο πόδι ως ραχιαία του άκρου ποδός, διακλαδίζεται σε έξω ταρσαία αρτηρία και σε 
έσω ταρσαίες αρτηρίες και καταλήγει ως τοξοειδής αρτηρία. Αυτό δηµιουργεί τις ραχιαίες µετατάρσιες 
αρτηρίες που δίνουν τελικά τις ραχιαίες των δακτύλων. Στο πρώτο µεσόστεο διάστηµα ο εν τω βάθει κλάδος 
ενώνεται µε το πελµατιαίο τόξο. Οι υπόλοιπες ραχιαίες µετατάρσιες αρτηρίες έχουν επίσης επικοινωνία µε 
τις πελµατιαίες κι έτσι αυτοί οι διατιτρώντες κλάδοι µπορούν να υποκαταστήσουν τις ραχιαίες µετατάρσιες 
αρτηρίες. Έτσι προκύπτουν συνδυασµοί κλάδων που µπορεί να είναι ραχιαίοι (Ρ) ή πελµατιαίοι (Π). Η 
µέθοδος εξέτασης περιελάµβανε: ∆ιατοµή του δέρµατος κάτωθεν του κνηµιαίου κυρτώµατος επί της 
κνηµιαίας ακρολοφίας µέχρι τη ραχιαία επιφάνεια της τρίτης µεταταρσιοφαλαγγικής διάρθρωσης. Υπέγερση 
του δέρµατος της κνήµης. ∆ιατοµή και υπέγερση της περιτονίας και των συνδέσµων. Παρασκευή των µυών 
και των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Η ραχιαία αρτηρία του ποδιού, που έχει εξαιρετική πρακτική κλινική σηµασία, αποτελεί τη 
συνέχεια της πρόσθιας κνηµιαίας αρτηρίας. Φέρεται µπροστά από την ποδοκνηµική διάρθρωση, κατά µήκος 
του έξω χείλους του τένοντα του µακρού εκτείνοντα το µεγάλο δάκτυλο µέχρι το πρώτο µετατάρσιο 
διάστηµα, όπου διαιρείται στην πρώτη ραχιαία µετατάρσια αρτηρία και στον εν τω βάθει πελµατιαίο 
αρτηριακό κλάδο. Η ραχιαία αρτηρία του ποδιού πορεύεται σχετικά επιφανειακά στη ράχη του ποδιού και 
ψηλαφάται επί τα εκτός του τένοντα του µακρού εκτείνοντα το µεγάλο δάκτυλο. Η ψηλάφηση ή µη των 
σφυγµών της αρτηρίας αυτής παρέχει καθοριστικά στοιχεία για τη διάγνωση της κατάστασης της 
κυκλοφορίας στο κάτω άκρο. 
Προκύπτουν συνδυασµοί κλάδων που µπορεί να είναι ραχιαίοι (Ρ) ή πελµατιαίοι (Π): ΡΡΡΡ (κλασικό 
πρότυπο) 25%, ΡΡΡΠ 5%, ΡΡΠΠ 7%, ΡΠΠΠ 43%, ΠΠΠΠ 8%, ΠΡΡΡ 5%, ΡΠΡΡ 3%, ΡΠΠΡ 2%, ΡΡΠΡ 1%, 
ΡΠΡΠ 1%. Οι παραλλαγές εµφανίζονται στο 57,33% των ανδρών και στο 42,67% των γυναικών. Οι 
παραλλαγές παρατηρήθηκαν κυρίως σε άτοµα µε ύψος >170 εκατ. (81%). 

 
Συµπεράσµατα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά την αγγείωση του άκρου ποδός, 
λόγω των συνδυασµών ραχιαίων και πελµατιαίων κλάδων. Οι παραλλαγές παρατηρούνται συχνότερα στις 
γυναίκες και στα βραχύσωµα άτοµα. 
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:Ν-421-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη της έσω λαγόνιας αρτηρίας.
.2Γιαννίρη Μ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1ς ∆Λάππα

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, ∆ρίκος Ι, Λυµπερόπουλος Ν, ∆ρίκος Α, Γεροντοπούλου Σ.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Η ποικιλοµορφία στην έσω λαγόνιο αρτηρία µε τους τοιχωµατικούς και σπλαγχνικούς της 
κλάδους είναι πολύ µεγάλη και είναι δύσκολο να ταξινοµηθεί. Οι λόγοι ανάγονται και στην 
εµβρυολογική εξέλιξη των αγγείων της περιοχής. Σκοπός της µελέτης ήταν η καταγραφή των 
παραλλαγών της έσω λαγονίου αρτηρίας. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Το πλήθος των επεµβάσεων που γίνονται στην περιοχή µας οδήγησε 
στην ανάλυση των παραλλαγών που ευρέθησαν την τελευταία τετραετία επί 100 πτωµάτων 
ενηλίκων ατόµων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών. Οι ευρείες ανατοµικές τοµές 
καθιστούσαν δυνατή την παρατήρηση και λεπτοµερή παρασκευή. Από την αρχή θεωρήθηκε για 
λόγους απλοποίησης σκόπιµο να µη γίνει διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων όπου υπάρχει 
ξεκάθαρα σχηµατισµένη κοινή λαγόνιος αρτηρία και των περιπτώσεων όπου ο διχασµός σε έξω και 
έσω λαγόνιο γίνεται πολύ νωρίς στην κοιλιακή αορτή. 

 
Αποτελέσµατα: ∆ιακρίνουµε τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
1. Μονή έσω λαγόνιος (µόνο ένα στέλεχος) η οποία δίνει όλους τους τοιχωµατικούς και 
σπλαγχνικούς κλάδους(12%) 
2. ∆ιπλή έσω λαγόνιος (διχασµός) και έκφυση των κλάδων από τα 2 στελέχη(63%). ∆ιακρίνονται 
οι εξής υποπεριπτώσεις: 
α. Το οπίσθιο στέλεχος καταλήγει ως άνω γλουτιαία αρτηρία, ενώ το πρόσθιο καταλήγει ως κάτω 
γλουτιαία και έσω αιδοιϊκή (37%) 
β. Το πρόσθιο στέλεχος καταλήγει ως έσω αιδοιϊκή αρτηρία, ενώ το οπίσθιο δίνει την άνω και κάτω 
γλουτιαία αρτηρία (13%) 
γ. Όπως στην προηγούµενη περίπτωση, αλλά ο διχασµός του οπίσθιου κλάδου γίνεται µετά την 
έξοδό του από την πύελο δια του υπεραπιοειδούς τρήµατος (13%) 
3. Τριχοτόµηση της έσω λαγονίου και στη συνέχεια έκφυση των κλάδων (16%) 
4. ∆ιαίρεση της έσω λαγονίου σε 4 ή και περισσότερους κλάδους, εκ των οποίων εκπορεύονται οι 
διάφοροι κλάδοι (11%). 

 
Συµπέρασµα: Παρατηρούνται πολυάριθµες παραλλαγές όσον αφορά τους κλάδους της έσω 
λαγόνιας αρτηρίας. Οι παραλλαγές παρατηρούνται συχνότερα στις γυναίκες και στα βραχύσωµα 
άτοµα. 
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:Ν-521-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη των αρτηριών της κνήµης.
. 2ιαννίρη ΜΓ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Κοτσάφτης Φ, Λυµπερόπουλος Ν, ∆ρίκος Α, ∆ρίκος Ι, Αργυρόπουλος Κ. 
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σε µια προσπάθεια να εξετάσουµε την αιµάτωση του κάτω άκρου µελετήσαµε τα τελευταία έτη τις 
παραλλαγές των αγγείων της κνήµης, χρήσιµη γνώση για τους ασχολούµενους µε την χειρουργική της 
περιοχής. Οι αρτηρίες της κνήµης είναι κλάδοι της ιγνυακής αρτηρίας: Πρόσθια κνηµιαία αρτηρία: Αµέσως 
µετά την απόσχισή της από την ιγνυακή αρτηρία, διέρχεται διά του άνω τρήµατος του µεσόστεου υµένα και 
φέρεται από το οπίσθιο στο πρόσθιο διαµέρισµα της κνήµης. Οπίσθια κνηµιαία αρτηρία: Η οπίσθια κνηµιαία 
αρτηρία είναι ευρύτερη από την πρόσθια και αποτελεί το κύριο αρτηριακό στέλεχος από το οποίο χορηγείται 
αίµα στα ανατοµικά µόρια των οπίσθιων διαµερισµάτων της κνήµης. Περονιαία αρτηρία: Είναι µεγάλη 
αρτηρία η οποία εκφύεται λίγο πιο κάτω από το σηµείο που αρχίζει η οπίσθια κνηµιαία αρτηρία και δίνει 
πολλούς µυϊκούς κλάδους και µια τροφοφόρο αρτηρία για την περόνη. 

 
Υλικό µελέτης - Μέθοδος: Εξετάσαµε 100 πτώµατα (54 άνδρες και 46 γυναίκες) κατά τη νεκροψία στην 
Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, κατόπιν σχετικής αδείας. Όσον αφορά τις αρτηρίες που βρίσκονται κάτω 
από την κατά γόνυ άρθρωση υπήρχε µεγάλη δυσκολία στην περιγραφή. Συµφωνήθηκε να θεωρηθεί ως 
βασική αρτηρία η περονιαία, γιατί σε ελλείψεις των κνηµιαίων αρτηριών η περονιαία αναλαµβάνει το 
κοµµάτι τους για αιµάτωση.  Η µέθοδος εξέτασης περιελάµβανε: ∆ιατοµή του δέρµατος κάτωθεν του 
κνηµιαίου κυρτώµατος επί της κνηµιαίας ακρολοφίας µέχρι τη ραχιαία επιφάνεια της τρίτης 
µεταταρσιοφαλαγγικής διάρθρωσης. Υπέγερση του δέρµατος της κνήµης. ∆ιατοµή και υπέγερση της 
περιτονίας και των συνδέσµων. Παρασκευή των µυών και των αγγείων. 

 
Αποτελέσµατα: Οι παραλλαγές µπορούν να ταξινοµηθούν ως εξής: 
Α. Το κλασικό πρότυπο των συγγραµµάτων ανατοµικής: Η περονιαία αρτηρία παρουσιάζει έναν 
αναστοµωτικό κλάδο προς την οπίσθια κνηµιαία αρτ. και ένα διατιτρώντα κλάδο προς την πρόσθια κνηµιαία 
αρτ. (85 περιπτώσεις). 
Β. Η ραχιαία αρτ. του άκρου ποδός σχηµατίζεται µε τη συµµετοχή δυο ισότιµων κλάδων από την περονιαία 
αρτ. και την πρόσθια κνηµιαία αρτ. (2 περιπτώσεις). 
Γ. Η ραχιαία αρτ. του άκρου ποδός σχηµατίζεται από το διατιτρώντα κλάδο της περονιαίας αρτ., ενώ η 
πρόσθια κνηµιαία αρτ. είναι ελλιπής (7 περιπτώσεις). 
∆. Η οπίσθια κνηµιαία αρτ. είναι ελλιπής και οι αρτηρίες του πέλµατος προέρχονται από την περονιαία αρτ. 
(6 περιπτώσεις). 

 
Συµπεράσµατα: Η περονιαία αρτηρία µπορεί να θεωρηθεί ως βασική, γιατί σε ελλείψεις των κνηµιαίων 
αρτηριών η περονιαία αναλαµβάνει το κοµµάτι τους για αιµάτωση. Σε έλλειψη της πρόσθιας κνηµιαίας η 
περονιαία δίνει τη ραχιαία του άκρου ποδός, ενώ σε έλλειψη της οπίσθιας κνηµιαίας η περονιαία δίνει τις 
αρτηρίες του πέλµατος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η µεταβλητότητα του τροφικού κλάδου της κνήµης. 
Στις µισές περίπου περιπτώσεις αυτός προερχόταν από το οπίσθιο κνηµοπερονιαίο στέλεχος ή από την 
πρόσθια και την οπίσθια κνηµιαία αρτηρία ή πιο σπάνια από την περονιαία και την ιγνυακή. Αυτό έχει 
επιπτώσεις στη µορφολογία του οστού (αντίστοιχη θέση του τροφικού τρήµατος). Οι παραλλαγές 
παρατηρήθηκαν συχνότερα σε γυναίκες και βραχύσωµα άτοµα. 
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:Ν-621-ΑΑ

Ανατοµική µελέτη της έκφυσης των κλάδων του προσωπικού νεύρου.
. 2Βρακάς Σ, 2Κυριοπούλου Ε, 2Σταυρόπουλος Ν, 1Σκανδαλάκης Π, 1Λάππας ∆ 

Συνεργάστηκαν οι: Καρακούκης Ν, Ξουραφά Γ, Γεροντοπούλου Σ, Μυωτέρη ∆, Μαθιουδάκης Α.
1Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
2Ιατρός 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης µελέτης ήταν η ανατοµική µελέτη της έκφυσης των κλάδων του προσωπικού 
νεύρου γνώση χρήσιµη για τους χειρουργούς της περιοχής προκειµένου να αποφεύγεται ο τραυµατισµός 
τους κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων. 

 
Υλικό µελέτης – Μέθοδος: Η µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατοµικής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, σε 45 πτώµατα (24 άνδρες και 21 
γυναίκες), ηλικίας άνω των 20 ετών, κατά τη διάρκεια της άσκησης των φοιτητών και την ιατροδικαστική 
εξέταση, αντίστοιχα. Η µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: µέση τοµή από τη γενειακή σύµφυση µέχρι 
τη µεσότητα του θόλου του κρανίου, τοµή προς τα έξω από τη γενειακή σύµφυση, κατά µήκος του χείλους 
της κάτω γνάθου µέχρι πίσω από την µαστοειδή απόφυση, τοµή που ενώνει τα πέρατα των δύο 
προηγούµενων τοµών, υπέγερση του δέρµατος και των περιτονιών και παρασκευή της παρωτίδας και των 
κλάδων του προσωπικού νεύρου. 

 
Αποτελέσµατα: Τα κυριότερα αποτελέσµατα έχουν ως εξής: 
1) Σε 14 περιπτώσεις (ποσοστό 31,11%) οι κλάδοι του προσωπικού νεύρου εκφύονταν ανεξάρτητα µεταξύ 
τους και δεν παρατηρούνταν αναστοµώσεις. 
2) Σε 31 περιπτώσεις (ποσοστό 68,89%) παρατηρήθηκαν κοινά νευρικά στελέχη και αναστοµώσεις µεταξύ 
των κλάδων του προσωπικού νεύρου. Πιο αναλυτικά, παρατηρήθηκαν: α) έκφυση µε κοινό στέλεχος µεταξύ 
του κροταφικού και του ζυγωµατικού κλάδου (7 περιπτώσεις, 15,56%) και αναστοµώσεις µεταξύ των 
κλάδων αυτών, έπειτα από το διαχωρισµό τους, ενώ σε 9 περιπτώσεις (20%) υπήρχαν αναστοµώσεις και µε 
τον βυκανητικό κλάδο, β) δηµιουργία αναστοµωτικής αγκύλης µεταξύ των κροταφικού, ζυγωµατικού και 
βυκανητικού κλάδων (7 περιπτώσεις, 15,56%), γ) σε 3 περιπτώσεις (6,67%) βρέθηκε ένας έκτος κλάδος του 
προσωπικού νεύρου που αναστοµωνόταν µε τον βυκανητικό κλάδο, και δ) ευρείες αναστοµώσεις µεταξύ 
όλων των κλάδων του νεύρου και δηµιουργία εκτεταµένων ενδοαδενικών πλεγµάτων (5 περιπτώσεις, 
11,11%). 

 
Συµπεράσµατα: Λόγω της ευρείας διανοµής του, το προσωπικό νεύρο ελέγχει την έκφραση του προσώπου, 
την έκκριση του σιέλου και των δακρύων,  και αποτελεί τη γευστική οδό από το πρόσθιο τµήµα της 
γλώσσας, το έδαφος του στόµατος και τη µαλθακή υπερώα. Όπως προέκυψε από την έρευνα αυτή 
παρατηρούνται, αρκετά συχνά, ανατοµικές παραλλαγές που αυξάνουν τον κίνδυνο ιατρογενούς 
τραυµατισµού των κλάδων του νεύρου µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη σοβαρών µετεγχειρητικών επιπλοκών. 
Απαιτείται, λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεµβάσεων για την ανεύρεση και 
την προφύλαξη των κλάδων του προσωπικού νεύρου. 
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:Ν-721-ΑΑ

Μεταβολές του ηπατικού παρεγχύµατος κυοφορούντων µυών µετά από “in vivo” χορήγηση 
ρετινοϊκών και αντιρετροϊικών ουσιών.

Φράγκου , 1Μάµθος Α, 1Λικαρτσής Χ, 1Γούλα Χ, 1Μάνθου ΜΕ, 1Νικολούσης Ε, 1Εµµανουήλ ΕΝ
Ε2, Μασσουρίδου Σ2.
1Εργαστήριο Ιστολογίας-Εµβρυολογίας & Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα Ρετινοϊκά παράγωγα All-Trans και 13-Cis Retinoic Acids , χρησιµοποιούνται  για την 
θεραπεία κακοήθων νοσηµάτων του αίµατος, καθώς και βαρέων δερµατοπαθειών, οι οποίες συνυπάρχουν σε 
νοσολογικές οντότητες, όπως το AIDS και η Λέπρα. Η Υδροξυουρία χρησιµοποιείται στα πολυσύνθετα 
σχήµατα της αντιρετροϊικής θεραπευτικής αγωγής και στην χηµειοθεραπεία των  λευχαιµιών. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση των µορφολογικών 
µεταβολών στο ηπατικό παρέγχυµα θηλέων κυοφορούντων µυών της φυλής Balb/C, µετά τη χορήγηση των 
προαναφερθεισών ουσιών. 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ:  Για την πειραµατική αυτή εργασία, χρησιµοποιήθηκαν 25 θήλεις ενήλικες µύες 
της φυλής Balb/C , ηλικίας 3 µηνών και βάρους ~30 γραµµαρίων που διασταυρώθηκαν επί 24 ώρες.Στην 
συνέχεια χωρίσθηκαν σε πέντε οµάδες των πέντε πειραµατοζώων, όπου χορηγήθηκαν “ in vivo”  οι 
παράγοντες επί τρείς ηµέρες , στο δεύτερο ήµισυ της κύησης. Στην πρώτη οµάδα, χορηγήθηκε All-Trans –
R.Α. 50 mg/χ.β.σ. .Στη δεύτερη οµάδα, χορηγήθηκε 13-Cis - R.Α.  50 mg/χ.β.σ. Στην τρίτη οµάδα, 
χορηγήθηκε Hydroxyurea 4,56 mg//χ.β.σ.,στην τέταρτη οµάδα, αραβοσιτέλαιο και στην πέµπτη οµάδα NaCl 
9%0, Τα πειραµατόζωα θυσιάσθηκαν  τη 17η ηµέρα της κύησής. Το ήπαρ κάθε πειραµατοζώου 
παρασκευάσθηκε για παρατήρηση στο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο ∆ιέλευσης. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:  Τα αποτελέσµατά είναι ενδεικτικά σηµαντικής βλάβης της λειτουργικότητας 
τουήπατος. Αναλυτικά, µετά από την χορήγηση του Αll-trans Retinoic Αcid παρατηρήθηκε πλήρης 
αποδιοργάνωση της αρχιτεκτονικής του ηπατικού παρεγχύµατος και εντόπιση αποπτωτικών κυττάρων σε 
πολυάριθµες ηπατικές δοκίδες, γεγονός που υποδεικνύει την πλήρη αποδιοργάνωση του ηπατικού λοβίου. 
Τόσο το αδρό, όσο και το λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο παρουσίαζαν αποκοκκίωση και διάταση, Στο ηπατικό 
παρέγχυµα των πειραµατοζώων που χορηγήθηκε 13-Cis-Retinoic Αcid οι παθολογικές βλάβες, ήταν 
ηπιότερες και ιδιαίτερα τα αποπτωτικά κύτταρα εµφανιζόταν σε πολύ µικρότερη αναλογία . 
Σοβαρότερες από τις παθολογικές βλάβες των προηγουµένων, ήταν αυτές που εντοπίσθηκαν στο ηπατικό 
παρέγχυµα των κυοφορούντων παιραµατοζώων στα οποία χορηγήθηκε η Υδροξυουρία ,όπου παρατηρήθηκε 
επιπρόσθετα σηµαντική άθροιση λιπιδίων στο κυτταρόπλασµα καθώς και κατά τόπους εξαφάνιση του 
γλυκογόνου. 
  
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα ευρήµατά επισηµαίνεται ότι τόσο το Αll-Τrans R.Α.,όσο και η Υδροξυουρία 
µπορούν να επηρεάσουν την λειτουργικότητα του ήπατος σε µη αναστρέψιµο επίπεδο. Το13-Cis- R.Α.,, στο 
ίδιο δοσολογικό σχήµα και κατά την ίδια διάρκεια χορήγησης µε το  Αll-Τrans. Retinoic Αcid, παρουσίασε 
ηπιότερες  βλάβες στο ηπατικό παρέγχυµα. 
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:Ο-821-ΑΑ

Οµοιοπαθητική και Υγεία. 
.3Βαρσαγγέλη Χ, 2Σηµαδοπούλου Σ, 1Αλεπίδης ∆ 

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ιατρός, 3Οµοιοπαθητικός Ιατρός 
 
 

 η συνοπτική παρουσίαση της οµοιοπαθητικής ιατρικής:Σκοπός 
 

:Βιβλιογραφική σύνοψη 
 
Ο ανθρώπινος οργανισµός αποτελείται από τρία επίπεδα:  
∆ιανοητικό, Συναισθηµατικό, Σωµατικό  
και λειτουργεί πάντοτε ως σύνολο τόσο όταν εκτελεί τις συνηθισµένες λειτουργίες του όσο και όταν 
προστατεύει τον εαυτό του από νοσογόνα ερεθίσµατα. Επίσης, τηρεί πάντα µια ιεραρχία σπουδαιότητας στη 
σχέση των τριών επιπέδων, αλλά και στο εσωτερικό κάθε επιπέδου. 

 
Τι ειναι υγεία και ποιός ειναι ο στόχος θεραπείας; 
Για την Οµοιοπαθητική ιατρική, Υγεία ειναι η ελευθερία απο τον πόνο στο σωµατικό επίπεδο, από το 
πάθος στο συναισθηµατικό επίπεδο που έχει ως αποτέλεσµα µια δυναµική κατάσταση γαλήνης και ηρεµίας 
και από τον εγωισµό στο πνευµατικό επίπεδο, που επιφέρει ως κατάσταση την καθαρότητα του νου και 
τελικά την πλήρη ένωση µε την αλήθεια. 
Ο αµυντικός µηχανισµός δρα σε όλα τα επίπεδα του οργανισµού, λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο και 
προστατεύει συστηµατικά τις εσωτερικές περιοχές µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Για να εκδηλωθεί οποιαδήποτε νόσος χρειάζεται µια υποβόσκουσα αιτία (προδιάθεση) και κάποιος 
εκλυτικός παράγοντας. 
Το οµοιοπαθητικό φάρµακο έχει αποκλειστικά τη δύναµη να αλλάξει την κατάσταση υγείας του ανθρώπινου 
οργανισµού. Κάθε ουσία που µπορεί να δηµιουργήσει ενα σύνολο συµπτωµάτων σε υγιές άτοµο µπορεί  να 
θεραπεύσει το ίδιο σύνολο συµπτωµάτων στον άρρωστο - νόµος των οµοίων. 

 
Τι θεραπεύει η οποιοπαθητική; 
Νοσήµατα στην αρχική τους φάση, όταν δεν έχουν αναπτυχθεί βαριές παθολογοανατοµικές βλάβες και 
επίσης όταν δεν έχουν χορηγηθεί ισχυρά χηµικά φάρµακα. 
Η οµοιοπαθητική είναι µια καινούρια ιδέα στηριγµένη σε θεµελιώδεις αλήθειες. Έχει σπουδαίες 
κοινωνικοοικονοµικές προοπτικές, ενώ προυπόθεση για την άσκησή της ειναι η άριστη εκπαίδευση των 
οµοιοπαθητικών ιατρών. 
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:Ο-921-ΑΑ

Τροφοβλαστική νόσος: διάγνωση και θεραπεία.
.2Λουφόπουλος Ν, 1ης ΓΠετρίδ, 1Πετρακάκης Ι

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  2∆’ Πανεπιστηµιακή Γυναικολογική Κλινική της 
Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο “Ιπποκράτειο” 

 
 
Οι τροφοβλαστικοί όγκοι της κύησης παρουσιάζονται µε ευρύ κλινικό φάσµα. Η υδατιδώδης µύλη υποχωρεί 
αυτόµατα στο 90% περίπου των περιπτώσεων µετά την κένωση της µήτρας, όπως φαίνεται από τις 
διαδοχικές µετρήσεις των επιπέδων της χοριονικής γοναδοτροπίνης στον ορό. Περίπου 10% των 
περιπτώσεων µύλης κύησης, η διηθητική µύλη και το χοριοκαρκίνωµα απαιτούν την χορήγηση 
χηµειοθεραπείας. Είναι όµως σηµαντικό να γίνει διάκριση των περιπτώσεων που χρειάζονται θεραπεία µε 
ένα µόνο φάρµακο από τις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζονται εντατική πολυχηµειοθεραπεία. Η 
χρησιµοποίηση του συστήµατος της βαθµολογίας που βασίζεται σε προγνωστικούς παράγοντες προσφέρει 
σηµαντική βοήθεια στη διάκριση αυτή. Η θεραπεία για τις άρρωστες χαµηλού και µέσου κινδύνου επιφέρει 
ίαση στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων. Αν και τα αποτελέσµατα στις άρρωστες αυξηµένου κινδύνου 
έχουν βελτιωθεί, ένα σηµαντικό ποσοστό αρρώστων πεθαίνει από αποτυχία εκρίζωσης της νόσου. 
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:Ν-022-ΑΑ

Η σηµασία της εκτίµησης της αναπνευστικής λειτουργίας ως προγνωστικός δείκτης των 
µετεγχειρητικών επιπλοκών.

.Κουτσοκώστας Θ, Καλαµπαλίκης Α, Μητρούδης Ν, Παπατόλιος Γ
Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Η προεγχειρητική πρόβλεψη και πρόληψη αναπνευστικών περιεγχειρητικών επιπλοκών, µέσω ενός 
ολοκληρωµένου ιστορικού που περιλαµβάνει απλές ερωτήσεις, ( όπως πχ ηλικία, συνήθειες του ασθενούς 
ως καπνιστή, κατάσταση των αεροφόρων οδών, εµφάνιση δύσπνοιας µετά από ήπια άσκηση κτλ), 
βασισµένες σε ήδη υπάρχοντα στατιστικά δεδοµένα, συνοδευόµενο µε µια απλή κλινική και εργαστηριακή 
εκτίµηση της πνευµονικής λειτουργίας (ακρόαση πνευµόνων, σπιροµέτρηση, υπολογισµός των 
αναπνευστικών όγκων, αέρια αίµατος κτλ). 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Στατιστικές µελέτες δείχνουν ότι οι  πνευµονικές επιπλοκές είναι από τις πιο 
συχνές στη µετεγχειρητική περίοδο. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν η εκτίµηση της πνευµονικής λειτουργίας -
εργαστηριακή και κλινική- συγκαταλέγεται στις απαραίτητες ενέργειες ενός αναισθησιολόγου πριν από µια 
εγχείρηση. Η οµαδοποίηση των ασθενών σε class Ι  µέχρι  class ΙV κατά ASA (American Society of 
Anesthesiologists) αποτελεί χρήσιµο µέσο πρόβλεψης του ποσοστού εµφάνισης των µετεγχειρητικών 
επιπλοκών.  
Τι µπορεί να περιλαµβάνει ο έλεγχος της προεγχειρητικής αναπνευστικής λειτουργίας; Η απάντηση 
συµπεριλαµβάνει τη διερεύνηση και την εκτίµηση της χρόνιας  φλεγµονής στο τραχειοβρογχικό δέντρο, της 
αυξηµένης παραγωγής βλέννας, του βρογχόσπασµου και τέλος του προεγχειρητικού αναπνευστικού έργου. 
Τα δύο πρώτα, βέβαια, δεν µπορούν να µετρηθούν ποσοτικά αλλά ο βροχόσπασµος και το αναπνευστικό 
έργο µπορούν να εκτιµηθούν µε την σπιροµέτρηση και τον υπολογισµό των αερίων του αρτηριακού αίµατος. 
Άλλωστε ο βρογχόσπασµος και η υποξία αποτελούν δύο από τις πιο συχνές διεγχειρητικές επιπλοκές. Οι 
προδιαθεσικοί παραγόντες αυτών, είναι: 

 
1. Οι αµυντικοί µηχανισµοί του πνεύµονα 

2. Οι διαταραχές της διαφραγµατικής λειτουργίας 
3. Οι διαταραχές  όγκων – εκπνευστικών ροών 

4. Οι διαταραχές της ανταλλαγής αερίων 
Ο καθορισµός των παραπάνω προδιαθεσικών παραγόντων αλλά και συνοδών παθήσεων (πχ. άσθµα), καθώς 
επίσης και η δυνατότητα εκτίµησης της αναπνευστικής λειτουργίας πραγµατοποιείται από τους 
πνευµονολόγους µε τη σπιροµέτρηση. 
Αποτέλεσµα αυτής της εργασίας, συνεπώς, είναι η ευαισθητοποίηση των ιατρών που εµπλέκονται σε κάθε 
είδους εγχειρητική διαδικασία προς µια πιο επιτυχηµένη αντιµετώπιση των αναπνευστικών 
περιεγχειρητικών επιπλοκών. 
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:Ο-122-ΑΑ

Λαπαροτοµία ελέγχου της βλάβης: παρέµβαση απελπισίας που σώζει ζωές.
.Αθανασίου Ε, Χατζηθεοφίλου Κ, Σούκου Ε, Σιµοπούλου Ε, Καρλάφτη Ε

Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας 
 
 
Σκοπός: H παρουσίαση της λαπαροτοµίας ελέγχου βλάβης (Damage Control Laparotomy) ως τεχνική 
αντιµετώπισης βαρέως πασχόντων τραυµατιών καθώς και µη τραυµατικών επειγουσών χειρουργικών 
καταστάσεων. 
Η πρακτική εφαρµογή της µεθόδου συνίσταται στην αντιµετώπιση των βαρέως πασχόντων σε τρία στάδια, 
µε σκοπό τη διακοπή του “αιµατηρού φαύλου κύκλου”, που συνίσταται 1)σε υποθερµία, 2) µεταβολική 
οξέωση και 3) διαταραχές της πήξεως. Στα στάδια της τεχνικής περιλαµβάνονται: Στάδιο Ι - Συνοπτικός 
χειρουργικός έλεγχος µε περιηπατικό και ενδοκοιλιακό επιπωµατισµό. Στάδιο II – Ανάνηψη στη ΜΕΘ µε 
ταυτόχρονη επαναθέρµανση του τραυµατία και Στάδιο III – Τελική χειρουργική αποκατάσταση όλων των 
διαπιστωθεισών βλαβών. Οι κύριες επιπλοκές είναι: Σύνδροµο διαµερίσµατος κοιλίας, σηπτικές επιπλοκές, 
δηµιουργία συριγγίων (ιδίως σε τραύµα παγκρέατος, εντέρου) και σπανιότερα διάφορες λοιµώξεις κατά την 
παραµονή  στη ΜΕΘ.  
Η συνολική θνητότητα της µεθόδου ανέρχεται σε 40,7%   και η νοσηρότητα σε 25%. Ωστόσο η τεχνική έχει 
αποδείξει την αξία της γιατί µπορεί να βελτιώσει την πρόγνωση σε ασθενείς που θεωρούνται χωρίς 
πιθανότητα επιβίωσης. Στην χειρουργική κλινική του ΠΓΝΛ επιβίωσαν 6 από τους 9 που αντιµετωπίστηκαν 
µε την τεχνική αυτή. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: 1. Sauaia A, Moore FA, Moore EE, et al. Epidemiology of trauma deaths. J 
Trauma 1995;38:185–193. 
2. Mattox K. Introduction, background, and future projections of damage control surgery. Surg 
ClinNorthAm1997;77:753–759. 
3. Hirshberg A, Mattox KL. Planned reoperation for severe trauma. Ann Surg 1995;222:3–8. 
4. Halstead WS. The employment of fine silk in preference to catgut and the advantages of transfixing tissues 
and vessels in controlling hemorrhage. Also an account of the introduction of gloves, gutta-percha tissue and 
silver foil. JAMA LX1913:1119. 
5. Schroeder WE. The process of liver hemostasis: Reports of cases. Surg Gynecol Obstet 1906;2:52. 
Συλλέχθηκαν, επίσης, στοιχεία από τα άρθρα: Frank 1992, Arthurs  Am J Surg 2006, Enderson 1991 
 Miller 1994, Garrison 1996, Morris 1993, Rotondo 1993.   
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:Ν-222-ΑΑ

Ευεργετικές δράσεις στην υγεία από την κατανάλωση τσαγιού. 
.Χουρδάκης Μ, Χατζηαγοράκης Α, Σκαρλατούδη Μ

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
 
 
ΣΚΟΠΟΣ µας µέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας είναι να καταδείξουµε την ευεργετική 
δράση από την κατανάλωση τσαγιού και την ποσοτική συσχέτιση κατανάλωσης-δράσης, ως προς ικανό 
αριθµό ασθενειών. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ: Τα περισσότερα δεδοµένα των µελετών για το πράσινο και µαύρο τσάι 
συνηγορούν υπέρ της ευεργετικής δράσης του τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και στη θεραπεία πλήθους 
ασθενειών. Στις περιεχόµενες ουσίες (κατεχίνες, µεθυλοξανθίνες, αλκυλαµίνες) και ιδιαίτερα στην 
αντιοξειδωτική δράση αυτών οφείλεται η εξαιρετικά θετική επίδρασή του σε πολλά συστήµατα του 
οργανισµού.   
Όσον αφορά το γαστρεντερικό σύστηµα η κατανάλωση τσαγιού φαίνεται πως ασκεί προστατευτικό ρόλο 
έναντι των καρκίνων του οισοφάγου και του στοµάχου, ενώ εµφανίζει προληπτική δράση έναντι χρόνιων 
ηπατικών παθήσεων, όπως η κίρρωση και η ίνωση του ήπατος και η χρόνια ηπατίτιδα, καθώς επίσης κι 
έναντι του σακχαρώδους διαβήτη και των επιπλοκών του. Επιπλέον, φαίνεται να να ελαττώνει την απώλεια 
υγρών από το έντερο σε λοίµωξη µε την εντεροτοξινογόνο Ε.coli (ETEC), ενώ δρα προστατευτικά εναντίον 
βακτηριδίων που ευθύνονται για την κακοσµία του στόµατος. Από την άλλη, όµως, φαίνεται να ευθύνεται 
και για την ελάττωση της απορρόφησης του φυλλικού οξέος από το γαστρεντερικό σωλήνα. 
Το τσάι έχει ιδιαίτερα ευεργετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστηµα, ελαττώνοντας το κίνδυνο για 
έµφραγµα του µυοκαρδίου και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, εµφανίζοντας αντι-υπερτασική δράση και 
µειώνοντας τα επίπεδα της LDL στο αίµα.Το τσαι εµφανίζει, επίσης, προστατευτική δράση στο 
ουροποιογεννητικό σύστηµα (προληπτική δράση έναντι του καρκίνου του προστάτη), στο νευρικό σύστηµα 
(στη νόσο Αλτσχάιµερ). Πέρα από την άµεση προστατευτική δράση του τσαγιού έναντι διαφόρων µορφών 
καρκίνου (π.χ. καρκίνος του µαστού,  καρκινικές και µη βλάβες στην επιδερµίδα), έρευνες έδειξαν ότι το 
τσάι προστατεύει από τον καρκίνο και µε έµµεσο τρόπο, διαµέσου της ευεργετικής επιδράσεώς του στο 
ανοσοποιητικό σύστηµα. Ακόµη φαίνεται να έχει προστατευτικό ρόλο έναντι ενός κακοήθους νοσήµατος 
του αιµοποιητικού συστήµατος, της χρόνιας λεµφοκυτταρικής λευχαιµίας. Υπερβολική ωστόσο κατανάλωση 
τσαγιού από άτοµα µε έλλειψη της δευδρογενάσης της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) µπορεί να έχει 
επιβλαβή δράση προκαλώντας ακόµα και αιµόλυση. 

 
Συµπερασµατικά, το τσάι όντας φθηνό, εύκολο στην παρασκευή και προσιτό σε όλους, αναδεικνύεται από 
απλό ροφηµα σε ωφέλιµο εργαλείο κυρίως της προληπτικής ιατρικής. 
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:Ν-322-ΑΑ

Αντιµετώπιση υποσκληρίδιου υγρώµατος– αιµατώµατος σε έδαφος παροχετευθείσας 
υδροκεφαλίας.

.3Σακελαρίου Π, 2Μπουντζιούκας Σ, 1Πετρίδης Γ, 1Πετρακάκης Ι
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3 Νευροχειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο” Παπανικολάου” 

 
 
Παρουσιάζονται οι περιπτώσεις τριών ασθενών που αντιµετωπίστηκαν στην κλινική µας µε υποσκληρίδιο 
ύγρωµα σε έδαφος παροχετευθείσας υδροκεφαλίας. Ο χρόνος εµφάνισης του υποσκληριδίου υγρώµατος 
κυµάνθηκε από 1-1,5 µήνες µετά την τοποθέτηση της βαλβίδας υδροκεφάλου. Ο τύπος της Βαλβίδας για 
τους δύο ασθενείς ήταν µέσης πιέσεως ενώ στον τρίτο ασθενή ήταν χαµηλής πιέσεως. Η αντιµετώπιση σε 
όλους τους ασθενείς έγινε µε αποκλεισµό του παροχετευτικού συστήµατος στην υπερκλείδια χώρα( 
αποκλεισµός του περιτοναϊκού καθετήρα ). Μετά την πάροδο 20 – 30 ηµερών έγινε έλεγχος µε αξονική 
τοµογραφία η οποία έδειξε διάταση του κοιλιακού συστήµατος, ελάττωση του υποσκληριδίου χώρου και 
συνεπώς  και του υγρώµατος. Στην συνέχεια έγινε αντικατάσταση της βαλβίδας µε τύπου υψηλότερης 
πίεσης και ακολούθησαν επανέλεγχοι µε αξονική τοµογραφία. Η µετεγχειρητική πορεία όλων των ασθενών 
ήταν καλή. Ο έλεγχος µε αξονική τοµογραφία έδειξε καλή λειτουργία της βαλβίδας, ενώ η κλινική 
κατάσταση των ασθενών δεν παρουσίαζε σηµεία αυξηµένης ενδοκράνιας πίεσης. 
  Η µέθοδος του αποκλεισµού της βαλβίδας φαίνεται να είναι αποτελεσµατική για την αντιµετώπιση του 
υποσκληριδίου υγρώµατος. Για την αποφυγή της υποτροπής καλό θα είναι να συνδυάζεται και µε 
αντικατάσταση της βαλβίδας µε άλλη, τύπου υψηλότερης πιέσεως. 
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:Ο-422-ΑΑ

Συγγενής θροµβοφιλία: από τα αίτια στην αντιµετώπιση.
.A Μάτσακα

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Η συγγενής θροµβοφιλία προδιαθέτει σε θροµβοεµβολική νόσο (εν τω βάθει φλεβοθρόµβωση και 
πνευµονική εµβολή).  Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η συνοπτική παρουσίαση των τελευταίων 
βιβλιογραφικών δεδοµένων αναφορικά µε τη συγγενή θροµβοφιλία και πιο συγκεκριµένα µε τα αίτια, τις 
εργαστηριακές µεθόδους διάγνωσής της και την αντιµετώπισή της.     

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ως συγγενής θροµβοφιλία ορίζεται η γενετική προδιάθεση του ατόµου προς 
θροµβοεµβολική νόσο (πνευµονική εµβολή και εν τω βάθει φλεµβοθρόµβωση), η οποία εµφανίζεται σε 
µικρή ηλικία και είναι συνήθως υποτροπιάζουσα. Κληρονοµείται κυρίως µε τον αυτοσωµατικό 
επικρατούντα χαρακτήρα. Για την εκδήλωση συµπτωµατικής θροµβοεµβολικής νόσου ενοχοποιείται η 
αλληλεπίδραση γενετικών παραγόντων και περιβαλλοντικών επιδράσεων (π.χ. κύηση, χειρουργική 
επέµβαση). Τα συνηθέστερα αίτια είναι ο παράγοντας V Leiden και η µετάλλαξη του γονιδίου της 
προθροµβίνης.  Σπανιότερα εµφανίζονται η ανεπάρκεια των πρωτεϊνών C και S, η ανεπάρκεια 
αντιθροµβίνης, η οµοκυστεϊναιµία και η δυσινωδογοναιµία, ενώ υπό έρευνα βρίσκεται η συµµετοχή και 
άλλων γενετικών παραγόντων στα αίτια της συγγενούς θροµβοφιλίας. Η ανίχνευση στον γενικό πληθυσµό 
των φορέων συγγενούς θροµβοφιλίας είναι δυνατή ως επί το πλείστον µε µεθόδους µοριακής βιολογίας.   Η 
αντιµετώπιση ενός οξέος θροµβοεµβολικού επεισοδίου είναι κοινή στους πάσχοντες από συγγενή 
θροµβοφιλία και στο γενικό πληθυσµό. Μετά την εκδήλωση όµως συµπτωµατικού  θροµβοεµβολικού 
επεισοδίου οι φορείς συγγενούς θροµβοφιλίας θα πρέπει να λάβουν µακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή 
διαφορετικής χρονικής διάρκειας για κάθε αίτιο της συγγενούς θροµβοφιλίας.     
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:Ν-522-ΑΑ

∆ιαταραχή ελλειµµατικής προσοχής/Υπερκινητικότητα στην παιδική ηλικία.
.2Μαντά Α-Σκριάπα, 1Μούτου Α

1Τµήµα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ιατρική Σχολή του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός : Να συνοψίσουµε τον ορισµό, τα αίτια, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την προσέγγιση των παιδιών 
µε ∆ΕΠ-Υ. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής- υπερκινητικότητα είναι µια αναπτυξιακή 
διαταραχή οργανικής αιτιολογίας (µε βάση τα ερευνητικά δεδοµένα που προκύπτουν), η οποία αναφέρεται 
σε παιδιά και ενήλικες µε σοβαρές συµπεριφορικές και γνωστικές δυσκολίες, σε πολλούς τοµείς 
λειτουργηκότητας του παιδιού, όπως η οικογένεια, το σχολικό και εργασιακό περιβάλλον καθώς και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δυσλειτουργίες αυτές οφείλονται σε αδυναµία ελέγχου της προσοχής, των 
παρορµήσεων και σε υπερβολική κινητική δραστηριότητα. Οι µακροχρόνιες επιπτώσεις αυτών των 
δυσκολιών είναι σοβαρές για την ακαδηµαϊκή απόδοση, την επαγγελµατική επιτυχία και την 
κοινωνικοσυναισθηµατική ανάπτυξη. 
Οι προσπάθειες αιτιολόγησης της ∆ΕΠ-Υ συναντούν αρκετές µεθοδολογικές δυσκολίες, παρ’ όλα αυτά τα 
περισσότερα ερευνητικά δεδοµένα καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι πρόκειται για διαταραχή µε 
νευρολογική και κληρονοµική κυρίως βάση. Τα προβλήµατα οφείλονται σε χαµηλά επίπεδα 
νευροδιαβιβαστών στο µετωπιαίο λοβό, του οποίου βασική λειτουργία είναι ο έλεγχος των παρορµήσεων 
και η ρύθµιση της κατεύθυνσης της προσοχής µας. Σύµφωνα µε το DSM-IV, για να διαγνωσθεί ∆ΕΠ-Υ , θα 
πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: τα συµπτώµατα να έχουν κάνει την εµφάνισή τους πριν το 7ο 
έτος ηλικίας, να έχουν διάρκεια τουλάχιστον 6 µήνες, να µην αντιστοιχούν στο αναπτυξιακό επίπεδο του 
παιδιού και φυσικά να µην προκαλούν έκπτωση της λειτουργικότητάς τους. Οι βασικοί τύποι ∆ΕΠ-Υ που 
εµφανίζονται στα παιδιά είναι ο απρόσεκτος τύπος, ο υπερκινητικός- παρορµητικός τύπος, και ο µικτός- 
συνδυασµένος τύπος. 
Η διάγνωση της ∆ΕΠ-Υ µπορεί να γίνει µέσα από συνεντεύξεις και άµεση παρατήρηση του µικρού 
ασθενούς, τους γονείς ή και τους δασκάλους του, καθώς και µε τη χρήση κλιµάκων αξιολόγησης και 
χρήσιµων ψυχοµετρικών εργαλείων. 
Η θεραπευτική παρέµβαση έχει σαν βασικό της στόχο τον περιορισµό της εκδήλωσης των πρωτογενών 
συµπτωµάτων και την πρόληψη για την αποτροπή εµφάνισης δευτερογενών συµπτωµάτων (χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, χαµηλή σχολική επίδοση κ.α.). Η θεραπευτική παρέµβαση µπορεί να έχει µορφή απλής 
συµβουλευτικής που αναφέρεται σε ενηµέρωση και εργασία µε τους γονείς, µορφή ψυχοθεραπείας µε χρήση 
κατάλληλων γνωσιακών- συµπεριφορικών θεραπευτικών µεθόδων ή τέλος µορφή φαρµακευτικής αγωγής µε 
ψυχοδιεγερτικά. Καλύτερη λύση αποτελεί ο συνδυασµός των τριών µεθόδων. 
Κλείνοντας καλό θα ήταν να βρίσκουµε τα προτερήµατα αυτών των παιδιών, στα οποία θα πρέπει να 
εστιάζουµε και να τα υπερτονίζουµε. 
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:Ο-622-ΑΑ

Ενδαγγειακή αντιµετώπιση των ραγέντων ανευρυσµάτων της κοιλιακής αορτής 
(µεταανάλυση).

. σιµίδης ΘαΓερ, Καραµάνος ∆, Κάρκος Χ, Ραµπίδης Γ, Μαντά Α-Σκριάπα, ΕΣαµπάνη 
Ε’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Νοσοκοµείο 
“Ιπποκράτειο”   

 
 
Σκοπός: Να εξετάσουµε τα αποτελέσµατα της ενδαγγειακής αποκατάστασης των ραγέντων ανευρυσµάτων 
της κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ)   

 
Μέθοδοι: Πραγµατοποιήθηκε συστηµατική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (Pubmed, Medline, 
Embase) για την ανεύρεση δηµοσιευµένων σειρών (στην αγγλική γλώσσα) που παραθέτουν στοιχεία για τη 
θνητότητα µετά από ενδαγγειακή αντιµετώπιση ραγέντων ΑΚΑ.  Η περίοδος της έρευνας κάλυψε την 
περίοδο από το 1994 (όταν έγινε η πρώτη ενδοαγγειακή αντιµετώπιση ραγέντος ΑΚΑ) µέχρι και το 
∆εκέµβριο του 2006.  Μόνο ασθενείς µε αληθείς ρήξεις ΑΚΑ συµπεριλήφθηκαν, ενώ ασθενείς µε 
συµπτωµατικά ΑΚΑ χωρίς ρήξη που υποβλήθηκαν σε επείγουσα ενδαγγειακή αποκατάσταση 
αποκλείστηκαν από τη µελέτη.  

 
Αποτελέσµατα:  Βρέθηκαν 29 άρθρα µε στοιχεία για τη θνητότητα της ενδαγγειακής αποκατάστασης σε 
835 ασθενείς µε ραγέν ΑΚΑ.  Όλα τα άρθρα δηµοσιεύθηκαν από το 2000 και µετά.  Η θνητότητα κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας ή εντός 30 ηµερών κυµάνθηκε από 0-45% στις διάφορες σειρές.  Η συνολική 
θνητότητα εντός 30 ηµερών ήταν 30% (251 ασθενείς).   

 
Συµπέρασµα: Η ενδαγγειακή αποκατάσταση των ραγέντων ΑΚΑ παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήµατα και 
έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα.  Το αν υπερτερεί της ανοικτής αποκατάστασης θα πρέπει να αποδειχθεί 
µε µεγάλες πολυκεντρικές τυχαιοποιηµένες µελέτες.    
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:Ο-722-ΑΑ

Μηνιγγιώµατα φύµατος τουρκικού εφιππίου: περιγραφή τριών περιστατικών.
.3Σακελαρίδης Ν, 2Μπουντζιούκας Σ, 1Πετρίδης Γ, 1Πετρακάκης Ι

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Νευροχειρουργική Κλινική, ΠΓΝ “ΚΑΤ”, Αθήνα 

 
 
Τα µηνιγγιώµατα φύµατος τουρκικού εφιππίου είναι σχετικά σπάνια περιστατικά µε δυσκολίες στην 
χειρουργική εξαίρεση. Περιγράφουµε τρία περιστατικά γυναικών που χειρουργήθηκαν µε µηνιγγιώµατα 
αυτής της εντόπισης. Και οι τρείς παρουσίασαν προεγχειρητικά διαταραχές οράσεως και η µία 
ενδοκρινολογικές διαταραχές. 
Τα δύο µηνιγγιώµατα αφαιρέθηκαν ολικά, ενώ στο τρίτο έµεινε µικρό υπόλειµµα. Χρησιµοποιήθηκε 
µικροσκόπιο. ∆εν υπήρξαν µετεγχειρητικές νευρολογικές ή άλλες επιπλοκές. Με µέση παρακολούθηση 
τριών ετών δεν υπάρχει υποτροπή ή εξέλιξη του όγκου στις µαγνητικές τοµογραφίες των ασθενών. 
Συζητείται η διεθνής βιβλιογραφία και ειδικότερα τα ενδιαφέροντα προβλήµατα της περιεγχειρητικής 
αντιµετώπισης αυτών των ασθενών. 
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:Ο-822-ΑΑ

∆ιάγνωση εγκεφαλικών µεταστάσεων µε θάλλιο-201.
.3Σπανος Α, 2Μπουντζιούκας Σ, 1Πετρίδης Γ, 1Πετρακάκης Ι

1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Νευροφυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Νευροχειρουργική Κλινική, Νοσοκοµείο “Άγιος Σάββας”, Αθήνα 

 
 
Μελετήσαµε την διαγνωστική αξία του Thallium 201  στις εγκεφαλικές µεταστάσεις. ∆ιερευνήθηκαν 25 
ασθενείς µε µία ή περισσότερες µεταστάσεις µε δύο ραδιοφάρµακα, Th-201 και Tc 99m. 
Με την χορήγηση θαλλίου είχαµε θετικό αποτέλεσµα σε όλες τις περιπτώσεις σε 10 λεπτά από την ένεση. Σε 
88 %  των περιπτώσεων η διάκριση ήταν καλύτερη και σε 5 περιπτώσεις µικρές µεταστάσεις αόρατες µε το 
Tc 99m απεκαλύφθησαν µε το Th-201 που έχει µεγάλη διαγνωστική ακρίβεια σε 30 µόλις λεπτά από την 
έναρξη της εξέτασης. 
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:Ο-922-ΑΑ

Σύγκριση µεταξύ των τονοµέτρων Pascal και Goldmann στη µέτρηση της ενδοφθάλµιας 
πίεσης µετά από φωτοδιαθλαστικές επεµβάσεις laser.

.Κοζοµπόλης Β, Γεωργόπουλος Μ
Πανεπιστηµιακή Οφθαλµολογική Κλινική & Ελληνικό Κέντρο Έρευνας και Θεραπείας Οφθαλµικών Παθήσεων 
(ΕΛΚΕΘΟΠ) της Ιατρικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης   

 
 
Σκοπός: Η συγκριτική µελέτη της Ενδοφθάλµιας Πίεσης (ΕΟΠ), µε τα τονόµετρα επαφής Pascal (PDCT) 
και επιπέδωσης Goldmann (GAT), µετά από επεµβάσεις φωτοδιαθλαστικής κερατεκτοµής (PRK) και 
εντοπισµένης κερατοσµίλευσης (LASIK). 

 
Υλικό και Mεθοδολογία: Μέτρηση της ενδοφθάλµιας πίεσης µε τονόµετρα Goldmann και Pascal 1 µέρα 
πριν και 1 και 3 µήνες µετά την επέµβαση µε PRK ή LASIK και παχυµετρία κερατοειδούς µε παχύµετρο 
Quantel σε 2 οµάδες των 20 ασθενών (40 οφθαλµοί) 

 
Αποτελέσµατα: Προεγχειρητικά στην οµάδα PRK, το µέσο πάχος του κερατοειδή ήταν 509,9µm (±40,4 
SD) και το µέσο σφαιρικό ισοδύναµο -4,3D (±1,8 SD). Στην οµάδα της LASIK οι αντίστοιχες τιµές ήταν 
544,9µm (±26,4 SD), -5,0D (±1,7 SD). Μετεγχειρητικά στην οµάδα της PRK, η µέση πτώση της ΕΟΠ για το 
GAT τον 1ο και 3ο µετεγχειρητικό µήνα ήταν -0,6mmHg (±2,7 SD) και -1,6mmHg (±2,6 SD) αντίστοιχα, 
ενώ στην οµάδα της LASIK ήταν -2,0mmHg (±2,9 SD) τον 1ο µήνα και -3,1mmHg (±2,4 SD) τον 3ο µήνα. 
Το PDCT  µετά την PRK ήταν αυξηµένο κατά 1,0mmHg (±2,1 SD) τον 1ο µήνα και για τη LASIK µειωµένο 
-1,1mmHg (±2,0 SD) τον 3ο µήνα.  

 
 
Συµπεράσµατα: Το τονόµετρο GAT δείχνει να επηρεάζεται  από τις δοµικές αλλαγές του κερατοειδή µετά 
από επεµβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής, ανεξάρτητα από τη µέθοδο εφαρµογής (PRK ή LASIK).  To 
PDCT δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις φωτοδιαθλαστικές επεµβάσεις. 
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:Ν-230-ΑΑ

Οιστρογόνα και προστάτης.
.2Παπαναστασίου Ε, 1Παπαναστασίου Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ειδικευόµενη Ιατρός 
 
 
Σκοπός: Αν και τα οιστρογόνα θεωρούνται «θηλυκές» ορµόνες και τα ανδρογόνα «ανδρικές», στην πραγµατικότητα αυτές οι δύο κατηγορίες 
ορµονών σχετίζονται στενά µεταξύ τους και εντοπίζονται και στα δύο φύλα σε διαφορετικές συγκεντρώσεις.. Αποτέλεσµα είναι να επηρεάζεται η 
δοµή και η λειτουργία αρκετών ιστών και οργάνων από την παρουσία και τη συγκέντρωσή τους στον ορό του αίµατος, συµπεριλαµβανοµένου του 
προστάτη. 
Η επίδραση των οιστρογόνων στην ανάπτυξη του αδένα µπορεί να είναι  άµεση, κυρίως µέσω των υποδοχέων των οιστρογόνων ER-a και ER-b, οι 
οποίοι εντοπίζονται στα µεσεγχυµατικά κύτταρα και στα κύτταρα του επιθηλίου αντίστοιχα, αλλά και έµµεση, µέσω του άξονα υποθάλαµος – 
υπόφυση - γονάδες. Στην πρώτη περίπτωση, το σύµπλοκο υποδοχέα - γονιδίου µεταβαίνει στον πυρήνα και επηρεάζει την έκφραση γονιδίων 
σηµαντικών για την οµαλή ανάπτυξη του αδένα, όπως τα Nkx 3.1 και HOXb 13, µέσω της µεθυλίωσης ή της αποµεθυλίωσης των ρυθµιστικών τους 
γονιδίων. Μάλιστα, έχει βρεθεί ότι έκθεση του εµβρύου σε χαµηλά επίπεδα οιστρογόνων κατά τη διάρκεια κρίσιµης περιόδου για την ανάπτυξη του 
προστάτη προδιαθέτει σε αύξηση του βάρους του αδένα στην ενήλικη περίοδο µε παράλληλη αύξηση των επιπέδων των υποδοχέων για τα 
ανδρογόνα και τελικά σε υψηλό κίνδυνο εµφάνισης καρκίνου του προστάτη. Αντίθετα, έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων προκαλεί 
µόνιµη ανοµοιόµορφη καταστολή της ανάπτυξης του αδένα, σε µείωση της απάντησής του στα ανδρογόνα και σε προδιάθεση για υπερπλασία του 
επιθηλίου κατά την ενήλικη ζωή. Μελέτη του γονιδιώµατος για εύρεση τυχόν µεθυλιώσεων συγκεκριµένων ρυθµιστικών γονιδίων µπορεί να 
καθορίσει οµάδες του πληθυσµού µε αυξηµένη προδιάθεση για εµφάνιση καρκίνου του προστάτη στη µετέπειτα ζωή. 
Στη δράση µέσω του άξονα υποθάλαµος – υπόφυση – γονάδες, η αύξηση της συγκέντρωσης οιστρογόνων στην κυκλοφορία οδηγεί σε µείωση 
παραγωγής GnRH από τον υποθάλαµο και ακολούθως σε ελάττωση της παραγωγής FSH και LH από την υπόφυση. Αποτέλεσµα είναι να µειωθεί η 
παραγωγή τεστοστερόνης από τους όρχεις και στη συνέχεια ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων του προστάτη, η ανάπτυξη του οποίου εξαρτάται 
φυσιολογικά κυρίως από τα ανδρογόνα. 
Παρά τη χρόνια εφαρµογή των οιστρογόνων στη θεραπεία του  καρκίνου του προστάτη, περαιτέρω έρευνες πρέπει να γίνουν προκειµένου να 
ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το συγκεκριµένο τοµέα της επιστήµης. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη:  

 
The Role of Estrogens in Normal and Abnormal Development of the Prostate Gland. 

.Ann N Y Acad Sci13-1089:1; Nov2006  
 
Early effects of estrogen on the rat ventral prostate. 

.Braz J Med Biol Res.13 Apr 2005Epub . 97-487):4(38; Apr2005  
 
Synergistic effects of estrogen and androgen on the prostate: effects of estrogen on androgen- and estrogen-receptors, BrdU uptake, 
immunohistochemical study of AR, and responses to antiandrogens. 

.Prostate63-151):3(26; Mar1995  
 
Estrogen receptor alpha and imprinting of the neonatal mouse ventral prostate by estrogen. 

.J Urol.1149):3(174; Sep2005  
 
Phyto-oestrogens, their mechanism of action: current evidence for a role in breast and prostate cancer. 

.Br J Nutr31-513):4(91; Apr2004  
 
Developmental estrogen exposures predispose to prostate carcinogenesis with aging. 

.Reprod Toxicol24 Oct 2006  
 
The influence of estrogen on the developing male marsupial. 

.Reprod Fertil Dev.40-231):4(13;2001  
 
New aspects on prostate cancer: hereditary form, developmental estrogenization and differentiation therapy. 

.Minerva Urol Nefrol.90-185):3(50; Sep1998  
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:Ν-123-ΑΑ

H ευθανασία και η σχέση της µε την ιατροδικαστική.
.Μαυροπούλου Ε, Ντζάου Σ-Ντούγκου

Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 
Σκοπός: Η διερεύνηση του όρου ΄΄ευθανασία΄΄, η θέση της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης απέναντι στην 
ευθανασία, οι υπάρχουσες νοµοθετικές διατάξεις και η δυσκολία απόδειξής της από Ιατροδικαστικής-
Τοξικολογικής  πλευράς. 

 
Υλικό & Μέθοδοι: Για το θεωρητικό κοµµάτι της εργασίας χρησιµοποιήθηκαν άρθρα του διαδικτύου. 
Αρχικά αναφέρεται ο ορισµός της ευθανασίας και η διευκρίνιση του όρου, στη συνέχεια αναφέρονται τα 
είδη της και έπειτα µια συνοπτική ιστορία αυτής. Παρακάτω περιγράφεται το νοµικό πλαίσιο για την 
ευθανασία στην Ελλάδα, αλλά και λόγοι νοµιµοποίησής της ή µή. Στο σηµείο αυτό αναλύεται και η 
στατιστική έρευνα που έγινε σε πολίτες του νοµού Θεσσαλονίκης για τις απόψεις τους εάν τάσσονται υπέρ ή 
κατά της ευθανασίας. Στη συνέχεια περιγράφονται οι προβληµατισµοί στη διαπίστωση της αιτίας θανάτου, 
στη διάκριση των φυσικών, των βίαιων και εξ ευθανασίας θανάτων. 

 
Αποτελέσµατα: Για τη διεξαγωγή της στατιστικής έρευνας χρησιµοποιήθηκε ποσοτικό δείγµα 100 ατόµων 
και τα αποτελέσµατα µας έδειξαν ότι ένα µεγάλο ποσοστό του δείγµατος αποδέχεται την ευθανασία και 
αναγνωρίζει το δικαίωµα επιλογής του ασθενούς στη ζωή και το θάνατό του.  

 
Συµπεράσµατα: Σχετικά µε το θεωρητικό υλικό, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για την νοµιµοποίηση αλλά και 
την απαγόρευση της ευθανασίας, το δίκαιο και σωστό βέβαια εκφράζεται στην ψυχή και τη γνώµη του 
καθενός. Από Ιατροδικαστικής-Τοξικολογικής σκοπιάς, είναι πολύ δύσκολο να καθορισθεί αν ένας θάνατος 
προήλθε από χειρισµό ευθανασίας, γι΄αυτό και είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις διαφυγής γιατρών απ΄το 
νόµο εξαιτίας αυτής της δυσκολίας. Τελικά, το συµπέρασµα που διεξάγεται απ΄όλη αυτή την έρευνα είναι 
ότι η ζωή δεν είναι ένα απόλυτα προστατευόµενο αγαθό. 
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:Ν-223-ΑΑ

Μετεγχειρητικός πόνος: σύγχρονες µέθοδοι αντιµετώπισής του.
. 2Τσέλιου Κ, 2Χαιδάς Κ, 2Παρώδης Ι, 1ΑΣιδηράς 

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 
Εισαγωγή:Ο πόνος, ως οδυνηρό συναίσθηµα έχει άµεση επίδραση στον τρόπο, την ποιότητα και τις 
συνήθειες της καθηµερινής ζωής του ανθρώπου.  Παράλληλα αφαιρεί από το άτοµο πολύτιµο χρόνο και 
διάθεση για την εκτέλεση πολλών δραστηριοτήτων. 
Ο οξύς µετεγχειρητικός πόνος εµφανίζεται µε µεγάλη συχνότητα µεταξύ των χειρουργηθέντων ασθενών.  
Από µελέτες βρέθηκε ότι ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέµβαση αναφέρουν ανεπιτυχή αντιµετώπισή του, γεγονός που υποστηρίζεται τόσο από την ελληνική όσο 
και από τη διεθνή βιβλιογραφία. 
Υλικό-µέθοδος: Πρόκειται για βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων και κριτική 
ανάλυση των ανευρεθέντων άρθρων προσέγγισης του θέµατος. 
Αποτελέσµατα-συµπεράσµατα:   Η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.) το 1990 θέσπισε το δόγµα ότι 
κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να υποφέρει από πόνο.  Ο πόνος αποτελεί µία προσωπική κι υποκειµενική 
εµπειρία του κάθε ατόµου και είναι δύσκολο να µετρηθεί και να εκτιµηθεί.  Σήµερα, υπάρχουν µέθοδοι 
αξιολόγησης και τρόποι θεραπευτικής αντιµετώπισης του µετεγχειρητικού πόνου.Οι σηµαντικότεροι που 
εφαρµόζονται τόσο σε οργανωµένα ιατρεία πόνου όσο και στ΄ αναισθησιολογικά τµήµατα των νοσοκοµείων 
είναι οι εξής: 

• Χορήγηση µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων 
• Συστηµατική χορήγηση οπιοειδών αναλγητικών 

• Εφαρµογή επισκληρίδιας αναλγησίας 
• Εφαρµογή ραχιαίας αναλγησίας 

• Εφαρµογή ελεγχόµενης αναλγησίας από τον ασθενή (P.C.A.) 
• Παρατεταµένος αποκλεισµός νεύρων και χρήση ειδικών καθετήρων 

• Εφαρµογή ηλεκτροαναλγησίας – TENS, PENS, SCS, DBS, PNS και άλλα. 
Σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση και στην αντιµετώπιση του µετεγχειρητικού πόνου, σύµφωνα µε 
επιστηµονικά δεδοµένα, καθώς και την εφαρµογή των σύγχρονων µεθόδων που παρέχουν ανακούφιση και 
µείωση του οδυνηρού αυτού αισθήµατος, καλούνται να διαδραµατίσουν κατάλληλα εκπαιδευµένοι και 
καταρτισµένοι επιστήµονες υγείας, όπως ιατροί και νοσηλευτές. 
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:Ν-323-ΑΑ

∆ιαγνωστική και θεραπευτική επείγουσα γαστροσκόπηση. 
Κυριακάκης ,2Κατσικερού Μ, 2Τσέλιου Κ, 2Χαϊδάς Κ, 2Παρώδης Ι, 1Λυµπερόπουλος Ν, 1Σιδηράς Α

Ε2.
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 

 
 
Η αιµορραγία του ανώτερου πεπτικού συστήµατος αποτελεί ένα από τα σοβαρά περιστατικά στο ΤΕΠ, κατά 
τη διάρκεια της γενικής εφηµερίας του νοσοκοµείου. 
Η αιµορραγία εκδηλώνεται µε αιµατέµεση ή καφεοειδής εµέτους ή µέλαινα κένωση ή ολιγαιµική 
καταπληξία ή αναιµία ή µε κάποιο συνδυασµό των παραπάνω.  Η κλινική εικόνα του αρρώστου εξαρτάται 
από το µέγεθος της αιµορραγίας. 
Στις αιµορραγίες ανωτέρου πεπτικού η διαγνωστική και διαφοροδιαγνωστική αξία της επείγουσας 
ενδοσκόπησης είναι αναµφισβήτητη κι αποτελεί µέθοδο εκλογής. 
Η επείγουσα ενδοσκόπηση αποτελεί την πλέον ακριβή µέθοδο καθορισµού της αιτίας, του εντοπισµού και 
της βαρύτητας της αιµορραγίας. 
Οι πιο συχνές αιτίες αιµορραγίας είναι:  έλκος δωδεκαδακτύλου, έλκος στοµάχου, αιµορραγική γαστρίτιδα – 
διαβρώσεις, κιρσοί οισοφάγου, σύνδροµο Malloy-Weiss.  Επίσης µε την επείγουσα ενδοσκόπηση 
καθορίζεται η πρόγνωση και γίνεται επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής αντιµετώπισης. 
Στον ίδιο χρόνο µε τη διαγνωστική ενδοσκόπηση γίνεται και η θεραπεία της αιµορραγίας µε διάφορες 
τεχνικές µέσω του ενδοσκοπίου και υπό άµεση όραση. 
Η επείγουσα ενδοσκόπηση αποτελεί πρόκληση για κάθε ενδοσκοπική µονάδα. Η αντιµετώπιση επειγόντων 
περιστατικών είναι µια διαδικασία που απαιτεί µια άριστα οργανωµένη ενδοσκοπική µονάδα, καθώς επίσης 
κι ένα αριθµό επαγγελµατιών υγείας που θα εγγυώνται την σωστή και άρτια λειτουργία της. 
Συµπερασµατικά από τη µία η επείγουσα ενδοσκόπηση αποτελεί την ταχύτερη κι ασφαλέστερη µέθοδο 
διάγνωσης της αιµορραγίας ανωτέρου πεπτικού, και από την άλλη µε την θεραπευτική ενδοσκόπηση 
µειώνεται ο αριθµός των ασθενών που θα οδηγηθούν στο χειρουργείο ή θα πεθάνουν λόγω ακατάσχετης 
αιµορραγίας. 
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:Ν-423-ΑΑ

∆ιερεύνηση του επιπέδου ενηµέρωσης νησιώτικου πληθυσµού για τους προδιαθεσικούς 
παράγοντες στεφανιαίας νόσου.

.3Τσίγγος Π, 2ΙΠαρώδης , 2Τσέλιου Κ, 1Λυµπερόπουλος Ν, 1Σιδηράς Α
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Τµήµα Νοσηλευτικής Β’ ΤΕΙ Α 

 
 
Εισαγωγή: Η ενηµέρωση του πληθυσµού στην Ελλάδα εµφανίζεται ακόµα ελλειµµατική.  Ως φοιτητές 
Ιατρικής και µέσα από το πρόγραµµα της Επιστηµονικής Εταιρίας φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος «Ιατρική 
απόβαση στ΄ ακριτικά νησιά» διερευνήσαµε την γνώση του πληθυσµού σε κοινότητες της επαρχίας Κω  και 
σε ότι αφορά τους προδιαθεσικούς παράγοντες της στεφανιαίας νόσου. 

 
Σκοπός: Στοχεύουµε στην διερεύνηση των γνώσεων κατοίκων νησιωτικής περιοχής σε ότι αφορά τους 
προδιαθεσικούς παράγοντες στεφανιαίας νόσου. 

 
Υλικό – Μέθοδος: Ο πληθυσµός της µελέτης αποτελούταν από 245 κατοίκους των τριών δήµων της 
επαρχίας Κω, των Ηρακλειδών, του ∆ικαίου και του ∆ήµου Κω.  Χρησιµοποιήθηκε ειδικό ερωτηµατολόγιο 
42 ερωτήσεων κλειστού τύπου, το οποίο συµπληρώθηκε µε προσωπική συνέντευξη από τους ερευνητές.  
Ακολούθησε ενηµέρωση και δόθηκαν έντυπες οδηγίες και ενηµερωτικά φυλλάδια. 

 
Αποτελέσµατα: Από την ανάλυση των δεδοµένων προκύπτει ότι το 71% του σχολικού πληθυσµού δεν 
γνωρίζει τους προδιαθεσικούς παράγοντες της Σ.Ν. σε σχέση µε τον υπόλοιπο πληθυσµό µε σηµαντική 
διαφορά p < 0,001.  
Επίσης σηµαντική διαφορά µε p < 0,001 καταγράφεται σε ότι αφορά τη γνώση για τις βλαπτικές επιδράσεις 
του καπνίσµατος ανάµεσα στους δύο πληθυσµούς. 
Ακόµα παρατηρείται διαφορά µε p < 0,001 στο κατά πόσο η υπέρταση επιδρά στην ανάπτυξη Σ.Ν. ανάµεσα 
στα άτοµα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε) σε σχέση µε τους αποφοίτους Τ.Ε. και Π.Ε. 

 
Συµπεράσµατα: Τ΄ αποτελέσµατα της µελέτης καταδεικνύουν: 

   → την αναγκαιότητα της ενηµέρωσης µε οργανωµένα ίσως σεµιναριακά 
 µαθήµατα 

   →  την συνεργασία της τοπικής υγειονοµικής µονάδας µε τους ∆ήµους 
 και τα σχολεία της περιοχής 
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:Ν-523-ΑΑ

Επιπλοκές του οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου (ΟΕΜ).
.2Παρώδης Ι, 2Χαιδάς Κ, 2ΕΚυριακάκης , 2Τσέλιου Κ, 1Λυµπερόπουλος Ν, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός 
 
 
Εισαγωγή: Η ενδονοσοκοµειακή θνητότητα του ΟΕΜ έχει µειωθεί εντυπωσιακά τα τελευταία τριάντα 
χρόνια.  Σ΄ αυτό συνέβαλαν η θροµβόλυση κυρίως αλλά και η χειρουργική και παρεµβατική θεραπεία των 
επιπλοκών του.  Πρωταρχικό όµως ρόλο σ΄ αυτό κατέχει η στενή παρακολούθηση του ασθενούς στη 
στεφανιαία µονάδα. 

 
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η κωδικοποίηση των κλινικών σηµείων, των 
ηλεκτροκαρδιογραφικών εικόνων, των αιµοδυναµικών παραµέτρων και των εργαστηριακών ευρηµάτων για 
την πρώιµη αναγνώριση των σηµαντικότερων επιπλοκών του ΟΕΜ και την έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, 
µε τελικό στόχο τη µείωση της θνητότητας και τη βελτίωση της πρόγνωσής του. 

 
Υλικό-µέθοδος: Βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (cinahl, medline) και 
κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων σηµαντικών άρθρων προσέγγισης του θέµατος, κυρίως της τελευταίας 
δεκαετίας (1997-2007). 

 
Αποτελέσµατα-συµπεράσµατα: Οι επιπλοκές του ΟΕΜ διακρίνονται σε καρδιακές και εξωκαρδιακές 
περιλαµβανοµένων και των επιπλοκών της θροµβόλυσης.  Οι καρδιακές είναι µηχανικές και ηλεκτρικές 
(αρρυθµολογικές).  Τα κλινικά σύνδροµα που προκαλούνται από τις σοβαρότερες επιπλοκές είναι το 
καρδιογενές shock και η καρδιακή ανεπάρκεια, οι σηµαντικότερες αιτίες των οποίων είναι:Η µεγάλη έκταση 
του εµφράγµατος, το ανεύρυσµα αριστερής κοιλίας (Α.Κ.), η δυσλειτουργία των θηλοειδών µυών, η ρήξη 
του µεσοκοιλιακού διαφράγµατος και των θηλοειδών µυών και η ρήξη του ελεύθερου τοιχώµατος. 
Αρρυθµίες δυνητικά θανατηφόρες είναι ο ιδιοκοιλιακός ρυθµός, η κοιλιακή ταχυκαρδία και η κοιλιακή 
µαρµαρυγή.  Βραδυρρυθµίες που µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά αιµοδυναµικά προβλήµατα είναι: η 
εξεσηµασµένη φλεβοκοµβική βραδυκαρδία και ο υψηλού βαθµού κολποκοιλιακός αποκλεισµός.  
Υπερκοιλιακές ταχυκαρδίες που µπορούν να διαταράξουν την αιµοδυναµική κατάσταση είναι κυρίως η 
κολπική ταχυκαρδία, πτερυγισµός, µαρµαρυγή και η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία. 
Άλλες σοβαρές επιπλοκές είναι η υποτροπή της θωρακικής δυσφορίας που µπορεί να οφείλεται σε υποτροπή 
ισχαιµίας κι εµφράγµατος σε περικαρδίτιδα, σε σύνδροµο DRESSLER, καθώς και η φλεβική θρόµβωση και 
πνευµονική εµβολή, οι θρόµβοι της Α.Κ. και τα αρτηριακά έµβολα 
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:Ν-623-ΑΑ

Η ρινορραγία ως επείγον περιστατικό στο Κ.Υ.–Γενικό Νοσοκοµείο  Κω: επιδηµιολογική 
καταγραφή. 

.3Τσίγγος Π, 2Κατσικερού Μ, 2Κυριακάκης Ε, 2Τσέλιου Κ, 2Παρώδης Ι, 2Χαϊδάς Κ, 1Σιδηράς Α
1Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών Κ.Υ.–Γενικού Νοσοκοµείου Κω, 2Ιατρός, 3Τµήµα Νοσηλευτικής Β’ ΤΕΙ Α 

 
 
Εισαγωγή: Ως αποτέλεσµα πολλών τοπικών  ή γενικών παθήσεων η ρινορραγία ως σύµπτωµα αποτελεί συχνό αίτιο 
επίσκεψης ασθενών στις υπηρεσίες υγείας επαρχιακού νοσοκοµείου νησιωτικής περιοχής. 
Σκοπός: Η διερεύνηση της ηλικιακής και της εποχιακής κατανοµής καθώς και των  αιτιολογικών παραγόντων που 
µπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση του συµπτώµατος. 
Υλικό – µέθοδος: Πρόκειται για µια περιγραφική – αναδροµική µελέτη των περιστατικών που προσήλθαν στο Τ.Ε.Π. 
του Κ.Υ. – Γ.Ν. Κω κατά τη χρονική περίοδο 1-9-2004 µέχρι 31-8-2006 κι ανέφεραν ρινορραγία ως σύµπτωµα. Τα 
στοιχεία αντλήθηκαν από τα µητρώα κίνησης ασθενών του νοσοκοµείου. 
Αποτελέσµατα: Από το 226 περιστατικά που καταγράφηκαν, τα 134 προσήλθαν µε αναφερόµενη ρινορραγία ως 
προεξάρχον σύµπτωµα. Από το σύνολο αυτών 149 ήταν άρρενες και 77 θήλεα. Η ηλικιακή κατανοµή των 
περιστατικών έχει ως εξής: 

Ηλικία  Ν 
0-18 54 
19-29 105 
30-44 29 
>45 38 

 
Η εποχιακή κατανοµή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

Εποχή  Ν %
Φθινόπωρο 35 15,49% 
Χειµώνας 51 22,57% 
Άνοιξη 34 15,04% 
Καλοκαίρι 106 46,90% 

 
Οι αιτιολογικοί παράγοντες ρινορραγίας στους παραπάνω ασθενείς ήταν: 

Κακώσεις ρινός 104 46,02% 
Συστηµατική νόσος    52 23,01% 
Αυτόµατες αιµορραγίες  39 17,26% 
Εµπύρετα νοσήµατα 21 9,29% 
Ξένα σώµατα  07 3,10% 
Περιβαλλοντικοί παράγοντες 03 1,33% 

 
Από το σύνολο των περιστατικών, 12 χρειάστηκαν περαιτέρω νοσηλείας στην ΩΡΛ  κλινική του νοσοκοµείου. 
Στο σύνολο των ασθενών η αντιµετώπιση περιελάµβανε απλή αιµόσταση µε πρόσθιο πωµατισµό. 
Συµπεράσµατα:  

1 ∆ιαπιστώθηκε από το σύνολο των περιστατικών ότι η ρινορραγία εµφανίζεται πιο συχνά στις ηλικίες 19-
29 ετών κυρίως τραυµατικής αιτιολογίας. 

2 Σηµαντικά είναι και τα ποσοστά εµφάνισης σε µικρότερες ηλικίες λόγω της µη κατανόησης των 
υπαρχόντων κινδύνων και της περιέργειας.  

3 Επίσης ένα ποσοστό αναφέρεται και στους ηλικιωµένους λόγω της ύπαρξης συστηµατικών νόσων. 
4 Σχετικά µε την εποχιακή κατανοµή παρατηρείται µια έξαρση κατά τους θερινούς µήνες λόγω της 

πλειάδας των περιστατικών των ατυχηµάτων.  
5 Σηµαντικό είναι ν’ αναφερθεί ότι κατά τους χειµερινούς µήνες το ποσοστό των περιστατικών οφείλεται σε 

λοιµώξεις κυρίως του αναπνευστικού.   
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:Ν-237-ΑΑ

Αναστρέψιµη ηπατοτοξικότητα και ραβδοµυόλυση µετά από υπολιπιδαιµική αγωγή µε 
σιµβαστατίνη σε αιµοκαθαιρόµενους διαβητικούς ασθενείς: µία ενδιαφέρουσα περίπτωση.

.Εξάρχου Ε-τουάΤζαν, Κουτής Ι, Μικρός Σ, Ζάρρος Α, Καλοπήτα Κ, Ρέτσα Κ
Νεφρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεταίειο 
Νοσοκοµείο, Αθήνα 

 
 
Εισαγωγή: Οι αιµοκαθαιρόµενοι ουραιµικοί ασθενείς παρουσιάζουν σε αυξηµένο ποσοστό πρώιµη 
αθηροσκληρυντική νόσο, ενώ οι καρδιαγγειακές επιπλοκές αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου αυτών των 
ασθενών. Οι λιπιδικές διαταραχές που παρουσιάζουν έχουν αναγνωριστεί ως σηµαντικός καρδιαγγειακός 
παράγοντας κινδύνου. Παρόλα αυτά, η συστηµατική υπολιπιδαιµική φαρµακευτική αγωγή, λόγω της 
συχνότερης εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών στους ασθενείς αυτούς αποφεύγεται, µε εξαίρεση εκείνους 
που παρουσιάζουν καρδιαγγειακή νόσο και σοβαρές λιπιδικές διαταραχές. Οι στατίνες αποτελούν τα 
συχνότερα χρησιµοποιούµενα φάρµακα σ’ αυτές τις περιπτώσεις.  

 
Περιγραφή περιστατικού: Άνδρας, ηλικίας 77 ετών µε µη-ινσουλινοεξαρτώµενο διαβήτη τύπου ΙΙ και 
υπέρταση, υποβαλλόµενος σε χρόνια αιµοκάθαρση τρις εβδοµαδιαίως για 41 µήνες, υπό αγωγή µε 
ερυθροποιητίνη και ικανοποιητική ρύθµιση του διαβήτη, εισήχθη σε νοσοκοµείο µε συµπτώµατα οξέος 
εµφράγµατος µυοκαρδίου και εργαστηριακά ευρήµατα: CPK=54U/L, CK-MB=20U/L, τροπονίνη=3,7 
ng/mL, SGOT=22U/L, SGPT=36U/L, γ-GT=27U/L. Λόγω σηµαντικής υπερχοληστερολαιµίας, 2 ηµέρες 
µετά την εισαγωγή του έγινε έναρξη αγωγής µε σιµβαστατίνη (10mg ηµερησίως). Μετά διήµερο από την 
έναρξή της, ο ασθενής παραπονέθηκε για διάχυτες µυαλγίες και έντονη κόπωση. Με δική του απόφαση 
εισήχθη σε άλλο νοσοκοµείο, ενώ την ηµέρα της εισαγωγής του, ο εργαστηριακός και απεικονιστικός 
έλεγχος που έγινε έδειξε: CPK=868U/L, CK-MB=161U/L, SGOT=3.921U/L, SGPT=328U/L, γ-GT=71U/L, 
ALP=96U/L, ιολογικός έλεγχος για ηπατίτιδα Β και C αρνητικός, U/S ήπατος φυσιολογικό, ECHO καρδίας 
που ανέδειξε συστολική και διαστολική δυσλειτουργία και υποκινησία τοιχώµατος κατώτερου µυοκαρδίου 
(καµία αλλαγή από την προηγούµενη εξέταση). Τη 2η ηµέρα της νοσηλείας παρατηρήθηκε περαιτέρω 
αύξηση των τιµών της CK και των ηπατικών ενζύµων (CK=1.632U/L, CK-MB=23U/L, SGOT=6.989U/L, 
SGPT=5.091U/L, γ-GT=100U/L, ALP=80U/L). Με πρωτοβουλία του, ο ασθενής διέκοψε τη νοσηλεία του 
και προσήλθε στην Κλινική µας, όπου και υπεβλήθη σε επείγουσα αιµοκάθαρση λόγω της σηµαντικής 
υπερκαλιαιµίας που παρουσίαζε (Κ: 7,1 mEq/L), ενώ διεκόπη άµεσα η αγωγή µε σιµβαστατίνη, λόγω του 
ότι ετέθηκε ως πιθανή διάγνωση ραβδοµυόλυση και οξεία ηπατοτοξικότητα, συνεπεία της αγωγής µε 
σιµβαστατίνη. Ακολούθησε γρήγορη µείωση και επάνοδος εντός πενθηµέρου των τιµών της CK, της CK-
MB και των ηπατικών ενζύµων εντός των φυσιολογικών ορίων, ενώ υποχώρησαν πλήρως τα συµπτώµατα 
του ασθενούς (µυαλγία, κόπωση), οπότε και επιβεβαιώθη η διάγνωση της αναστρέψιµης ηπατοτοξικότητας 
και ραβδοµυόλυσης από σιµβαστατίνη. Ο ασθενής ετέθη σε υπολιπιδαιµική διαιτητική αγωγή την οποία και 
συνεχίζει, µε διατήρηση των επιπέδων της ολικής χοληστερόλης και της LDL-C εντός των φυσιολογικών 
ορίων, χωρίς εµφάνιση ισχαιµικού καρδιακού επεισοδίου κατά τη 12µηνη στη συνέχεια παρακολούθησή 
του.  

 
Συµπεράσµατα: Η υπολιπιδαιµική αγωγή µε στατίνες, αν και αποτελεί αποτελεσµατική υπολιπιδαιµική 
φαρµακευτική αγωγή, όταν χορηγείται σε αιµοκαθαιρόµενους και κυρίως διαβητικούς ασθενείς, πρέπει να 
συνδυάζεται µε συχνό βιοχηµικό έλεγχο του ορού, λόγω του κινδύνου εµφάνισης οξείας ηπατοτοξικότητας 
και ραβδοµυόλυσης, κινδύνου που αν και σπάνιος, είναι υπαρκτός.  
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:Ν-238-ΑΑ

Η υπέρταση και τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης-(α) και φιµπρονεκτίνης του ορού ως ανεξάρτητοι 
παράγοντες κινδύνου αθηροθροµβωτικής καρδιαγγειακής νόσου σε µη-διαβητικούς 
αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς.

.Εξάρχου Ε-νάτουαΤζ, Κουτής Ι, Τσεκέ Π, Μικρός Σ, Καλοπήτα Κ, Ζάρρος Α, Ρέτσα Κ
Νεφρολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αρεταίειο 
Νοσοκοµείο, Αθήνα 

 
 
Σκοπός: Οι χρόνιοι αιµοκαθαιρόµενοι ουραιµικοί ασθενείς παρουσιάζουν αυξηµένη επίπτωση 
αθηροθροµβωτικής καρδιαγγειακής νόσου, που αποτελεί και την κύρια αιτία θανάτου των ασθενών αυτών. 
Σκοπός της µελέτης αυτής ήταν να καθοριστεί η σηµαντικότητα των διαφόρων κλασικών και µη 
αθηροθροµβωτικών παραµέτρων ως ανεξάρτητων παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου σε µη-
διαβητικούς αιµοκαθαιρόµενους ασθενείς. 

 
Μεθοδολογία: Συγκρίθηκαν δύο οµάδες µη-διαβητικών ασθενών υπό αιµοκάθαρση, που δεν διέφεραν 
στατιστικώς σηµαντικά ως προς την ηλικία και το φύλο και οι οποίοι επελέγησαν και χωρίστηκαν σε δύο 
οµάδες ανάλογα µε την απουσία (οµάδα Ι, n=30) ή την παρουσία (οµάδα ΙΙ, n=30) συµπτωµατικής 
αθηροθροµβωτικής αγγειακής νόσου που αφορούσε τις στεφανιαίες, τις εγκεφαλικές ή τις περιφερικές 
αρτηρίες. Σε όλους τους ασθενείς καταγράφηκαν η διάρκεια αιµοκάθαρσης (∆ΑΚ), το πρωτοπαθές νεφρικό 
νόσηµα (ΠΝΝ), η παρουσία υπέρτασης, η χορήγηση ερυθροποιητίνης, καθώς και οι καπνιστικές συνήθειες, 
ενώ µετρήθηκαν τα επίπεδα ολικής χοληστερόλης (TC), τριγλυκεριδίων (ΤG), HDL-χοληστερόλης (HDL-
C), LDL-χοληστερόλης (LDL-C), λιποπρωτεΐνης-(α) (Lp(α)), ινωδογόνου (FG), πλασµινογόνου (PLG), 
φιµπρονεκτίνης (FN), o λόγος TC/HDL-C, καθώς και ο αιµατοκρίτης (Hct) σε δείγµα αίµατος που ελήφθη 
αµέσως πριν την έναρξη µίας συνεδρίας αιµοκάθαρσης. Οι παραπάνω βιοχηµικοί δείκτες του ορού 
προσδιορίστηκαν επιπλέον και σε οµάδα 20 υγιών ατόµων (µάρτυρες), των οποίων η ηλικία και το φύλο δεν 
διέφερε στατιστικώς σηµαντικά από τους ασθενείς.  

 
Αποτελέσµατα: Σε σχέση µε τους µάρτυρες και οι δύο οµάδες των ασθενών είχαν σηµαντικά υψηλότερες 
τιµές TC, TG, FG του ορού και του λόγου TC/HDL-C και σηµαντικά χαµηλότερες τιµές HDL-C, ενώ οι 
τιµές της LDL-C, της Lp(α) και του FN ήταν σηµαντικά υψηλότερες µόνο στους ασθενείς της οµάδας ΙΙ. H 
σύγκριση µεταξύ της οµάδας Ι και ΙΙ των ασθενών έδειξε ότι οι ασθενείς των δύο οµάδων δε διέφεραν 
σηµαντικά ως προς την ∆ΑΚ, το ΠΝΝ και το ποσοστό ασθενών που ήταν σε αγωγή µε ΕΡΟ, αλλά τόσο η 
παρουσία υπέρτασης όσο και το ποσοστό των καπνιστών ήταν υψηλότερα στην οµάδα ΙΙ (p=0,008 και 
p=0,045 αντίστοιχα). Επιπλέον, η οµάδα ΙΙ παρουσίαζε σηµαντικά υψηλότερες τιµές Lp(α) (p=0,005) και 
FN (p=0,041) του ορού. Οι δύο οµάδες δεν διέφεραν σηµαντικά ως προς τις TC, TG, HDL-C, LDL-C, FG, 
PLG, σχέση TC/HDL-C και την τιµή του Hct. Η εφαρµογή της πολλαπλής λογιστικής παλινδρόµου 
αναλύσεως µε 4 µεταβλητές, ανέδειξε την παρουσία υπέρτασης (p=0,016), καθώς και τα επίπεδα της Lp(α) 
(p=0,027) και της FN του ορού (p=0,024), αλλά όχι το κάπνισµα, ως ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου 
αθηροθροµβωτικής καρδιαγγειακής νόσου στους µη-διαβητικούς αιµοκαθαιρόµενους ουραιµικούς ασθενείς. 

 
Συµπεράσµατα: Από τη µελέτη µας προκύπτει ότι η παρουσία υπέρτασης και τα αυξηµένα επίπεδα της 
Lp(α) και της FN του ορού αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση 
αθηροθροµβωτικής καρδιαγγειακής νόσου σε µη-διαβητικούς αιµοκαθαιρόµενους ουραιµικούς ασθενείς. 
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Μελέτη κι αντιµετώπιση κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης στο ΚΥ- Γενικό Νοσοκοµείο Κω- 
ΤΕΠ.

.3Τσίγγος Π, 2Κατσικερού Μ, 2Κυριακάκης Ε, 2Τσέλιου Κ, 1Λυµπερόπουλος Ν, 1Σιδηράς Α
1Ιατρείο Επειγόντων Περιστατικών Κ.Υ. –Γενικού Νοσοκοµείου Κω, 2Ιατρός, 3Τµήµα Νοσηλευτικής Β’ ΤΕΙ Α 

 
 
Σκοπός: Είναι η  µελέτη των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων (Κ.Ε.Κ.) και ο τρόπος αντιµετώπισής τους στο 
Τ.Ε.Π. επαρχιακού νοσοκοµείου νησιωτικής περιοχής. 
Υλικό – Μέθοδος:Πρόκειται για αναδροµική – περιγραφική µελέτη που αφορά τη χρονική περίοδο 1-09-
2004 – 31-08-2006.   
Αντιµετωπίστηκαν συνολικά 4.543 ασθενείς µε κακώσεις ενώ 785 από αυτούς είχαν Κ.Ε.Κ µόνη ή σε 
συνδυασµό µε άλλες κακώσεις. 
Συγκεκριµένα: 

               
ΕΙ∆ΟΣ Ν %
Βαριά ΚΕΚ 94 11.97%
Μέσης βαρύτητας ΚΕΚ 257 32,73%
Πιο ελαφριά µορφή ΚΕΚ 405 51,59%
Προσεκοµίσθησαν νεκροί 25 3,18%

 
Οι µέσης βαρύτητας εισήχθησαν στην χειρουργική κλινική, οι βαριές αρχικά στην Μ.Α.Φ. και κατόπιν 
διεκοµίσθησαν µέσω ΕΚΑΒ σε άλλα νοσοκοµεία. Οι υπόλοιπες αναχώρησαν µε οδηγίες στο σπίτι. Σε όλα 
τα περιστατικά έγινε κλινική εξέταση, ακτινολογικός έλεγχος, αιµατολογικοβιοχηµικός έλεγχος, εξασφάλιση 
ενδοφλέβιας οδού ενώ η οµάδα υγείας βρισκόταν πλήρης στην αντιµετώπιση των αντίστοιχων περιστατικών. 
 Στα πιο ελαφριά περιστατικά συστήθηκε εκτίµηση κι από άλλες ιατρικές ειδικότητες (νευροχειρουργό – 
νευρολόγο – ορθοπεδικό) σύµφωνα µε την κρίση του θεράποντα ιατρού. 
Συµπέρασµα: Οι ΚΕΚ είναι συχνό και καθηµερινό φαινόµενο στο ΤΕΠ.  Το γεγονός αυτό κάνει 
απαραίτητη την ύπαρξη της Μ.Α.Φ. και Μ.Ε.Θ. και τη λειτουργία όλων των ιατρικών εργαστηρίων επί 
24ώρης βάσης. Όπως επίσης αναγκαία κρίνεται και η ύπαρξη εφηµερεύοντα νευροχειρουργού στο 
νοσοκοµείο για την ορθότερη και πληρέστερη αντιµετώπιση των περιστατικών. 
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Κατακλίσεις: συντηρητική και χειρουργική αντιµετώπιση.
Ζαχαροπούλου , 4Τσεπραηλίδου Χ, 3Τσέλιου Κ, 3Χαιδάς Κ, 3Παρώδης Ι, 2γγος ΠΤσί, 1Σιδηράς Α

Γ4.
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Τµήµα Νοσηλευτικής Β’ ΤΕΙ Α, 3Ιατρός, 
4Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης   

 
 
Εισαγωγή: Ως κατάκλιση ορίζεται η εντοπισµένη καταστροφή περιοχής δέρµατος και υποκείµενων ιστών. 
 Οι κατακλίσεις αποτελούν στο σύνολό τους ένα επίκαιρο και καθηµερινό πρόβληµα που καλείται να αντιµετωπίσει το 
ιατρονοσηλευτικό προσωπικό µ΄ εκτεταµένες κοινωνικοοικονοµικές διαστάσεις. 
Χαρακτηριστικά ένα ποσοστό 4-10% των ασθενών που νοσηλεύονται για µακρό χρονικό διάστηµα στο νοσοκοµείο 
αναπτύσσουν κατακλίσεις µε αντίκτυπο στη νοσηρότητα και θνησιµότητα της κύριας πάθησής τους.  Όµως και το 
αναφερόµενο κόστος αντιµετώπισης των κατακλίσεων τόσο εντός όσο κι εκτός του νοσοκοµείου µπορεί να ξεπεράσει 
τα 100.000 € ανά ασθενή. 
Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η µελέτη των κυριότερων τρόπων πρόληψής τους καθώς και των µεθόδων 
αντιµετώπισής τους. 
Υλικό – Μέθοδος:  Ανασκόπηση από διεθνή κι ελληνική βιβλιογραφία σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων (cinahl, 
pubmed) και κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων σηµαντικών άρθρων προσέγγισης του θέµατος κυρίως της τελευταίας 
δεκαετίας (1997-2006). 
Γενικά, οι προδιαθεσικοί παράγοντες πρόκλησης κατακλίσεων ταξινοµούνται σε εξωτερικούς όπως πίεση, τριβή, 
δυνάµεις διάτµησης,υγρασία κι εσωτερικούς όπως ελαττωµένη θρέψη, µείωση της αισθητικότητας, ατροφικό δέρµα και 
διαταραχή βασικών αιµατολογικών παραµέτρων. 
Αποτελέσµατα:  Ασθενείς υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη κατακλίσεων είναι αυτοί µε µειωµένη κινητικότητα κι 
αισθητικότητα, µε χαµηλό επίπεδο συνείδησης, µεγάλη ηλικία, αγγειακή νόσο, κακή θρέψη κι αφυδάτωση και 
προηγούµενο ιστορικό κατακλίσεων.  Σηµαντικότερα µέτρα πρόληψης αποτελούν τα ειδικά στρώµατα κατανοµής της 
πίεσης και η συχνή επισκόπηση του δέρµατος του ασθενή όπως και οι συχνές αλλαγές θέσης. 
Βιβλιογραφικά αναφέρονται τρεις κλίµακες σταδιοποίησης: η κατά βάθος καταστροφή των ιστών, η κατά βάση 
χρώµατος και η κατά ΙΑΕΤ σταδιοποίηση.  Μια γενική εικόνα της καταστροφής των στιβάδων του δέρµατος κατά την 
σταδιοποίηση των κατακλίσεων δίνεται από την ταξινόµηση σε 4 βαθµούς κατά EPUAP. 
Στάδιο 1 – Βλάβη επιδερµίδας µ΄ ερυθρότητα χωρίς εντύπωµα 
Στάδιο 2 – Βλάβη δερµίδας και υποδορίου µε σχηµατισµό φλύκταινας 
Στάδιο 3 – Βλάβη και του µυός (βαθύτερη βλάβη) 
Στάδιο 4 – Βλάβη που εκτείνεται ως το οστό (εκτεταµένη καταστροφή) 
Τα υδροκολλοειδή επιθέµατα, σε συνδυασµό µε ειδικά στρώµατα διαφαίνεται να είναι αποτελεσµατικά σε κατακλίσεις 
βαθµού 1-2.  Για τις βλάβες 3ου και 4ου σταδίου έχουν περιγραφεί διάφορες τεχνικές χειρουργικής που αποτελούν στο 
σύνολό τους σύνθετες επεµβάσεις της πλαστικής χειρουργικής, δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατικές και σχετίζονται µε 
σηµαντικές επιπλοκές.  Όµως, σε κάποιες οµάδες ασθενών αποτελούν την καλύτερη θεραπευτική λύση.    
Σήµερα εφαρµόζονται νέες µέθοδοι αντιµετώπισης ελκών από κατάκλιση: 
α)δια επιθέσεως στείρου καλλιεργήµατος προνυµφών 
β)µε εφαρµογή πολωµένου φωτός 
γ)θεραπεία µε όζον 
δ)εφαρµογή εναλλακτικών µεθόδων (αρωµατοθεραπεία, µασάζ) 
Συµπεράσµατα:   Τα έλκη από κατάκλιση είναι αναµφισβήτητα ένα από τα πρώτα προβλήµατα που συνεχίζουν να 
υπάρχουν στο υγειονοµικό µας σύστηµα.  Η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής των ασθενών και των ανθρώπων που 
τους φροντίζουν είναι τεράστια ενώ και το οικονοµικό κόστος για το σύστηµα υγείας είναι πολύ µεγάλο. 
Η εφαρµογή κατάλληλων προληπτικών µέτρων µπορεί να περιορίσει σηµαντικά την επίπτωση των κατακλίσεων.  Η 
ενδεδειγµένη αντιµετώπιση είναι µε προσεκτικές αλλαγές µε υδροκολλοειδή επιθέµατα. 
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Ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφορικά µε τη νεφροπροστασία στον διαβήτη: 
αρχές και κατευθύνσεις, προτεραιότητες της ενηµέρωσης και της πρόληψης.

.Παπανικολάου Α, Μπίνου Μ, Μπότης Ι, AΦιαµέγκος 
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: να αναδειχθεί το πρόβληµα της νεφροπροστασίας των διαβητικών ασθενών και να εκτιµηθεί η 
συµβολή των νεότερων θεραπευτικών σκευασµάτων και σχηµάτων στην πρόληψη ή στην καθυστέρηση της 
νεφρικής ανεπάρκειας, από τη σκοπιά του κλινικού νεφρολόγου.  Ο θεράπων συναντά τις ιδιαιτερότητες 
ενός πολυαγγειακού ασθενούς, µε επιπλοκές είτε καρδιολογικής είτε αγγειοχειρουργικής φύσεως.  Να γίνει 
αναφορά σε τυπικά κλινικά περιστατικά και να σκιαγραφηθούν τα τρέχοντα δεδοµένα της έρευνας. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η νεφρική νόσος, ακολουθώντας τον διαβήτη, µετατρέπεται και αυτή σταδιακά σε 
επιδηµία.  Παρά τις προόδους στην αιµοκάθαρση και την υποστήριξη των νεφροπαθών µε σκευάσµατα που 
κρατούν σε εξαιρετικά επίπεδα ως προς το παρελθόν την ποιότητα ζωής, ο αριθµός αυτών που καταλήγουν 
στην αιµοκάθαρση δεν ελαττώνεται.  Η κλινική και εργαστηριακή έρευνα στρέφεται προς αυτό ακριβώς τον 
πληθυσµό, τη στιγµή που νέα αντιδιαβητικά φάρµακα και στρατηγικές δοκιµάζονται χωρίς να δίνουν σε 
πρώτη φάση τα αναµενόµενα αποτελέσµατα.  Η παρουσίαση αυτή αποτελεί µια χαρτογράφηση του κόσµου 
της αντιδιαβητικής νεφρολογίας κατά την τρέχουσα χρονική στιγµή, βάσει των διεθνών δηµοσιεύσεων και 
των πρόσφατων συµποσίων που προσπάθησαν να διατυπώσουν τις βέλτιστες κατευθυντήριες οδηγίες.  Από 
τη συνεργασία των ειδικών που παρατηρούν τα φαινόµενα του συστήµατος καρδιοπνευµονικής συσκευής – 
αιµατικής ροής και αιµοφόρων αγγείων – νεφρού και από µεγάλες τυχαιοποιηµένες πολυκεντρικές µελέτες 
αρχίζουν να προκύπτουν κατά τρόπο δύσκολα αµφισβητήσιµο αποδείξεις για την ορθολογική χρήση ουσιών 
που αποσκοπούν στην κάλυψη των υπερτασικών και καρδιοπαθών µε πολυαγγειακή συνδροµή η οποία δεν 
αφήνει ανεπηρέαστη τη νεφρική λειτουργία.  Αντίστροφα, φάρµακα που χρησιµοποιούνταν περισσότερο 
στα νεφρολογικά ιατρεία µπαίνουν στη διαδικασία δοκιµής για παθήσεις της καρδιάς.  Οι οδηγίες αλλάζουν 
όχι δραµατικά αλλά κάποτε σηµαντικά και περιλαµβάνουν τις γνωστότερες δοσολογίες και δραστικές 
ουσίες, όπως τους β-αποκλειστές, τους αναστολείς µετατρεπτικού ενζύµου και τα περισσότερα διουρητικά.  
Επίσης, η µακρόχρονη παρατήρηση των νεφρολογικών ασθενών οδηγεί στην αναγνώριση των πλέον 
επιτυχηµένων στρατηγικών για την παράταση του διαστήµατος πριν την αιµοκάθαρση.  Ο έλεγχος της 
πίεσης άρδευσης και του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών µε κατάλληλους δείκτες έχει αποδώσει 
θαύµατα, ενώ από την πλευρά των ενδοκρινολόγων, τα αντιδιαβητικά φάρµακα που βρίσκονται σε φάση 
κλινικής δοκιµής φέρνουν τις πρώτες ενδείξεις µιας οριστικής λύσης, χωρίς αυτό να υποβαθµίζει την 
πρόληψη στα άτοµα κινδύνου. 
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Manifestations and treatment of hereditary hemorrhagic telangiectasia (Rendu-Osler-Weber 
syndrome) in the central nervous system, the lungs, and the various visceral compartments.

.2Tsagkaris I, 1Briasoulis A, 1Tsaknis G, 1Panagopoulos N, 1JBotis 
1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Department of Intensive Care Unit of 
the Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, “Attikon” General Hospital 

 
 

Aim: to present the most significant manifestations of hereditary hemorrhagic telangiectasia in the central 
nervous system and lung, and secondarily in the various visceral compartments, with reference to clinical 
incidents and analysis of pathophysiology, epidemiology and complications of the disease if not treated, as 
well as the suggested therapeutic choices in accordance with the location of the pathological site. 

 
Review summary and remarks: One of the congenital situations regarding vascular malformations which 
should be identified the soonest possible when becoming symptomatic, even though of low frequency, is the 
hereditary hemorrhagic telangiectasia, also known as Rendu-Osler-Weber syndrome.  The pathological site 
may be located in vital organs, and often other vascular diseases coexist, either in the pulmonary circulation 
or the systematic vessels or the coronary system.  Usually, intensity of symptoms is directly related to the 
locus, however the possibility of sites existing in other organs as well is significant and the patient should be 
thoroughly examined for this reason.  It often eludes diagnosis; therefore the contribution of radiological 
modalities is apparently priceless.  Except appearing in mucosal surfaces and epithelia, it is responsible for 
complications from the central nervous system such as thrombosis, infections, abscesses and hemorrhage, 
which may also take place in the lungs or the liver.  Both in research and in formation of clinical suspicion, 
family studies and linkage analysis hold a central position in calculating morbidity risks.  To set a diagnosis, 
except from the choice of tomography, studies identify the value of radioisotopic measurements in shunts 
and the usefulness of pulse oximetry indications in correlation with clinical observation.  In the meantime, 
three–dimensional and trans–esophageal ultrasonography claims its share of the future.  Therapeutic options 
include surgical resection, transluminal embolization, laser catheter ablation, cross ligation, local therapies, 
stereotactic radiosurgery and photocoagulation.  Especially in women of reproductive age, check–up prior to 
gestation is warranted on suspicion, as life–threatening and miscarriage–inducing hemorrhages of the third 
trimester are not extremely rare.  The field of investigation is inviting for gene scientists and specialists of 
the endothelium–influencing procedures, as Osler had predicted, and imaging results can be impressive. 
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Προβλήµατα και προοπτικές της χρήσης των ενδοπροθέσεων στην κρίσιµη ισχαιµία σκέλους.
.Σγούρος Ν, Χατζηλυµπέρης Γ, Μπότης Ι, ∆ουνδουλάκης Κ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Να αναδειχθούν οι προοπτικές της χρήσης ενδοπροθέσεων στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
ισχαιµούντος σκέλους από τον Αγγειοχειρουργό και τον Επεµβατικό Ακτινολόγο, σε σχέση µε τη βελτίωση 
της συµπτωµατολογίας, την σωτηρία του σκέλους και την αποκατάσταση της ποιότητας ζωής.  Η σύγκριση 
γίνεται ως προς τη συνήθη αγγειοχειρουργική παράκαµψη και µε την ιδιαιτερότητα της ειδικής ανατοµίας 
των αγγείων του κάτω άκρου και του αυξηµένου κόστους της τεχνολογίας των ενδοπροθέσεων. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Παρ’ όλο που η χρήση των ενδοπροθέσεων έχει δώσει σπουδαίες λύσεις, πολλά 
ερωτήµατα παραµένουν αναπάντητα αναφορικά µε τα κριτήρια επιλογής των περιστατικών, τις αντενδείξεις, 
το ισοζύγιο κόστους – ωφέλειας και τις µακροχρόνιες επιπλοκές.  Η σύγκριση µε τις συνήθεις πρακτικές της 
ανοικτής επέµβασης είναι επίµονη και τα δεδοµένα εµπλουτίζονται συνεχώς.  Όλα αυτά τα στοιχεία έχουν 
ευθεία εφαρµογή στην κρίσιµη ισχαιµία σκέλους.  Οι διαφορετικές θεραπευτικές στρατηγικές συγκρίνονται 
ως προς την πρακτική ευκολία εκτέλεσης και τη µακροχρόνια αποτελεσµατικότητα.  Ζητείται βελτίωση της 
συσχέτισης της κλινικής εικόνας µε αιµοδυναµικές παραµέτρους, εστίαση στην ποιότητα των υλικών – µε το 
θέµα της φαρµακοεπικάλυψης να µένει προσωρινά ανοικτό – και εξετάζεται η δυνατότητα προσαρµογής σε 
ιδιαιτερότητες της αγγειακής ανατοµίας.  Η αγγειοπλαστική και η θροµβόλυση µπορούν συχνά να επιφέρουν 
το επιθυµητό αποτέλεσµα χωρίς η χρήση ενδονάρθηκα να κρίνεται απαραίτητη.  Το ύψος της βλάβης παίζει 
σπουδαίο ρόλο τόσο στη θεραπεία όσο και στην τεκµηρίωση.  Η χρήση των υπερήχων στην παρακολούθηση 
ανοίγει νέες διεξόδους, όπως και η εφαρµογή στην ενδαγγειακή θεραπεία αντί την έγχυσης σκιαγραφικού σε 
ασθενείς µε νεφρική ανεπάρκεια, ενώ δεδοµένα πολυκεντρικών µελετών έρχονται να διαµορφώσουν µια νέα 
οπτική, µε αποτελέσµατα συχνά συγκρίσιµα µε της στεφανιαίας νόσου.  Ο συνδυασµός της αγγειοπλαστικής 
µε διατεινόµενο ασκό και τοποθέτησης ενδονάρθηκα εκτελείται παρόµοια µε την παράδοση που αφορά τα 
στεφανιαία, ενώ παλιές και νέες µέθοδοι αποκατάστασης της αιµατικής ροής του σκέλους εφαρµόζονται 
ταυτόχρονα σε πειραµατικές και κλινικές έρευνες υποσχόµενες από διεξοδικότερες έως οριστικές λύσεις.  Η 
οξεία ισχαιµία σκέλους έπειτα από τραυµατισµό αποτελεί µια εντελώς διαφορετική περίπτωση, στην οποία η 
βέλτιστη θεραπευτική επιλογή υπαγορεύεται από τη διάσωση του σκέλους και τις αρχές των επειγόντων. 
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Υπενδοθηλιακή διάνοιξη της επιπολής µηριαίας αρτηρίας.
, 2Καραµάνος ∆, 2∆εµιρόπουλος Φ, 2Κάρκος Χ, 1Γιαννούκος Α, 1Βεζυρίδου Σ, 1Αθανασοπούλου Μ

Γερασιµίδης Θ2.
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Ε’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, “Ιπποκράτειο” Νοσοκοµείο   

 
 
Σκοπός: Να περιγράψουµε την υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική ως τρόπο αντιµετώπισης των αποφρακτικών 
βλαβών της επιπολής µηριαίας αρτηρίας (ΕΜΑ) και την εµπειρία µας µε την τεχνική αυτή. 

 
Μεθοδολογία: Αναδροµική µελέτη 97 ασθενών που υποβλήθηκαν σε υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική της 
ΕΜΑ την περίοδο 1/2001 - 1/2006. Τρεις ασθενείς υποβλήθηκαν σε αµφοτερόπλευρη αγγειοπλαστική. 

 
Αποτελέσµατα: Η αναλογία ανδρών / γυναικών ήταν 67/33 µε µέση ηλικία τα 60 έτη. Σε 7 ασθενείς υπήρχε 
βλάβη στην έκφυση της ΕΜΑ. Η ένδειξη για την επέµβαση ήταν διαλείπουσα χωλότητα σε 56, άλγος 
ηρεµίας σε 18 και γάγγραινα ή/και έλκη σε 26 περιπτώσεις. Μόνο υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική 
πραγµατοποιήθηκε σε 79, ενώ στις υπόλοιπες 21 περιπτώσεις τοποθετήθηκε και stent. Η τεχνική επιτυχία 
ήταν 98%. Τις πρώτες 30 ηµέρες η θνησιµότητα ήταν µηδενική, ενώ πραγµατοποιήθηκε ένας  
ακρωτηριασµός και ένας ασθενής εµφάνισε βουβωνικό αιµάτωµα που αντιµετωπίστηκε συντηρητικά. Το 
follow-up κυµάνθηκε από 30 ηµέρες έως 5 χρόνια. Στοιχεία για 36 ασθενείς δεν βρέθηκαν, ενώ 10 
απεβίωσαν από άλλα αίτια. Οι ασθενείς ήταν ελεύθεροι συµπτωµάτων σε 38 περιπτώσεις, σε 12 
επανεµφανίσθηκαν συµπτώµατα και σε 4 απαιτήθηκε επαναληπτική επέµβαση. 

 
Συµπεράσµατα: Η υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε αποφράξεις της ΕΜΑ, 
ακόµα και σε εκείνες χωρίς κολόβωµα. Η τεχνική είναι ιδανική για ασθενείς υψηλού κινδύνου, 
ηλικιωµένους ή ασθενείς µε κρίσιµη ισχαιµία, αλλά και για ασθενείς µε διαλείπουσα χωλότητα που 
περιορίζει µεν τη δραστηριότητά τους, αλλά δεν αποτελεί ένδειξη για µηροϊγνυακή παράκαµψη. Η τεχνική 
της επιτυχία µπορεί να βελτιωθεί µε τοποθέτηση stent, ενώ σε περίπτωση αποτυχίας της είναι δυνατή η 
µηροϊγνυακή παράκαµψη. Τέλος, η υπενδοθηλιακή αγγειοπλαστική είναι µία µέθοδος ελάχιστα επεµβατική, 
µε λίγες επιπλοκές που η εφαρµογή της µειώνει το κόστος και τη διάρκεια νοσηλείας. 
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Αιτιολογικοί παράγοντες ψυχογενούς ανορεξίας. 
. Στρατογιάννη Α, ώτη ΜΣκληβανι

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 
Σκοπός: Η ψυχογενής ανορεξία αποτελεί σήµερα ένα πολυσυζητηµένο φαινόµενο. Αιτία η εντυπωσιακή της 
κλινική εικόνα και η µεγάλη ανησυχία που προκαλεί λόγω της αυξανόµενης συχνότητας της και των 
υψηλών ποσοστών συννοσηρότητας και θνητότητας που τη συνοδεύουν. Η παθογένεια της διαταραχής 
αυτής χαρακτηρίζεται από µεγάλη πολυπλοκότητα και περιλαµβάνει συσχετισµό πολλών παραγόντων, 
ικανών να προκαλέσουν την εκδήλωση της διαταραχής ή να επηρεάσουν την πορεία, την επιδείνωσή της, 
την υποτροπή της. Συγκεκριµένα, έρευνες έχουν τονίσει τη συσχέτιση της ψυχογενούς ανορεξίας µε 
οικογενειακούς παράγοντες όπως τις ψυχολογικές αντιδράσεις και την ψυχοπαθολογία γονέων ιδιαίτερα της 
µητέρας, τη σχέση του ασθενούς µε το οικογενειακό του περιβάλλον, τη λειτουργικότητα της οικογένειας, 
την υπερπροστατευτικότητα των γονιών καθώς και νοσηρότητα ή την πρόκληση ψυχοτραυµατικών 
εµπειριών στα πλαίσια του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος (από θάνατο συγγενών έως οικογενείς 
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις). Επίσης, σηµαντικό ρόλο παίζουν και ατοµικοί παράγοντες που 
διαµορφώνουν ένα ήδη µη φυσιολογικό υπόστρωµα στο οποίο αναπτύσσεται η ΨΑ. Αυτό µπορεί να 
σχετίζεται µε αµφιθυµία, φοβίες ωριµότητας, κατάθλιψη, άγχος, ψυχαναγκασµούς, λήψη αλκοόλ και ουσιών 
και διαταραχές προσωπικότητας του ασθενούς καθώς και µε παράγοντες και εµπειρίες, ψυχολογικών και µη 
(συµπεριλαµβάνονται για παράδειγµα πρόωρος τοκετός, τραύµα κατά τον τοκετό, παιδική κακοποίηση), που 
έδρασαν κατά την ενδοµήτριο ή πρώιµη παιδική ηλικία. Ακόµη, βιολογικοί/ σωµατικοί παράγοντες όπως η 
λειτουργία του µέσου προµετωπιαίου λοβού, γενετικοί παράγοντες, το ορµονικό και εµµηνορρυσιακό status 
καθώς και η ηλικία και το φύλο του ασθενούς επηρεάζουν την πορεία της ΨΑ.  Τέλος, σηµαντικό ρόλο 
δείχνει να έχει η κοινωνικοπολιτισµική συνιστώσα που επιπροστίθεται στους υπόλοιπους επιβαρυντικούς 
παράγοντες. Η κατανόηση της σηµασίας καθενός από τους αιτιολογικούς παράγοντες της ΨΑ θα βοηθήσει 
και στην πιο αποτελεσµατική πρόληψη και αντιµετώπισή της. 
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Η αντίληψη του σχήµατος του σώµατος φοιτητριών της Θεσσαλονίκης σε σχέση µε 
διαταραχές της διατροφής.

. 2Κανδύλης ∆, 2Καπρίνης Σ, 1Κυράννας Α, 1Κύρδη ∆, 1Λαµπρογιώργου Π, 1Λαζαρίδης Π
1Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Σκοπός της έρευνας είναι η µελέτη δεικτών ψυχογενούς ανορεξίας και βουλιµίας σε σχέση µε την 
αντίληψη που έχουν οι φοιτήτριες της Θεσσαλονίκης για το σχήµα του σώµατός τους. 

 
Μεθοδολογία: Σε 256 φοιτήτριες του Α.Π.Θ., του ΠΑ.ΜΑΚ. και των Τ.Ε.Ι. της Θεσσαλονίκης µε  
Μ.Ο. ηλικίας = 21,5 , SD = 2,1 χορηγήσαµε τα ερωτηµατολόγια 
α. Eating Attitudes Test (EAT)  
β. Eating Questionnaire Revised (EQ-R) 
για τη µέτρηση συµπτωµάτων ψυχογενούς ανορεξίας και βουλιµίας αντιστοίχως 
γ. Body Shape Questionnaire (BSQ) για την εκτίµηση της αντίληψης για το σχήµα του σώµατος 
δ. πρωτόκολλο δηµογραφικών στοιχείων. 
Από τη µελέτη αποκλείστηκαν άτοµα που δήλωσαν ότι πάσχουν από χρόνια σωµατική νόσο ή κάνουν 
συστηµατική χρήση αλκοόλ ή άλλων µη νοµίµων ψυχοδραστικών ουσιών. 

 
Αποτελέσµατα: α. ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη σηµαντικού αριθµού περιπτώσεων ψυχογενούς ανορεξίας (τιµή 
ΕΑΤ ≥ 59). 
β. Ανευρέθησαν ελάχιστες περιπτώσεις ψυχογενούς βουλιµίας. 
γ. Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε σηµαντική θετική συσχέτιση των προβληµάτων αντίληψης για το 
σχήµα του σώµατος µε τα συµπτώµατα ψυχογενούς ανορεξίας (r = 0.65, p<0.05) 

 
Συµπέρασµα: Η αντίληψη για το σχήµα του σώµατος στην οµάδα των φοιτητριών που ελέγξαµε συνδέεται 
σηµαντικά µε τα συµπτώµατα της ψυχογενούς ανορεξίας. Όσο εντονότερα είναι τα ενοχλήµατά τους, τόσο 
χειρότερη είναι η αντίληψη για την εικόνα του σώµατός τους. 
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Η ολική αρθροπλαστική γόνατος ως απώτερη αντιµετώπιση της αρθρίτιδας του γόνατος.
.Μπεσλίκας Θ, Χαµάλης Χ, Μακαρίτης Α, Έλληνας Α

Β’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, ΓΝΘ “Γ. Γεννηµατάς” 
 
 
Σκοπός: Οι ασθενείς µε άλγος και δυσκαµψία του γόνατος οφειλόµενη σε αρθρίτιδα αποτελούν µία από τις 
συχνότερες αιτίες προσέλευσης αυτών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Σκοπός της µελέτης είναι να 
καταδείξουµε όλους εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν τελικά τον ασθενή στην Ολική 
Αρθροπλαστική Γόνατος (Τ.Κ.Α.). 

 
Μεθοδολογία: Σε διάστηµα ενός έτους (2006) πραγµατοποιήθηκαν στην κλινική µας 75 Τ.Κ.Α. γόνατος. Η 
πλειοψηφία αφοούσε γυναίκες (άρρεν:15, θήλυ:60), ηλικίας από 57 εως 84 (µ.ο. 72). Η αναλογία αριστερού 
(ΑΡ) και δεξιού (∆Ε) γόνατος ήταν περίπου η ίδια (ΑΡ:36, ∆Ε:39). Όλοι οι ασθενείς ξεπερνούσανε το βάρος 
το οποίο αναλογούσε στο σωµατότυπό τους (µ.ο. 90Kg), ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ασκούσαν βαριές 
αγροτικές εργασίες.  

 
Αποτελέσµατα: Το follow up κυµάνθηκε από 2 µήνες εως και 1 έτος. Όλοι οι ασθενείς αναφέρουν 
υποχώρηση του άλγους. 64 ασθενείς εµφάνισαν πλήρες εύρος κίνησης του γόνατος, ενώ σε 11 το εύρος ήταν 
περιορισµένο µεν αλλά βελτιωµένο σε σύγκριση µε την προεγχειρητική τους κατάσταση. Η ακτινολογική 
εικόνα είναι άριστη σε όλους τους ασθενείς. 5 εξ’ αυτών κατέληξαν από άλλες αιτίες. 

 
Συµπεράσµατα: Η Τ.Κ.Α. γόνατος αποτελεί µέθοδο εκλογής σε ασθενείς µε βαριά αρθρίτιδα του γόνατος 
σε υπέρβαρους ασθενείς µε ηλικία άνω των 60 ετών. 
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Πρωτοπαθείς όγκοι του κεντρικού νευρικού συστήµατος.
.Τσάκαλη Α, Κεφαλοπούλου Ζ, Φιλιππόπουλος Α, Τσαντάνης Π

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών 
 
 
Σκοπός:  Αναφορά στους τύπους νεοπλασιών του κεντρικού νευρικού συστήµατος, περιγραφή της 
τρέχουσας θεραπευτικής στρατηγικής αλλά και πιθανών µελλοντικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, 
επικεντρώνοντας στα γλοιώµατα που είναι και ο συνηθέστερος τύπος νεοπλασίας του εγκεφάλου. 

 
Περίληψη: Οι πρωτοπαθείς όγκοι του ΚΝΣ αποτελούν το 1,5% του συνόλου των καρκίνων, είναι πολύ 
συχνότεροι στα παιδιά (δεύτεροι κατά σειρά σε συχνότητα) και αποτελούν τον τέταρτο κατά σειρά  
υπεύθυνο για θάνατο όγκο, σε άτοµα ηλικίας άνω των 54 ετών. Συγκροτούν µία ιδιαίτερα ετερογενή οµάδα 
νεοπλασµάτων· έχουν περιγραφεί περισσότεροι από 120 διαφορετικοί τύποι ανάλογα µε την κυτταρική 
προέλευση. Τόσο η κοινή τους συµπτωµατολογία όσο και η πτωχότατη πρόγνωση ( η συνολική 5ετής 
επιβίωση δεν υπερβαίνει το 31%) αποδίδονται αφενός σε φαινόµενα συµπίεσης ζωτικών δοµών και 
αφετέρου στις ιδιαιτερότητες του µικροπεριβάλλοντος του εγκεφαλικού ιστού που περιορίζουν, αµφότερα, 
σε µεγάλο βαθµό τις εκάστοτε θεραπευτικές παρεµβάσεις. Τα γλοιώµατα και πιο συγκεκριµένα τα 
αστροκυττώµατα αντιπροσωπεύουν τη συνηθέστερη οµάδα πρωτοπαθών του ΚΝΣ νεοπλασµάτων      (> 
50%), η οποία κλιµακώνεται από περιγεγραµµένες βραδέως αναπτυσσόµενες βλάβες (WHO Grade I ) µέχρι 
υψηλής κακοήθειας διηθητικά νεοπλάσµατα, όπως το πλειόµορφο γλοιοβλάστωµα (WHO Grade IV). Η 
καθιερωµένη θεραπευτική στρατηγική περιλαµβάνει, ανάλογα βέβαια µε την περίπτωση, το συνδυασµό  της 
χειρουργικής εξαίρεσης, της ακτινοθεραπείας και της χηµειοθεραπείας. Παρ’όλα αυτά η πρόγνωση των 
όγκων αυτών παραµένει δυσµενής, µε το πλειόµορφο γλοιοβλάστωµα, που συνιστά  και τον συχνότερο 
ιστολογικό τύπο στους ενήλικες, να έχει σταθερά µία µέση επιβίωση που δεν υπερβαίνει τους 9 – 14 µήνες. 
Πιστεύουµε ωστόσο σε  µία αλλαγή της απογοητευτικής αυτής εικόνας, η οποία θα προκύψει από την 
αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αναδυόµενων τα τελευταία χρόνια ερευνητικών τοµέων, όπως η 
γονιδιωµατική και η πρωτεοµική, τη συντονισµένη προσπάθεια για την ανάδειξη των υπεύθυνων σε µοριακό 
επίπεδο µηχανισµών της καρκινογένεσης και τη συµβολή της βιοπληροφορικής και των µαθηµατικών 
µοντέλων. Ήδη η εφαρµογή βασιζόµενων σε αυτή τη λογική θεραπευτικών προσεγγίσεων έχει  δώσει 
ενθαρρυντικά   αποτελέσµατα.  
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Μεθυλίωση του DNA-φυσιολογικοί και παθολογικοί µηχανισµοί. 
.Τζάφος Σ, Καλαφατάκης Κ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
Σκοπός: Εξέταση του ρόλου της µεθυλίωσης του DNA στη φυσιολογική πορεία της εµβρυογένεσης, στην 
προστασία του κυτταρικού γονιδιώµατος και στη γονιδιακή ρύθµιση, αλλά και σε ορισµένες γενετικες 
ασθένειες και στον καρκίνο.  

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η εργασία αυτή πραγµατεύεται το θέµα της µεθυλίωσης του DNA και το ρόλο της 
στη φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου, αλλά και τις παθολογικές καταστάσεις, ως συνέπεια της 
δυσλειτουργίας των µηχανισµών που τη ρυθµίζουν. Αρχικά, παρουσιάζεται η πρωτεϊνική µηχανή του 
κυττάρου που καταλύει τη χηµική αυτή αντίδραση (DNA µεθυλοτρανσφεράσες), ενώ αναλύονται και τα 
κυτταρικά πρότυπα µεθυλίωσης («µεθυλίωση διατήρησης» και «de novo µεθυλίωση»). Στη συνέχεια, 
περιγράφεται η κατανοµή των µεθυλιωµένων κυτοσινών µέσα στο γονιδίωµα και εκτιµάται ο ρόλος τους 
στην προστασία και δοµική ακεραιότητα του τελευταίου αλλά και στη ρύθµιση της µεταγραφής των 
γονιδίων. Έπειτα, συνοψίζονται τα φαινόµενα µεθυλίωσης- αποµεθυλίωσης κατά τη διάρκεια και πορεία της 
εµβρυογένεσης, ενώ παρατίθενται και οι τεχνικές µελέτης της µεθυλίωσης του DNA. Η εργασία συνεχίζει µε 
την συσχέτιση της µεθυλίωσης του DNA µε συγκεκριµένες γενετικές νόσους, όπως το σύνδροµο ΙCF 
(αυτοσωµική υπολειπόµενη νόσος), το σύνδροµο Rett (επικρατούσα φυλοσύνδετη νόσος) και το σύνδροµο 
του εύθραυστου Χ (δεύτερη συχνότερη µετά το σύνδροµο Down µορφή διανοητικής καθυστέρησης), καθώς 
και µε την µοριακή βάση του καρκίνου, συνδέοντας τη µε τους µηχανισµούς ενεργοποίησης ογκογονιδίων, 
απενεργοποίησης ογκοκατασταλτικών γονιδίων και µε τη γενικότερη γενετική αστάθεια των καρκινικών 
κυττάρων. Τέλος, αναφέρονται τα πλεονεκτήµατα της χρήσης της µεθυλίωσης του DNA ως καρκινικού 
δείκτη, καθώς και οι µελέτες που διεξάγονται για την επιγενετική θεραπεία του καρκίνου, η βάση της οποίας 
στηρίζεται στο φαινόµενο και τις συνέπειες της µεθυλίωσης του DNA. 
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:Ν-250-ΑΑ

Νυχτερινή ενούρηση: σύµπτωµα ή ασθένεια;
.2Τσέλιου Κ, 4Παρώδης Ι, 3Χαϊδάς Κ, 2Κατσικερού Μ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Ιατρός ΚΥ Αγιάς-Λάρισας, 4Ιατρός ΚΥ 
Στυλίδας 

 
 
Η ενούρηση ορίζεται ως η επαναλαµβανόµενη ακούσια αποβολή των ούρων σε ηλικία κατά την οποία 
φυσιολογικά θα έπρεπε να έχει επιτευχθεί ο έλεγχος του σφιγκτήρα της ουρήθρας.  Η κλινική διάγνωση 
γίνεται αν η ακράτεια εµφανίζεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδοµάδα για τουλάχιστον τρεις µήνες ή αν 
παρόλο που εµφανίζεται λιγότερο συχνά προκαλεί σηµαντικά κοινωνικά προβλήµατα. 
∆ιακρίνεται σε πρωτοπαθή, όταν ουδέποτε επιτεύχθηκε ο έλεγχος της κύστης και σε δευτεροπαθή όταν το 
βρέξιµο εµφανίζεται µετά από µία περίοδο ελέγχου της ούρησης. 
Η ενούρηση αποτελεί σύµπτωµα κι όχι ασθένεια, προκαλείται από διάφορους παράγοντες µεταξύ των 
οποίων η καθυστερηµένη νευρολογική ανάπτυξη, γενετικά αίτια, η µικρη χωρητικότητα κύστης, ανωµαλίες 
του ουροποιητικού συστήµατος, ο βαθύς ύπνος, ψυχολογικά αίτια και η ανεπαρκής έκκριση ADH.  Άλλες 
ασυνήθιστες αιτίες είναι οι λοιµώξεις του ουροποιητικού συστήµατος, ο σακχαρώδης και ο άπιος διαβήτης. 
Για την αξιολόγηση και θεραπεία ενός παιδιού µε νυχτερινή ενούρηση είναι απαραίτητη η λήψη 
λεπτοµερούς ιστορικού.  Πρέπει να εκτιµηθούν η έναρξη της ενούρησης καθώς και ο τύπος και η 
σοβαρότητα των επεισοδίων.  Η φυσική εξέταση πρέπει να περιλαµβάνει µία λεπτοµερή εξέταση της κοιλιάς 
και των γεννητικών οργάνων και παρατήρηση της ούρησης σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό ασθενούς 
ροής.Πρέπει να γίνει νευρολογικός έλεγχος κι εκτίµηση του επιπέδου δυσφορίας που προκαλεί η ενούρηση 
στο παιδί και την οικογένεια. 
Η παρέµβαση πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να αποτραπεί η πιθανή απώλεια της αυτοεκτίµησης και ο 
κοινωνικός στιγµατισµός.   
Φαρµακευτική αγωγή:Υδροχλωρική ηµιπραµίνη, οξύ βουτίνη, οξική δεσµοπρεσσίνη. 
Μη φαρµακευτικές παρεµβάσεις:  Ασκήσεις ελέγχου κύστης, µέτρηση ποσότητας ούρησης, διακοπτόµενη 
ούρηση, αλλαγή συνηθειών προ ύπνου, νυχτερινή αφύπνιση, θετική ενίσχυση, συναγερµοί ενούρησης, 
υπνοθεραπεία. 
Κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της υγειονοµικής οµάδας για την υποστήριξη του παιδιού µε αντίστοιχο 
κλινικό πρόβληµα. 
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:Ν-251-ΑΑ

Ολιγαιµικό shock: αντιµετώπιση.
.4κάκης ΕΚυρια, 4Κατσικερού Μ, 4Τσέλιου Κ, 3Παρώδης Ι, 2Χαϊδάς Κ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός ΚΥ Αγιάς-Λάρισας, 3Ιατρός ΚΥ 
Στυλίδας, 4Ιατρός 

 
 
Εισαγωγή:   Το shock ορίζεται ως η κατάσταση οξείας κυκλοφορικής ανεπάρκειας που οφείλεται σε 
διαταραχή του κυκλοφορικού ελέγχου ή σε απώλεια κυκλοφορούντων υγρών. 
Σκοπός:  της παρούσας ανασκόπησης είναι η µελέτη των ερευνητικών δεδοµένων σχετικά µε την 
αντιµετώπιση του υποογκαιµικού shock µε τη χορήγηση υγρών και υποκατάστατων αίµατος. 
Υλικό – Μέθοδος:  Βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ελληνικές και διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων 
σχετιζόµενες µε το θέµα. 
Αποτελέσµατα:  Από τα µελετηθέντα άρθρα καταγράφεται ότι για την αντιµετώπιση του πολυτραυµατία µε 
υπογκαιµία είναι απαραίτητη η χορήγηση υγρών και υποκατάστατων αίµατος.  Τα υγρά που χορηγούνται 
διακρίνονται σε κρυσταλλοειδή και σε κολλοειδή διαλύµατα.  Η επιλογή των διαλυµάτων που θα 
χορηγηθούν στον τραυµατία εξαρτάται από τον τύπο των υγρών του οργανισµού που υπολείπονται, από την 
βαρύτητα της κατάστασης του ασθενούς, την παθοφυσιολογία του τραύµατος και από την 
κολλοειδοσµωτική πίεση του πλάσµατος. 
Συµπεράσµατα:  Η επιτυχής αντιµετώπιση του πολυτραυµατία ολιγαιµικού ασθενούς έγκειται στην άµεση 
και ταχεία αποκατάσταση του κυκλοφορούντα όγκου του αίµατος µε παράλληλη καλή οξυγόνωσή του. 
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:Ν-252-ΑΑ

Οστεοπόρωση: νεότερα δεδοµένα στην πρόληψη.
.5Χαϊδάς Κ, 4Παρώδης Ι, 3Τσεπραηλίδου Χ, 3Ζαχαροπούλου Γ, 2Τσέλιου Κ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 4Ιατρός ΚΥ Στυλίδας, 5Ιατρός ΚΥ Αγιάς-Λάρισας 

 
 
Εισαγωγή: Η οστεοπόρωση είναι ένα µεταβολικό νόσηµα των οστών που τα τελευταία χρόνια µε την 
αύξηση των ορίων ηλικίας επιβίωσης αλλά παράλληλα και εξ αιτίας του σύγχρονου τρόπου ζωής µε τη 
µειωµένη δραστηριότητα έχει προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις στην Ελλάδα αλλά και σ΄ όλο τον 
αναπτυγµένο κόσµο.  Αυτό έχει περαιτέρω οικονοµικές επιπτώσεις αλλά κι επιπτώσεις στην ζωή των 
πασχόντων και οικογενειών τους. 
Σκοπός: Η καταγραφή του µεγέθους σηµαντικότητας του προβλήµατος και η ανάδειξη της πρόληψης ως 
σηµαντικού µέσου προσέγγισης του νοσήµατος από την οµάδα υγείας. 
Υλικό – µέθοδος: Πρόκειται για περιγραφική – ανασκοπική µελέτη της ελληνικής και διεθνούς 
βιβλιογραφίας και βάσης δεδοµένων της τελευταίας διετίας. 
Αποτελέσµατα: Το νόσηµα προσβάλει το 6-7% του πληθυσµού και κυρίως τις γυναίκες.  Μεγάλες 
επιδηµιολογικές µελέτες κατέληξαν ότι µία στις δύο γυναίκες στην ηλικία των 60 ετών έχουν τουλάχιστο 
ένα κάταγµα σπονδύλου ενώ στην ηλικία των 75 ετών µία στις έξι γυναίκες έχει πιθανότητα να υποστεί 
κάταγµα ισχίου. 
Προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου οστεοπόρωσης καταγράφονται:  η προχωρηµένη ηλικία, το γυναικείο 
φύλο, η λευκή φυλή, η µικρόσωµη ή λεπτή εµφάνιση, η πρόωρη εµµηνόπαυση ή διαταραχές του κύκλου, το 
θετικό οικογενειακό ιστορικό, η κατάχρηση του καπνίσµατος και οινοπνευµατωδών, η καθιστική ζωή και η 
περιορισµένη φυσική άσκηση, η ανεπαρκής πρόσληψη ασβεστίου και τα διάφορα φάρµακα. 
Η πρόληψη της οστεοπόρωσης θεωρείται ότι πρέπει να επιδιώκεται όσο το δυνατόν νωρίτερα σε αντίθεση 
µε τα δεδοµένα που υπάρχουν κι αναφέρουν ανεπαρκή ή ανύπαρκτη πληροφόρηση του πληθυσµού για τα 
µέτρα πρόληψης.  Η πρωτογενής πρόληψη έχει στόχο την επίτευξη υψηλής κορυφαίας οστικής µάζας κατά 
τη διάρκεια της οστικής αύξησης.  Η δευτερογενής πρόληψη στοχεύει στην επιβράδυνση του ρυθµού της 
οστικής απώλειας.  Η οµάδα υγείας θα πρέπει ν΄ αναλάβει εκπαιδευτικά προγράµµατα µέσα στην κοινότητα 
που µέσα από την πρωτογενή, δευτερογενή και εν γένει την τριτογενή πρόληψη να διατηρούν µια άµεση 
επαφή µε όλα τα µέλη και κυρίως µ΄ εκείνα που χαρακτηρίζονται ως πιο ευπαθή. 
Συµπεράσµατα: Η πρόληψη είναι ο πιο οικονοµικός και πρακτικός τρόπος προσέγγισης του µεταβολικού 
νοσήµατος της οστεοπόρωσης.  Οι σύγχρονες διαγνωστικές µέθοδοι επιτρέπουν το ν΄ ανακαλύψει κανείς 
πρώϊµα κι έγκαιρα τα άτοµα που κινδυνεύουν από οστεοπόρωση.  Η πλούσια σε ασβέστιο διατροφή και η 
σωµατική άσκηση βοηθούν ή προλαµβάνουν την οστεοπόρωση.  Η οµάδα υγείας (αποτελούµενη από τον 
ιατρό, νοσηλευτή κ.λ.π.) µπορεί να διαδραµατίσει καταλυτικό ρόλο στην πρόληψη κι αντιµετώπιση της 
οστεοπόρωσης. 
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:Ν-253-ΑΑ

Περιοχικές χηµειοθεραπείες.
.4Τσέλιου Κ, 3Χαϊδάς Κ, 2Παρώδης Ι, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός ΚΥ Στυλίδας, 3Ιατρός ΚΥ Αγιάς-
Λάρισας, 4Ιατρός 

 
 
Οι περιοχικές χηµειοθεραπείες είναι µια σειρά θεραπευτικών τεχνικών κατά συµπαγών όγκων, οι οποίες 
εφαρµόζονται σε συγκεκριµένες ανατοµικές περιοχές του σώµατος.  Μέχρι σήµερα εφαρµόζονται σε 
τοπικούς προχωρηµένους ή υποτροπιάζοντες συµπαγείς όγκους, οι οποίοι δεν µπορούν ν΄ αντιµετωπιστούν 
µε την καθιερωµένη χειρουργική θεραπεία ή άλλη µορφή θεραπείας. 
Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη υψηλών συγκεντρώσεων κυτταροστατικών στην περιοχή του 
όγκου κι ο περιορισµός των ανεπιθύµητων συστηµατικών εκδηλώσεων, οι οποίες συνήθως απαντώνται στη 
συστηµατική χηµειοθεραπεία.   Η δηµιουργία υψηλών συγκεντρώσεων στην µεµβράνη των καρκινικών 
κυττάρων, διευκολύνει την πρόσληψη του χηµειοθεραπευτικού από το κύτταρο. 
Οι συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται µε την περιοχική χορήγηση είναι από τρεις έως και χίλιες φορές 
µεγαλύτερες από τις συγκεντρώσεις που επιτυγχάνονται µετά από ενδοφλέβια χορήγηση ίδιας δόσης 
χηµειοθεραπευτικού.  Η δράση της χηµειοθεραπείας ενισχύεται από διάφορες συνθήκες όπως η υποξία και η 
υπερθερµία. 
Η ενδαρτηριακή έγχυση είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή περιοχικής χηµειοθεραπείας.Ωστόσο ένας µεγάλος 
αριθµός άλλων τεχνικών δίνουν επίσης µια συµπυκνώµενη περιοχική διανοµή του φαρµάκου.  Αυτές 
περιλαµβάνουν: 

   - Αγγειακές:    κλειστού κυκλώµατος 
    ανοιχτού κυκλώµατος (ενδαρτηριακή έγχυση) 

   - Ενδοκοιλοτικές: ενδοπεριτοναικές (έγχυση, έκπλυση) 
    ενδοπλευριτικές 

    ενδοκυστικές 
   - Τοπικές 

Η χορήγηση περιοχικής χηµειοθεραπείας µε οποιαδήποτε από τις παραπάνω µεθόδους µπορεί να 
εφαρµοστεί µε µεγάλη ασφάλεια και µε πολύ καλά αποτελέσµατα στους ασθενείς µιας ογκολογικής 
µονάδας. 
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:Ν-254-ΑΑ

Πρόληψη στεφανιαίας νόσου (ΣΝ): νεότερα δεδοµένα.
, 2Κυριακάκης Ε, 5Τσίγγος Π, 4δάς ΚΧαϊ, 3Παρώδης Ι, 1Λυµπερόπουλος Ν, 2Τσέλιου Κ, 1Σιδηράς Α

Κατσικερού Μ2.
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Ιατρός ΚΥ Στυλίδας, 4Ιατρός ΚΥ 
Αγιάς-Λάρισας, 5Β’ Τµήµα Νοσηλευτικής Τεχνικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών 

 
 
Οι καρδιαγγειακές παθήσεις και η στεφανιαία νόσος ως κύριος εκπρόσωπός τους αποτελούν το κύριο αίτιο θανάτου στην Ευρώπη σε µεσήλικες και 
ηλικιωµένους.  Η αθηροσκληρυντική νόσος οδηγεί γενικότερα σε ουσιαστική ανικανότητα, απώλεια παραγωγικότητας κι αύξηση του κόστους 
υγείας.  Τα χαρακτηριστικά του αυξηµένου κινδύνου για την εµφάνιση στεφανιαίων επεισοδίων µελλοντικά στον άνθρωπο συνοψίζονται στον 
παρακάτω πίνακα: 
ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΜΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

∆ίαιτα υψηλή σε λιπαρά, 
χοληστερίνη, θερµίδες 

Υπέρταση Ηλικία 

Κάπνισµα Υπερχοληστεριναιµία Φύλο 
Υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ Υπερτριγλυκεριδαιµία Κληρονοµικότητα Σ.Ν. 
Ελαττωµένη φυσική δραστηριότητα Υπεργλυκαιµία  

Σ.∆.  
Παχυσαρκία 

Ατοµικό ιστορικό Σ.Ν./ αθηροσκληρυντικής 
νόσου 

 
Σύµφωνα µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας η ολοκληρωµένη πρόληψη της Σ.Ν. πρέπει να περιλαµβάνει τις ακόλουθες στρατηγικές:  στρατηγική 
πληθυσµού, στρατηγική υψηλού κινδύνου και δευτερογενής πρόληψη.  Η πρωτογενής πρόληψη αφορά φαινοµενικά υγιείς υψηλού κινδύνου ενήλικες 
ενώ η δευτερογενής πρόληψη ασθενείς µε Σ.Ν.  Υπάρχουν αναρίθµητες µελέτες όπως η Framinghan,4S,CARE, PROCAM και WOSCOPS που 
αναφέρονται σ΄ ένα ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου.  Στην κλινική πράξη οι προτεραιότητες πρόληψης της Σ.Ν. περιλαµβάνουν ασθενείς µε 
τεκµηριωµένη Σ.Ν. – αθηροσκληρυντική νόσο, υγιείς υψηλού κινδύνου ανάπτυξης και στενούς συγγενείς πασχόντων. 
Ο σκοπός είναι κοινός και για υγιείς και για ασθενείς κι έγκειται στη µείωση του κινδύνου θανατηφόρων και µη καρδιακών επεισοδίων µε 
αποτέλεσµα τη µείωση της πρωτοπαθούς ανικανότητας, θνητότητας και την επιµήκυνση της επιβίωσης. 
Για την εκτίµηση του απόλυτου κινδύνου Σ.Ν. (πρωτογενής πρόληψη) υπάρχουν οι χάρτες στεφανιαίου κινδύνου από τη µελέτη Framingham µε 
πλεονεκτήµατα αλλά κι αρκετούς περιορισµούς.  Παράγοντες κινδύνου που υπολογίζονται είναι το κάπνισµα, η παχυσαρκία (κεντρικού και 
περιφερικού τύπου), η αρτηριακή υπέρταση, τα λιπίδια του πλάσµατος και το σάκχαρο αίµατος.  Η θεραπεία του συνολικού κινδύνου περιλαµβάνει:   

 α.  Την αλλαγή τρόπου ζωής και τροποποίηση των παραγόντων  
κινδύνου, όπως συνοψίζεται στον πίνακα 

 
1. ∆ιακοπή καπνίσµατος 

2. Επιλογή υγιεινής διατροφής 
3. Φυσική δραστηριότητα 
4. Ιδανικό βάρος σώµατος 

5. Μείωση ΑΠ < 140/90 mmHg 
6. Μείωση ολικής χοληστερόλης < 190 mg/dl 

7. Μείωση LDL χοληστερόλης < 115 mg/dl 
8. ∆ιαβητικοί ασθενείς HbA1c = 6,2-7,5% και ΑΠ < 130/85 

 
 

  β. Προφυλακτική φαρµακευτική αγωγή 
 

1. Ασπιρίνη (75 mg) για Σ.Ν. 
2. Ασπιρίνη 75 mg για υπερτασικούς άνδρες µε υψηλό κίνδυνο Σ.Ν. 

3. Β αναστολείς για µετεµφραγµατικούς ασθενείς 
4. ΑΜΕΑ σε καρδιακή ανεπάρκεια από ΟΕΜ 

5. Αντιπηκτικά σε επιλεγµένους στεφανιαίους ασθενείς 
 
 

 γ. Έλεγχος στενών συγγενών ασθενών µε Σ.Ν. και µε οικογενή 
 υπερχοληστερολαιµία ή δυσλιπιδαιµία 
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Τεστ Παπανικολάου: διερεύνηση στάσης κι απόψεων του γυναικείου πληθυσµού.
.1Λυµπερόπουλος Ν, 2Κυριακάκης Ε, 5Χαϊδάς Κ, 4Παρώδης Ι, 3Τσίγγος Π, 2Τσέλιου Κ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός, 3Β’ Τµήµα Νοσηλευτικής Τεχνικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Αθηνών, 4Ιατρός ΚΥ Στυλίδας, 5Ιατρός ΚΥ Αγιάς-Λάρισας 

 
 
Εισαγωγή:Ο καρκίνος του τραχήλου της µήτρας παραµένει µια σηµαντική αιτία αναπόφευκτης 
θνησιµότητας του γυναικείου πληθυσµού.  Η πρώιµη ανίχνευσή του, ειδικότερα µε το τεστ Παπανικολάου 
(pap-test), µπορεί να µειώσει τις επιπτώσεις της νόσου. 
Παρά το γεγονός αυτό, καθώς και την ευρύτερη τοποθέτηση ότι η πρόληψη είναι προτιµότερη από τη 
θεραπεία, πολλές γυναίκες τόσο στη χώρα µας όσο και παγκοσµίως είτε δεν ελέγχονται είτε δεν ελέγχονται 
τακτικά. 
Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφική ανασκόπηση ως σηµαντικά εµπόδια για το µαζικό προσυµπτωµατικό έλεγχο 
µε pap-test αναφέρονται η έλλειψη ενηµέρωσης των ασθενών, καθώς και των ατόµων που παρέχουν 
υπηρεσίες υγείας, οικονοµικοί λόγοι, λόγοι σχετικά µε τις πεποιθήσεις των ατόµων καθώς και προβλήµατα 
οργάνωσης των υγειονοµικών υπηρεσιών. 
Σκοπός: της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ν΄ αποτυπωθούν οι απόψεις των γυναικών (ανάλογα µε 
την ηλικία, το κοινωνικό και µορφωτικό τους επίπεδο, τον τόπο διαµονής). 
Συγκεκριµένα επιθυµούµε: 

• Να διαπιστώσουµε αν γνωρίζουν τη χρησιµότητα του pap-test κι αν συµµετέχουν στο συγκεκριµένο 
προσυµπτωµατικό έλεγχο. 

• Να διαπιστωθούν οι πηγές ενηµέρωσής τους καθώς και οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη 
συγκεκριµένη εξέταση. 
Υλικό – Μέθοδος:   Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο που αποτελείται 
από 14 κλειστές ερωτήσεις. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 220 γυναίκες που διαµένουν στην ευρύτερη 
περιοχή της νήσου Κω.  Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου 2006 στα πλαίσια 
του προγράµµατος  << ιατρική απόβαση στ΄ ακριτικά νησιά>>  της Επιστηµονικής Εταιρίας Φοιτητών 
Ιατρικής Ελλάδας. 
Το επίπεδο σηµαντικότητας για τη στατιστική δοκιµασία Χ2 που εφαρµόστηκε, ορίστηκε ίσο ή µικρότερο 
του 0,05. 
Αποτελέσµατα:   Τα αποτελέσµατα της έρευνας κατέδειξαν ότι οι γυναίκες είναι ενήµερες (ποσοστό 80%) 
και συµµετέχουν στο pap-test.  Οι µικρότερες σε ηλικία κάνουν το συγκεκριµένο έλεγχο ακόµη και µε 
µεγαλύτερη συχνότητα απ΄ ότι απαιτείται για την ηλικία τους, ενώ οι µεγαλύτερες σε ηλικία το αποφεύγουν 
κυρίως για ψυχολογικούς λόγους. 
Επισηµαίνεται η έλλειψη ουσιαστικής συµβολής του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού στον τοµέα της 
ενηµέρωσης αφού διαφαίνεται πως η τηλεόραση κατέχει αυτό το ρόλο σε υψηλό  υψηλό ποσοστό των 
απαντήσεων. 
Συµπεράσµατα:  Ο πληθυσµός της νησιωτικής περιοχής της έρευνάς µας είναι αρκετά ενηµερωµένος αλλά 
όχι από την ιατρονοσηλευτική οµάδα.  Θα πρέπει να διερευνηθεί ο ουσιαστικός ρόλος της ανάπτυξης της 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε ενηµέρωση της κοινότητας από τους γενικούς ιατρούς και τους 
κοινοτικούς νοσηλευτές.  Παράλληλα, η καλύτερη οργάνωση των νοσοκοµείων θα συµβάλλει στη 
µεγαλύτερη προσέλευση ατόµων για προσυµπτωµατικό έλεγχο όπως το pap-test. 
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Φυµατίωση: διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες θεραπείας.
.5Ζαχαροπούλου Γ, 5Τσεπραηλίδου Χ, 4Παρώδης Ι, 3 Τσέλιου Κ,2Χαϊδάς Κ, 1Σιδηράς Α

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρός ΚΥ Αγιάς-Λάρισας, 3Ιατρός, 4Ιατρός ΚΥ 
Στυλίδας, 5Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Από την χρονική στιγµή της ανακάλυψης της αντιφυµατικής θεραπείας όλες οι κλινικές µελέτες συνηγορούν 
σε τρία βασικά σηµεία: 
α)τα θεραπευτικά σχήµατα πρέπει να περιλαµβάνουν συνδυασµούς αρκετών φαρµάκων µε ανάλογη 
ευαισθησία στα µυκοβακτηρίδια 
β)τακτική λήψη των φαρµάκων 
γ)συνέχιση της φαρµακευτικής θεραπείας για ικανό χρονικό διάστηµα 
Τα φάρµακα που είναι σήµερα διαθέσιµα για την καταπολέµηση της φυµατίωσης χωρίζονται σε 
πρωτεύοντα, δευτερεύοντα και δυνητικά αποτελεσµατικά.  
Πρωτεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα είναι η ισονιαζίδη, ριφαµπικίνη, πυραζιναµίδη, στρεπτοµυκίνη και 
εθαµβουτόλη.  Στα δευτερεύοντα αντιφυµατικά φάρµακα περιλαµβάνονται το παρα-αµινοσαλικυλικό οξύ, η 
εθιοναµίδη, καπρεοµυκίνη, καναµυκίνη, κυκλοσερίνη και θειακεταζόνη. 
Υπάρχουν και τα φάρµακα µε δυνητική αντιφυµατική δράση όπως οι ριφαµυκίνες και οι κινολόνες που 
χρησιµοποιούνται σε ανθεκτικές µορφές φυµατίωσης. 
Τα κορτικοστεροειδή από µελέτες καθίσταται σαφές ότι µπορούν να χορηγηθούν σε συνδυασµό µε 
αντιφυµατικά φάρµακα και κυρίως σε περιπτώσεις µηνιγγίτιδας, περικαρδίτιδας, εκτεταµένης φυµατίωσης 
κι ανεπάρκειας των επινεφριδίων. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται εκτενέστερα και οι θεραπευτικές οδηγίες και δόσεις των φαρµάκων που 
προτείνονται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας που διακρίνει τους ασθενείς σε 4 κατηγορίες όπως 
επίσης γίνεται και ιδιαίτερη αναφορά σε θεραπευτικές παρεµβάσεις που γίνονται σε ειδικές καταστάσεις 
όπως σε σιλίκωση, νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχή ηπατικής λειτουργίας, AIDS, κύηση στην παιδική 
ηλικία, σε ηλικιωµένους καθώς και στην χηµειοπροφύλαξη. 
Είναι όµως σηµαντικό να γίνει κατανοητό ότι η αποτελεσµατική θεραπεία κατά της φυµατίωσης δεν 
βασίζεται µόνο στην αποτελεσµατικότητα των φαρµάκων αλλά και στον κλινικό και κοινωνικό έλεγχο των 
ασθενών και του περιβάλλοντός τους. 
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Ανασκόπηση των βιβλιογραφικών πηγών αναφορικά µε την εγκεφαλική φλεβική θρόµβωση 
και των δυσµενών επιπλοκών που ενδέχεται να επακολουθήσουν.

.1Φιαµέγκος Α, 1Τσακνής Γ, 2Τσουµπού Ι, 1Μπότης Ι
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρικό Τµήµα Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωµατικών Σωµάτων 

 
 
Σκοπός: να αναφερθούν δεδοµένα αναφορικά µε την παθογένεια, την παθοφυσιολογία, την κλινική εικόνα, 
τις επιπλοκές, τη διάγνωση και την αντιµετώπιση της εγκεφαλικής φλεβικής θρόµβωσης, µε βάση το υλικό 
νεότερων δηµοσιεύσεων της διεθνούς βιβλιογραφίας.  Να εκτιµηθεί ο ρόλος των απεικονιστικών τεχνικών, 
να επισηµανθούν οι καταστάσεις αυξηµένου κινδύνου, και να αναγνωριστούν οι ενδεδειγµένες προσεγγίσεις 
και οι γενικές αρχές και στρατηγικές σταθεροποίησης για τις διάφορες ηλικίες και κατηγορίες πασχόντων. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η εγκεφαλική φλεβική θρόµβωση µπορεί να προκληθεί από µια σειρά αιτίων, στα 
οποία περιλαµβάνονται κληρονοµούµενοι και επίκτητοι παράγοντες που επηρεάζουν την πηκτικότητα και 
άλλες παρεµφερείς αιµατολογικές συνθήκες, λοιµώξεις και σηπτικές καταστάσεις, λήψη φαρµάκων, τραύµα, 
σοβαρή αφυδάτωση, ακόµα και κακοήθειες του κεντρικού νευρικού συστήµατος.  Παρατηρείται ένα εύρος 
κλινικών εκφάνσεων σε ασθενείς που πάσχουν από θρόµβωση εγκεφαλικών φλεβών ή φλεβωδών κόλπων, 
το οποίο µπορεί να εκτείνεται από την κεφαλαλγία µέχρι το κώµα.  Το ενδιαφέρον σε αυτή τη νόσο είναι ότι 
εκδηλώνεται σε νεαρές και µέσες ηλικίες και συνιστά συχνά επιπλοκή άλλων υποκείµενων καταστάσεων.  Η 
πρόγνωση έχει βελτιωθεί µε την πάροδο των ετών, λόγω και των σύγχρονων νευροαπεικονιστικών τεχνικών, 
όµως η διαµόρφωση κλινικής υποψίας είναι πρωταρχικής σηµασίας και εδώ, όπως και σε κάθε παραπλήσια 
κατάσταση.  Μια διάκριση µεταξύ της φλεβικής θρόµβωσης και της θρόµβωσης των φλεβωδών κόλπων έχει 
σηµασία όχι µόνο στην κατηγοριοποίηση, αλλά και στην ερµηνεία της βαρύτητας της κλινικής 
παρουσίασης.  Γεγονός που δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να λησµονείται είναι ότι πληθυσµιακές 
οµάδες εξαιρετικού ενδιαφέροντος, όπως τα παιδιά και οι νεαρές γυναίκες κινδυνεύουν από 
φλεβοθρόµβωση σε συνήθεις για τις κατηγορίες τους καταστάσεις: τα παιδιά σε σοβαρή αφυδάτωση και οι 
γυναίκες σε χρήση αντισυλληπτικών.  Επιπροσθέτως, το τραύµα και οι µηχανικές κακώσεις είναι δυνατόν να 
επιφέρουν εγκεφαλική θρόµβωση, η οποία µπορεί να προξενήσει µεγαλύτερη βλάβη από το ίδιο το τραύµα.  
Οποιαδήποτε χωροκατάκτηση είναι ενδεχοµένως ύποπτη, ενώ οι υποκλινικής σηµασίας πηκτικές διαταραχές 
κάθε άλλο παρά διευκολύνουν την αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου σε συνθήκες επειγόντων.  
Στις θεραπευτικές λύσεις εντάσσεται η αντιπηκτική αγωγή και η θροµβόλυση, ενώ µέριµνα πρέπει να 
υπάρχει για την αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως, την αντιµετώπιση των γενεσιουργών αιτίων και τις 
προτεραιότητες της γενικής υποστήριξης. 
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Options available for cerebral protection in cardiac, thoracic and major vessel operations.
.2Tsoumbou J, 1Drikos A, 1Lymperopoulos N, 1Botis J

1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Medical Department of the Military 
School of Corpus Officers 

 
 

Aim: to revise the most frequently utilized techniques of cerebral protection in thoracic, heart and major 
vessel operative procedures, as well as the advances in central nervous system protection during both the 
operative and postoperative period, from the scope of the Anesthesiologist and the Surgeon, but also of the 
Internal Pathologist and Neurologist who examine and evaluate the patient prior to the operation, on the basis 
of recent publications derived from multicenter trials and interesting case reports. 

 
Review summary and remarks: One of the major debates in Thoracic Surgery, with an impact outside the 
ribcage boundaries and independent to the blood – cardiopulmonary device – kidney system is the protection 
of the central nervous system from injury related to insufficient perfusion or vascular embolization during 
the perioperative period.  The use of extracorporeal circulation and the administration of anticoagulant drugs 
have achieved significant benefit.   However, incidents of ischemic complications are still present and the 
risk is visible, particularly for patients with multiple vessel disease, who consist a large group amongst the 
candidates for operation.  The efforts are redirected towards intra–operative brain monitoring, which aims to 
facilitate the regulation of anesthesia and to record ischemic events, while the various available methods or 
experimental modalities of ascertaining sufficient cerebral blood inflow and captivating thrombi are being 
examined.  Such techniques recruit either antegrade perfusion or flow supplement from another major vessel 
and the use of filter or plexus that captivates thrombi, thus preventing adverse embolic effects.  It has been 
noted that the administration of specific substances prior to the operation diminishes the embolization events, 
whereas the value of cerebral and systemic hypothermia, without being cancelled, is readjusted.  Operational 
settings differ when it comes to the carotids, the aortic arch, the heart and the rest of the thorax.  Respective 
assessment of the patient is necessary, as it appears that the operational and the long–term post–operational 
hazard are not invariable between individuals, a point confirmed by animal experiments. 
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Review of recent publications concerning chorioamnionitis and its complications, options of 
diagnosis, implications on prognosis and priorities of treatment.

.1Papanikolaou A, 2Tsoumbou J, 1Mpinou M, 1Botis J
1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Medical Department of the Military 
School of Corpus Officers 

 
 

Aim: to present the essence of recent publications concerning chorioamnionitis and the diagnostic techniques 
available in a third–grade hospital, the laboratory tests and the suggested surveillance markers regarding the 
progress and the risk of gestation, as well as the administration of medications for its treatment when it has 
already been diagnosed, with emphasis on the emergent phase of the infection and with reference to the long 
term follow up of both the mother and the offspring, throughout the course of its organic development. 

 
Review summary and remarks: Chorioamnionitis represents a danger to gestation that can not be ignored.  
Newer studies focus on the evaluation of prognostic indexes for the mother and the fetus, on the contribution 
of radiological modalities, on the impact on the procedure of normal labor, the acquisition of clinical criteria 
of discrimination between high and low risk incidents and the implementation of therapeutic regimens and 
surgical intervention techniques.  Premature membrane rupture seems to lead to an increased possibility of 
fetal morbidity in cases of chorioamnionitis.  Respective studies evaluate the effect on the outcome when an 
inflammatory response is apparent in the fetus and monitor its growth and development in comparison with 
the severity of the infection and the laboratory measurements of inflammatory factors in the perinatal period. 
 In some studies, useful ultrasonographic indexes are suggested for a visualized evaluation.  The evidence are 
implying that the limitation of the immunological response to the mother favors positive outcomes, however 
it seems that the magnitude of the response to infection is to an extent an issue of genes.  The risk of second 
trimester pregnancy loss seems to be increased by infection affecting the placenta.  The ability of cytokines 
to be carried through the placental barrier has already been investigated, whereas maternal HIV infection and 
chorioamnionitis often seem to coexist.  A totally different situation is that of subclinical chorioamnionitis.  
The entire perspective is altered under the light of expanding the viability span towards younger gestational 
ages and the increasing experience of the neonate intensive care units.  The particular topics, the ambiguous 
areas and the predominant therapeutic recommendations all remain to be discussed within the years to come. 
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Ο ρόλος των αποµακρυσµένων µεταστάσεων και της διασποράς τοπικών κακοηθειών στη 
νοσηρότητα του κεντρικού νευρικού συστήµατος και η ανάγκη εξειδίκευσης της θεραπείας.

.2Τσουµπού Ι, 1Φιαµέγκος Α, 1Μπότης Ι, 1Παναγόπουλος Ν
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρικό Τµήµα Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωµατικών Σωµάτων 

 
 
Σκοπός: να περιγραφούν οι παθοφυσιολογικές παράµετροι των συνηθέστερων µεταστατικών όγκων του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος και να διευκρινιστεί η συµµετοχή τους στη νοσηρότητα του εγκεφάλου από 
κακοήθειες, να αναφερθούν αξιοσηµείωτα περιστατικά που εµπίπτουν στην κατηγορία και να διερευνηθεί 
κατά πόσον η τροποποίηση της διαγνωστικής προσπέλασης και του θεραπευτικού σχεδιασµού δύναται να 
επιφέρει την ίαση, προτού η βλάβη επεκταθεί σε σηµείο που να επηρεάζεται σηµαντικά η ποιότητα ζωής. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ένα µεγάλο ποσοστό των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήµατος, µεγαλύτερο 
µάλιστα από αυτό των κακοηθειών από «γηγενείς» ιστούς, όπως παρατηρούνται από εξειδικευµένα κέντρα, 
οφείλεται σε χορήγηση αποµακρυσµένων µεταστάσεων από µια κύρια εστία που είναι δυνατόν να ελέγχεται 
θεραπευτικά ή ακόµα και να έχει εξαιρεθεί πριν την εµφάνιση κεντρικής νευρολογικής συµπτωµατολογίας.  
Οι µεταστάσεις χορηγούνται από ένα πλήθος τόπων, στους οποίους συγκαταλέγονται ο πνεύµονας, ο 
µαστός, ο νεφρός και κοιλιακά σπλάγχνα.  Οι όγκοι αυτοί, ενεργώντας ως ξένα σώµατα µέσα στον νευρικό 
ιστό δεν ευθύνονται µόνο για χωροκατακτητικά φαινόµενα αλλά και για µεταβολές του φυσιολογικού 
περιβάλλοντος των νευρικών κυττάρων. Επίσης, πολύ συχνά οι «αυτόχθονες» όγκοι του εγκεφάλου 
παρουσιάζουν πρότυπο κατανοµής τύπου διασποράς, ώστε επηρεάζουν περισσότερες από µία νευρολογικές 
θέσεις ταυτόχρονα και δυσχεραίνεται κατά πολύ η επίτευξη θεραπευτικού αποτελέσµατος.  Το ζητούµενο σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάγνωση να τεθεί πρώιµα και τα κατάλληλα χηµειοθεραπευτικά φάρµακα να 
επιστρατευτούν σωστά σε συνδυασµό µε τις ακτινοθεραπευτικές εφαρµογές, ενώ η διαλογή για χειρουργείο 
να µην επιφέρει µόνιµο επηρεασµό της νευρολογικής αρτιότητας του πάσχοντος.  Ως προς αυτό, αρκετές 
υπάρχουσες λειτουργικές απεικονιστικές δοκιµασίες τελειοποιούνται και προωθούνται συνδυασµοί µε τη 
σύµµορφη ακτινοθεραπεία και την τοπική έγχυση µικροποσοτήτων χηµειοθεραπευτικών ουσιών διαµέσου 
µικροκαθετήρων.  Ο ρόλος του αιµατοεγκεφαλικού φραγµού είναι όπως πάντα αποφασιστικός για τη 
συστηµατική χορήγηση φαρµάκων, καθώς επισηµαίνουν οι κλινικές µελέτες, ενώ νέου τύπου σκευάσµατα 
ελέγχονται για πρώτη φορά ως προς την αποτελεσµατικότητά τους.  Εκτός αυτού, αναδεικνύεται η αξία της 
στερεοτακτικής ακτινοχειρουργικής και εξετάζονται οι πιθανές επιπλοκές.  Ηλικία, κυτταρικός τύπος και 
συννοσηρότητα εξετάζονται επίσης. 
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Review of special treatment characteristics of the Ebstein’s anomaly in pediatric patients and 
concomitant heart diseases that require surgical correction.

.2Tsoumbou J, 1Drikos A, 1Botis J, 1Briasoulis A
1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Medical Department of the Military 
School of Corpus Officers 

 
 

Aim: to examine the newest facts regarding the treatment of the Ebstein anomaly in pediatric patients, with 
emphasis in the comparison between endovascular and classical open surgical repair techniques, to present 
the diagnostic routine of hemodynamic laboratory investigation and to declare the frequency of concomitant 
congenital heart disease, as well as appearance of complications of internal pathology that require imminent 
surgical or medical correction, or affect short–term and long–term survival of children treated. 

 
Review summary and remarks: It is not uncommon concomitantly to a diagnosed congenital malformation 
to detect further errors of development.  In a significant sum of multicenter databases, children known to 
have Ebstein’s anomaly seem to present invariably another malformation, which includes either a structural 
defect of the myocardium, or anomalies of cyanotic type, or disturbances of conduction and electromechanic 
malfunction of the heart, or anomalies of stemming and course of the coronary vessels.  The use of devices 
of heart ultrasonography has contributed in early identification of those situations and in successful selection 
of candidates for surgical repair.  However, the optimal therapy in cases that involve coexisting pulmonary 
arterial hypertension, Fallot’s tetralogy, functional myocardial insufficiency, major vessel transposition, or 
Wolff–Parkinson–White and Bland–White–Garland syndromes.  In such patients, reventricularization could 
indeed prove to be a major challenge which is not always free of complications.  Regarding the endovascular 
approach, coronary vascular disease has been noted after ablation of excess bundles.  In general, algorithms 
to detect such excess bundles seem to be inapplicable in cases of congenital heart disease.  The correction of 
the tricuspid valve and the long–term follow–up consist an additional parameter.  Arrhythmias during the 
postoperative period are a usual condition, which is thoroughly investigated.  The distinctive characteristic of 
pediatric patients lies not only in the aspect of entirely different physiology of childhood, but also in the fact 
that therapeutic reasoning can in no means be short–termed.  The use of modern radiological modalities and 
the individualized approach in anesthetic care are priceless in achieving the progress we need in this field. 
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Η απεικόνιση της έσω κροταφικής σκλήρυνσης µε τεχνικές τοµογραφίας και η σηµασία της 
στην τεκµηρίωση της διάγνωσης των κλινικών εκφάνσεων για τις οποίες αποτελεί υπόβαθρο.

.1Παπανικολάου Α, 2Τσουµπού Ι, 1Μπίνου Μ, 1Μπότης Ι
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρικό Τµήµα Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωµατικών Σωµάτων 

 
 
Σκοπός: να παρουσιαστούν οι εξελίξεις στην απεικόνιση της έσω κροταφικής σκλήρυνσης και να δηλωθεί η 
αξία της απεικονιστικής τεκµηρίωσης στην αναγνώριση του παθολογικού υποβάθρου, ώστε να εφαρµοστεί η 
ενδεδειγµένη χειρουργική, αγγειοεπεµβατική ή συντηρητική θεραπεία.  Να αναφερθεί η σχετική συχνότητά 
της στον πληθυσµό και η συσχέτιση µε επιληπτικές κρίσεις κροταφικής αρχής και διαταραχές της µνήµης.  
Να γίνει αναφορά στις προοπτικές της συνδυασµένης έρευνας γενετικού υλικού και κλινικών περιστατικών. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Η µέση κροταφική σκλήρυνση, αν και δεν αποτελεί µια ιδιαίτερα συχνή πάθηση, 
ευθύνεται κατά τρόπο χαρακτηριστικό και αναγνωρίσιµο για τις επιληπτικές κρίσεις κροταφικής αρχής.  Η 
έγκαιρη υπόνοια για την ύπαρξη της νόσου στη διαφοροδιάγνωση της επιληπτικής συνδροµής µπορεί να έχει 
ως αποτέλεσµα την ανακούφιση µιας κατάστασης επίµονης, ανθεκτικής στη µέχρι στιγµής διαθέσιµη 
φαρµακευτική θεραπεία και ψυχικά επώδυνης για τον ασθενή.  Η επιληψία ακόµα και σήµερα ακρωτηριάζει 
τον αυτοσεβασµό, τις κοινωνικές δραστηριότητες και την ποιότητα ζωής.  Είναι συνεπώς κοινωνικό αίτηµα 
η ιατρική να παράσχει τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες αντιµετώπισης.  Με την ανάπτυξη των σηµερινών 
τεχνικών απεικόνισης στατικού και λειτουργικού τύπου όπως η mssCT και η fMRI, αλλά και οι περίφηµες 
PET και SPECT, οι δυνατότητες έχουν αυξηθεί κατακόρυφα και ανέλπιστα σε σχέση µε τις προηγούµενες 
δεκαετίες.  Επιπλέον, πληθαίνουν οι κλινικές µελέτες που συσχετίζουν απεικονιστικά µε κλινικά ευρήµατα 
και µε εργαστηριακές µετρήσεις ουσιών του εγκεφαλικού ιστικού µικροπεριβάλλοντος που λαµβάνονται µε 
τη χρήση ειδικών καθετήρων, αναπροσαρµόζοντας τους πίνακες της πρόγνωσης προς µια κατηγοριοποίηση 
νέου τύπου.  Αντίστοιχα, οι µετεγχειρητικές µεταβολές της τοπικής νευροφυσιολογίας και των επιπτώσεων 
στις κροταφικές λειτουργίες εξετάζονται από τη νευροχειρουργική έρευνα σε πειραµατόζωα και σε ανάλυση 
µακρών σειρών κλινικών περιστατικών.  Ένα άλλο ζήτηµα που ενδιαφέρει είναι κατά πόσον βλάβες εκτός 
της περιοχής εστίασης του κροταφικού λοβού συµβάλλουν στην ανάπτυξη της κροταφικής παθολογίας.  Η 
επιτέλεση λειτουργικών δοκιµασιών εκτός της fMRI µπορεί να αποκαλύψει την πιθανότητα οριστικής ίασης 
µε νευροχειρουργική επέµβαση ειδικής προσπέλασης, χωρίς την παραµονή νευρολογικών ελλειµµάτων.  
Ούτε και η έρευνα αδιαφορεί για τη νόσο αυτή, που φαίνεται να έχει παθογενετική βάση µεγάλης σηµασίας. 
 Στο µέλλον, η πρόληψη της κροταφικής σκλήρυνσης ίσως είναι εφικτή και σε κάθε περίπτωση το κέρδος 
γνώσης στην ανακάλυψη των µηχανισµών του εγκεφάλου θα είναι βέβαιο. 
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:Ο-263-ΑΑ

Σηµασία της νευρολογικής παρακολούθησης στη µονάδα εντατικής θεραπείας, ιδιαίτερα σε 
ασθενείς που έχουν υποστεί τραύµα του Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος.

.2Τσαγκάρης Η, 1Παναγόπουλος Ν, 1Μπότης Ι, 1Τσακνής Γ
1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝ “Αττικόν” 

 
 
Σκοπός: να εξεταστούν οι νεότερες µέθοδοι νευροπαραµέτρησης σε περιβάλλον εντατικής θεραπείας και να 
εκτιµηθεί η αξία της παρακολούθησης της νευρολογικής λειτουργίας του βαρέως πάσχοντος, µε έµφαση σε 
γνησίως νευροχειρουργικούς ασθενείς.  Να καταδειχθεί η σηµασία της εφαρµογής στη συνήθη θεραπευτική 
πρακτική και να διερευνηθεί κατά πόσον είναι δυνατόν να προβλεφθεί η έκβαση βάσει δεικτών λειτουργίας 
του εγκεφάλου και διακύµανσης της ανταπόκρισης σε τυπικά ερεθίσµατα και σε χορηγούµενα σκευάσµατα. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Σε µία χώρα που το τραύµα κάθε άλλο παρά άγνωστο είναι, ιδίως στις νεαρές και 
τις µέσες ηλικίες, όπως ισχύει για την Ελλάδα, η σηµασία της παρακολούθησης των ασθενών µε τραύµα του 
κεντρικού νευρικού συστήµατος στη µονάδα εντατικής θεραπείας είναι αποφασιστικής σηµασίας.  Με τη 
βοήθεια της νευροπαραµέτρησης, είναι δυνατόν να ανιχνευθεί πρώιµα µια επιδείνωση της νευρολογικής 
κατάστασης του ασθενούς, αφήνοντας τα χρονικά περιθώρια να ληφθούν κρίσιµες αποφάσεις θεραπευτικού 
σχεδιασµού και να σωθεί η ζωή ανθρώπων µε µεγάλο αναλόγως της ηλικίας τους προσδόκιµο, χωρίς την 
παραµονή υπολειπόµενης νευρολογικής δυσλειτουργίας.  Επιπλέον, είναι δυνατόν να εκτιµηθεί η έκταση και 
η βαρύτητα του τραύµατος και ενδεχοµένως να υπολογιστούν οι πιθανότητες καλής πρόγνωσης, να µετρηθεί 
η διείσδυση φαρµάκων στον εγκέφαλο, να συσχετιστεί η µετρούµενη κατάσταση µε τις φυσιολογικές τιµές 
των ουσιών του εγκεφαλικού παρεγχυµατικού µικροπεριβάλλοντος και να αποφασιστεί το επόµενο βήµα της 
θεραπείας.  Ορισµένοι δείκτες που έχουν κατά καιρούς προταθεί είναι η αναλογία γαλακτικού/πυρουβικού, 
η ιντερλευκίνη-6, η πρωτεΐνη S100B του ορού και πολλοί άλλοι, χωρίς οι κλινικοί να επιµένουν σε κάποιο 
συγκεκριµένο δείκτη, ένδειξη ότι δεν υπάρχει βέλτιστη επιλογή για όλες τις περιπτώσεις.  Το πλήθος των 
διαθέσιµων δεδοµένων αυξάνεται µε τέτοιο ρυθµό, ώστε συζητείται σοβαρά η υποεξειδίκευση της εντατικής 
θεραπείας στη νευροχειρουργική εντατικολογία, ώστε τουλάχιστον ένας επιβλέπων να έχει πλήρη γνώση 
των τεχνικών.  Η αναζήτηση των καλύτερων τεχνικών και των ενδεδειγµένων δεικτών κατά περίπτωση µένει 
να συζητηθεί, ενώ η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται ότι δεν έχει καταλήξει σε τελεσίδικο συµπέρασµα.  Το 
µόνο που φαίνεται να παγιώνεται είναι η ανάθεση τέτοιων περιστατικών σε εξειδικευµένη οµάδα ειδικών µε 
εκπαίδευση στην αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων, δηλαδή ενός συνόλου 
λειτουργικά συνδεδεµένου που έχει κοινή γλώσσα και σκέψη, στα πρότυπα του ογκολογικού συµβουλίου. 
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Review of newest publications concerning genetic and pharmaceutical research on non-small 
cell lung cancer and their significance in clinical therapeutic efforts.

.2Tsagkaris I, 1Tsaknis G, 1Botis J, 1Panagopoulos N
1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Intensive Care Unit of the Medical 
School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, “Attikon” General Hospital 

 
 

Aim: to revise newest advances in genetic research on non–small cell lung cancer, emphasizing in clinical 
therapeutic applications as they become apparent through the results of international recent medical 
literature.  To present latest conclusions of investigation of the role of the immune system to destroy cancer 
cells locally in the lung and to make a reference to the adjusted strategies of facilitating anti–cancer therapy. 

 
Review summary and remarks: The great interest of clinicians and laboratory investigators in lung cancer 
is justified, taking into consideration that the frequency of patients has increased for both sexes in the last 
few years.  The efforts that are taking place in genetic research, medication trials, preventive medicine and 
tomographic radiological modalities succeed in bringing new results that modify our entire concept about the 
disease.  The meaning of holistic therapy in accordance with an individualized support can improve survival, 
whereas multicenter trials and specified center findings are on a quest for a decisive innovation that will 
change the field of cancer therapy.  This report is based on elements from recent articles discussing these 
parameters and depicts the interaction between clinical and laboratory observation that leads to the 
individualization of therapeutic strategy.  Screening methods have already been tested to identify high–risk 
individuals on the basis of linkage disequilibrium; whereas different studies stress that intervention in the 
proteasomic system can be effective to a statistically significant degree in these population groups.  The 
expression of various enzymes seems to be modified in cancer cells, which also appears to be valid for 
metastatic loci, to an extent so severe that the entire malignant mass environment and sometimes systemic 
parameters are affected as well.  On the basis of enzyme group expression models, a new sorting of cancer 
cells is gradually emerging, by which prognosis is calculated respectively.  In a similar manner, lymph nodes 
protein expression patterns characterize the metastatic potential.  Expression of growth factors and their 
receptors consists another interesting field, whereas on the opposite of growth lies the effort to guide the 
malignancy to apoptosis.  Thoracic surgeons finally seek the development of minimally invasive techniques 
and novel postoperative treatment continuation and patient rehabilitation options. 
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Review of recent publications on the treatment of pulmonary arterial hypertension, in settings 
of intensive care or in patients with concomitant cardiovascular pathology.

.2Tsagkaris I, 1Briasoulis A, 1Panagopoulos N, 1Botis J, 1Tsaknis G
1Medical School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, 2Intensive Care Unit of the Medical 
School of the National & Kapodistrian University of Athens, Greece, “Attikon” General Hospital 

 
 

Aim: to examine the contemporary views regarding pathogenesis, pathophysiology and complications of 
pulmonary arterial hypertension and to present novel aspects of therapy, with an emphasis on critically ill 
patients and patients with concomitant cardiovascular pathology.  To underline the points in which medical 
literature internationally remains ambiguous, as well as to make a reference to the perspectives of new drugs 
discovery and implementation in therapy and endovascular possibilities of symptomatic relief. 

 
Review summary and remarks: Pulmonary arterial hypertension, even though not presented in hospitals in 
great frequency, is characterized by an exceptional scientific and therapeutic interest, especially when the 
treatment is involved in critical care or intensive cardiologic care settings.  The options include both therapy 
with medications and surgical intervention and the patients should be chosen in compatibility to a series of 
criteria, which are modified extensively when the circumstances include dangerous arrhythmias, ventricular 
remodeling, myocardial ischemia, progressive elevation of pulmonary vascular resistance and failure of the 
systolic function of the left heart.  The danger of infection cannot be ignored in a group of patients, while for 
others surgery is in no case a viable solution.  Nevertheless, the doctor faces the need to resolve demanding 
predicaments, as hemodynamic disturbance poses a major threat.  On the other hand, research penetrates the 
causes of the disease and paves the way to prevention, while pharmaceutical trials aim to renew the arsenal 
of the therapist.  Experimental data already show satisfactory results in pulmonary vessel pressure reversal, 
by means of PDGF antagonist administration, use of sildenafil and control of hyperthyroidism in rare cases.  
There is great interest in the temporary pulmonary hypertension of gestation also, while the endothelium 
participation is explained thoroughly in the light of new pathological findings.  The radiological signs are 
being updated and the cardiosurgical patients are considered as a special subgroup.  In the critically ill, the 
preservation of satisfactory gas exchange balance is seeked and the best possible protection of the right heart 
from systolic and diastolic insufficiency.  Finally, one should say that the fruits of the attempt of penetrating 
and acknowledging the phenomena of idiopathic pulmonary hypertension are eventually beginning to grow. 
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Ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδοµένων θεραπευτικές κατευθύνσεις και προτεραιότητες 
αναφορικά µε τον κρανιακό τραυµατισµό στις παιδικές ηλικίες.

.Παπανικολάου Α, Μπίνου Μ, Λυµπερόπουλος Ν, Μπότης Ι
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Σκοπός: να γίνει µια αναφορά στους τύπους κρανιακού τραυµατισµού στις παιδικές ηλικίες, µε έµφαση στις 
απεικονιστικές εξετάσεις και τον συσχετισµό προς την κλινική εικόνα και σηµειολογία και να διακριθούν οι 
καταστάσεις εκείνες που χρήζουν άµεσης νευροχειρουργικής ή παιδιατρικής αντιµετώπισης για τον κίνδυνο 
παραµονής ελλειµµάτων από εκείνες που µπορεί να εµφανίζονται θορυβωδώς, αλλά είναι στην ουσία αθώες. 
 Να αναφερθούν οι τρέχουσες θεραπευτικές οδηγίες και να εξεταστεί συνοπτικά η χειρουργική θεραπεία. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Ο τραυµατισµός των παιδιών, ασφαλώς απευκταίος, είναι παρ’ όλα αυτά συχνός.  
Ειδικότερα ο τραυµατισµός της κεφαλής δεν σπανίζει, µιας και τα παιδιά υπολείπονται ως προς την προσοχή 
και τα αντανακλαστικά, αλλά και επειδή αναλογικά η κεφαλή είναι πιθανότερο να τραυµατιστεί απ’ ό,τι 
στους ενήλικες.  Υπάρχει όµως µια διάκριση µεταξύ των πραγµατικά ανησυχητικών τραυµατισµών και των 
κατά βάση αθώων, τουλάχιστον µε γνώµονα την αξιολόγηση των ακτινολογικών ευρηµάτων και την αδρή 
νευρολογική εξέταση.  Και όσο και αν στον παιδικό τραυµατισµό εφησυχασµός δεν δικαιολογείται, ορίζεται 
ένα σύνολο σηµείων που καθησυχάζει και ένα αντίστοιχο που κινητοποιεί προς αναζήτηση φροντίδας.  Μια 
πρώτη διάκριση αφορά τη συµµετοχή του οστού ή µόνο των µαλακών µορίων.  Το πλέον ενδιαφέρον όµως 
στοιχείο είναι το εγκεφαλικό παρέγχυµα.  Η σηµειολογία από το κεντρικό νευρικό σύστηµα µπορεί να είναι 
αποκαλυπτική, ενώ η σύγχρονη απεικόνιση εξαλείφει σε µεγάλο βαθµό την αβεβαιότητα.  Έτσι, διαφορετικά 
θα αξιολογηθεί ένα γραµµικό κάταγµα και διαφορετικά ένα εµπίεσµα.  Άλλη θα είναι η βαρύτητα σε µια 
απλή ρινορραγία και άλλη σε κάταγµα της βάσεως του κρανίου µε εκροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού.  Πιο 
µεγάλος θα είναι ο κίνδυνος σε τραυµατισµό του οφθαλµικού κόγχου παρά σε εκδορά στην περιοχή του 
τριχωτού της κεφαλής.  Σηµαντικό είναι το στοιχείο του πολλαπλού τραυµατισµού που µπορεί να αφορά και 
τη σπονδυλική στήλη και τον νωτιαίο µυελό και να είναι ενδεικτικό πτώσης, ενώ σε ένα τριτοβάθµιο κέντρο 
µε παιδιατρικό τµήµα ή σε ένα γνησίως παιδιατρικό νοσοκοµείο δεν νοείται να διαφύγει της προσοχής του 
θεράποντος περιστατικό παιδικής κακοποίησης, κάτι που είναι πιθανό στις µέρες µας.  Τα δεδοµένα από τις 
ειδικότητες που αντιµετωπίζουν το παιδιατρικό τραύµα αποδεικνύονται αλληλένδετα, καθοδηγώντας µε 
ασφάλεια τη διάγνωση, τουλάχιστον στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων.  Για ό,τι εναποµένει, 
τον λόγο έχουν ο παιδονευροχειρουργός και ο οικείος εντατικολόγος. 
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:N-267-ΑΑ

Η ιστική µηχανική και ο ρόλος της στην αναγεννητική ιατρική.
.2Μανωλόπουλος Ε, 1Λιόγκας Γ, 1Κατιρτζίδου Ε

1Ιατρική Σχολή του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, 2Εργαστήριο Φαρµακολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης 

 
 
Σκοπός: Η Ιστική Μηχανική και ο ρόλος της στην Αναγεννητική Ιατρική 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Αναγέννηση είναι η επανορθωτική διαδικασία, που καταλήγει στην αποκατάσταση µιας 
βλάβης ή νέκρωσης µε ιστό πανοµοιότυπο, µορφολογικά και λειτουργικά. Η Αναγεννητική Ιατρική εµφανίστηκε τα 
τελευταία χρόνια και βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο, αλλά παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον. Στοχεύει στην 
επισκευή, αντικατάσταση και αναγέννηση κυττάρων, ιστών και οργάνων, ώστε να αποκατασταθεί βλάβη λόγω 
τραυµατισµού, ασθένειας ή γενετικών ανωµαλιών. Αρχικά, έγιναν προσπάθειες αντικατάστασης του τραυµατισµένου 
ιστού από µη βιολογικά υλικά (µέταλλα, κεραµικά και συνθετικά πολυµερή) και στη συνέχεια, µε συνδυασµό 
κυττάρων και συνθετικών πολυµερών, ώστε να κατασκευαστούν τεχνητά όργανα που µιµούνται την συµπεριφορά του 
φυσικού ιστού. Η διαδικασία  κατασκευής βιοϋλικών που µιµούνται τον φυσικό ιστό λέγεται ιστική µηχανική. Η ιστική 
µηχανική, η χορήγηση αυξητικών παραγόντων και θεραπείες βασισµένες σε κύτταρα, αυτόλογα, ετερόλογα ή αρχέγονα 
εµβρυϊκά βλαστικά κύτταρα (stem cells) αποτελούν πολύτιµα εργαλεία για την Αναγεννητική Ιατρική. Η ιστική 
µηχανική χρησιµοποιεί αποµονωµένα κύτταρα ή υποκατάστατα κυττάρων, ακυτταρικά βιοϋλικά ικανά να επάγουν την 
αναγέννηση των ιστών ή συνδυασµό και των δυο. Η κατεύθυνση της διαφοροποίησης των αρχέγονων εµβρυϊκών 
κυττάρων προς τα επιθυµητά διαφοροποιηµένα κύτταρα αποτελεί αντικείµενο µελέτης. Η Αναγεννητική Ιατρική, εκτός 
από βιοϋλικά (βιοπολυεστέρες, αυξητικούς παράγοντες), χρησιµοποιεί και σύγχρονες τεχνικές και µεθόδους 
βιοτεχνολογίας, νανοµηχανικής και νανοτεχνολογίας, όπως η κατασκευή νανοϊνιδίων και νανοµορίων. Ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι η κατασκευή νανοσωληνίσκων άνθρακα, που λειτουργούν ως υπόβαθρο για την ανάπτυξη των ιστών 
και ελέγχουν την παραγωγή ουσιών που µετέχουν στην αναγέννηση, όπως αυξητικών παραγόντων. Οι πιθανές 
εφαρµογές της Αναγεννητικής Ιατρικής είναι απεριόριστες: αναγέννηση νησιδίων παγκρέατος και παραγωγή 
ινσουλίνης σε διαβητικούς, αναγέννηση καρδιακού ιστού µετά από έµφραγµα µυοκαρδίου, υποκατάστατα δέρµατος, 
αποκατάσταση χόνδρων και οστών σε τραύµατα και παθήσεις των αρθρώσεων, αναγέννηση νεύρων, µοσχεύµατα 
ηπατοκυττάρων για ασθένειες του ήπατος, εφαρµογές στην οδοντιατρική, οφθαλµολογία και πλαστική χειρουργική, για 
βελτίωση του αισθητικού αποτελέσµατος. Η πρόοδος για κάθε είδος ιστού βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο, για 
άλλους υπάρχει κλινική εφαρµογή, ενώ για άλλους η έρευνα βρίσκεται σε πειραµατικό στάδιο. Το σίγουρο είναι ότι τα 
αποτελέσµατα είναι ελπιδοφόρα και η Αναγεννητική Ιατρική µπορεί να αποτελέσει θεραπευτική επιλογή για 
περιπτώσεις που απαιτείται αντικατάσταση και αναγέννηση ιστών. 
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Σπονδυλοπλαστική σε ασθενή µε πολλαπλούν µυέλωµα: παρουσίαση περιστατικού και 
βιβλιογραφική αναφορά.

.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν
1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
Σκοπός: Η αξία της C.T.  µετά την εκτέλεση σπονδυλοπλαστικής, η εκτίµηση της πλήρωσης της βλάβης και 
οι πιθανές υποτροπές. 

 
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενής ηλικίας 72 ετών µε πολλαπλούν µυέλωµα, υπεβλήθη σε σπονδυλοπλαστική. 
Μετά 2 ώρες από την έγχυση της Polymethyl methacrylat(PMMΑ) cement ο ασθενής υπεβλήθη σε  C.T. 
εξέταση σπονδυλικής µοίρας. Η εξέταση της οσφυϊκής µοίρας έγινε µε συνεχόµενες τοµές και 
χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση της πληρούµενης βλάβης και την πιθανή διαφυγή Polymethyl  
methacrylat (PMMΑ) cement. 

 
Αποτελέσµατα:  Βιβλιογραφικά θα αναφερθούµε σε επιπλοκές που µπορούν να συµβούν µετά την έγχυση 
του PMMΑ ∆ιαφυγή: α)εντός των επισκληριδίων ιστών, β)νευρικό τρήµα, γ)µεσοσπονδύλιο δίσκο, φλεβικό 
πλέγµα, δ) παρασπονδύλιους ιστούς. ∆ιαφυγή στο νευρικό τρήµα έχει ως αποτέλεσµα πίεση στην ρίζα του 
νεύρου, αποκαθίσταται µε χειρουργική επέµβαση για αποσυµπίεση. Παρασπονδυλική διαφυγή παρουσιάζει 
προσωρινή µηριαία νευροπάθεια. Ενδοδισκική διαφυγή δεν έχει κλινική σηµασία. 

 
Συµπεράσµατα: Η σπονδυλοπλαστική είναι εύκολη και αποτελεσµατική για τη θεραπεία των βλαβών της 
σπονδυλικής στήλης( πολλαπλούν µυέλωµα, οστεολυτικές µεταστάσεις), αλλά θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται µόνο σε κέντρα µε νευροχειρουργική ή ορθοπεδική χειρουργική µονάδα, λόγω του 
ενδεχοµένου σοβαρών επιπλοκών. Η C.T. απεικόνιση  1-8 ώρες µετά την εκτέλεση της έγχυσης του 
τσιµέντου βοηθά στην αποκάλυψη των επιπλοκών αυτών. 
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:O-269-ΑΑ

Οδοντιατρικά αποτυπωτικά υλικά: που βρισκόµαστε σήµερα.
.2Τορτοπίδης ∆, 1Τουρναβίτης Α, 1Μποµπόνη ∆, 1Παπά Π

1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και 
Προσθετικής Επί Εµφυτευµάτων της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

ιβλιογραφική σύνοψηB 
Εισαγωγή-Σκοπός. Ένα από τα βασικά στάδια στην όλη πορεία της κατασκευής µιας προσθετικής 
αποκατάστασης, µικρής ή µεγάλης έκτασης, είναι η αποτύπωση των σκληρών και παρακείµενων µαλακών 
ιστών της στοµατικής κοιλότητας. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση και η αξιολόγηση των ιδιοτήτων, πλεονεκτηµάτων και 
κριτηρίων επιλογής των σύγχρονων ελαστικών (εύκαµπτων) αποτυπωτικών υλικών. 
Μέθοδος-Υλικό. Χρησιµοποιήθηκε υλικό από την ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και αρθρογραφία και 
ελήφθησαν πληροφορίες από το διαδύκτιο, µε στόχο την παρουσίαση των πλέον σύγχρονων απόψεων για 
την αποτύπωση στην Ακίνητη Προσθετική και στην Προσθετική επί Εµφυτευµάτων. 
Συζήτηση-Συµπεράσµατα. Η τελευταία γενιά των ελαστοµερών αποτυπωτικών υλικών µας προσφέρει 
πολλές επιλογές.  
Οι σιλικόνες προσθήκης (ή πολυβινυλοσιλοξάνες) και οι πολυαιθέρες είναι υλικά ακριβείας, ταχείας πήξης, 
εύχρηστα και έχουν σταθερότητα διαστάσεων στον χρόνο και στις µεταβολές της θερµοκρασίας.  
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Μυλική ανασύσταση προσθίων ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών: χυτοί µεταλλικοί άξονες 
vs µη µεταλλικοί από αισθητικά υλικά.

. 2Τορτοπίδης ∆, 1Καραµπίνης Τ, 1Πάκος ∆
1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και 
Προσθετικής Επί Εµφυτευµάτων της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ιβλιογραφική σύνοψηB 

 
Εισαγωγή-σκοπός. Η αποκατάσταση ενδοδοντικά θεραπευµένων δοντιών µε άξονα και 
ψευδοµύλη αποτελεί συνήθη και ταυτόχρονα σηµαντική διαδικασία στην καθηµερινή οδοντιατρική 
πράξη. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η συγκριτική παρουσίαση και αξιολόγηση των 
πλεονεκτηµάτων, µειονεκτηµάτων και ενδείξεων τοποθέτησης χυτών µεταλλικών vs µη 
µεταλλικών αξόνων-κολοβωµάτων από αισθητικά υλικά σε πρόσθια δόντια. 
Μέθοδος-Υλικό. Χρησιµοποιήθηκε υλικό από την ξένη και ελληνική βιβλιογραφία και από 
εργαστηριακά και κλινικά ευρήµατα µελετών που αφορούν την χρήση χυτών αξόνων, καθώς και µη 
µεταλλικών αξόνων από αισθητικά υλικά, όπως ίνες υάλου, διοξείδιο του ζιρκονίου, λευκά 
ανθρακονήµατα και κεραµικό υλικό 
Συζήτηση-Συµπεράσµατα. Η επιλογή χυτών αξόνων-ψευδοµύλης σε συνδυασµό µε 
µεταλλοκεραµικές αποκαταστάσεις ενδείκνυται κυρίως σε περιπτώσεις εκτεταµένης απώλειας 
οδοντικών ιστών λόγω της αντοχής τους στη θραύση, αποτέλεσµα της συµπαγούς ένωσης άξονα-
ψευδοµύλης. Η επιλογή µη µεταλλικών αξόνων-ψευδοµύλης από αισθητικά υλικά σε συνδυασµό 
µε ολοκεραµικές αποκαταστάσεις ενδείκνυται σε περιπτώσεις µικρής ή µέτριας απώλειας 
οδοντικής δοµής, λόγω του καλύτερου αισθητικού αποτελέσµατος στην πρόσθια περιοχή της 
στοµατικής κοιλότητας. 
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Η σύγχρονη άποψη περί του αριθµού και της θέσης των οδοντικών επαφών ως παράγοντες 
σύγκλεισης. Βιβλιογραφική ανασκόπηση.

.2Χατζηκυριάκος Α, 1Ξιµίνης Ε, 1Γιαννάκη Ε
1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Εργαστήριο Ακίνητης Προσθετικής και 
Προσθετικής Επί Εµφυτευµάτων της Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
ιβλιογραφική σύνοψηB 

 
Αυτή η εργασία είναι µία βιβλιογραφική ανασκόπηση εκθέτοντας απόψεις πάνω στο θέµα του 
αριθµού και των θέσεων των οδοντικών επαφών ως παράγοντες σύγκλεισης σε υγιείς οδοντικούς 
φραγµούς. 
Είναι γνωστό ότι οι συγκεκριµένοι παράγοντες είναι κάποιες από τις παραµέτρους που καθορίζουν 
την σταθερότητα της σύγκλεισης και επηρεάζουν την µυϊκή δραστηριότητα των µασητήριων µυών, 
την µασητική ικανότητα του ατόµου και τέλος το νευροµυϊκό πρότυπο του ΣΜΓΣ. 
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Παιδική κακοποίηση και παραµέληση.
.Σταυριανός Χ, Σταυριανού Ε, Πανάρετου Ε, Μπούρτζου Θ

Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 

ιβλιογραφική σύνοψηB 
 
Η άσκηση σωµατικής ή ψυχολογικής βίας επί των παιδιών, οπωσδήποτε δεν είναι πρόσφατη υπόθεση. Η 
κακοποίηση και η παραµέληση των παιδιών είναι βαθιά ριζωµένη στην ανθρώπινη κοινωνία. Κάθε µορφή 
κακοποίησης/παραµέλησης θέτει σε κίνδυνο, όχι µόνο την υγεία και τη σωµατική του ακεραιότητα , αλλά 
και την ίδια του τη ζωή, ενώ συγχρόνως αναστέλλει τη φυσιολογική σωµατική, ψυχολογική και νοητική του 
ανάπτυξη και την κοινωνική του προσαρµογή. Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ακόµη και σήµερα τα ποσοστά 
παιδικής κακοποίησης είναι υψηλά, η κακοποίηση συµβαίνει σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενώ οι 
περισσότεροι δράστες έχουν υποστεί κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία. Συνεπώς η κακοποίηση των 
παιδιών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό διεθνές πρόβληµα…   
Είναι καθήκον λοιπόν, όλου του ιατρικού κόσµου να είναι σε θέση να διαγνώσει και να αξιολογήσει τα 
σηµεία που θα αποκαλύπτουν πιθανή κακοποίηση. Ειδικότερα, η συµµετοχή του οδοντιάτρου, µε την 
αναφορά των περιστατικών κακοποίησης στους αρµόδιους φορείς, µπορεί να συµβάλλει στην πρόληψη του 
κοινωνικού αυτού φαινοµένου και στην προστασία των θυµάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα της 
αυτοάµυνας. Τόσο ο κλινικός, όσο και ο εξειδικευµένος οδοντίατρος µε γνώσεις οδοντιατροδικαστικής 
οφείλει να αναγνωρίζει τις ενδοστοµατικές, τις κρανιοπροσωπικές, αλλά και τις σωµατικές βλάβες που 
προέρχονται από κακοποίηση/παραµέληση.   
Σηµαντικό στοιχείο είναι η διαφορική διάγνωση της παιδικής κακοποίησης από τα πραγµατικά ατυχήµατα . 
Η παιδική κακοποίηση είναι η 2η κατά σειρά αιτία οδοντικών τραυµατικών βλαβών, µετά τις αθλοπαιδιές . 
Ανεξήγητοι τραυµατισµοί θεωρούνται ύποπτοι, ωστόσο πρέπει να διαφοροδιαγνωστούν από παθολογικές 
καταστάσεις, όπως ατελής οδοντινογένεση, αβιταµινώσεις, διάφορα σύνδροµα (π.χ. σύνδροµο Ehlers-
Danlos), λευχαιµία, αιµορροφιλία κ.ά. Καθώς επίσης από ιατρογενείς βλάβες ή εκ γενετής σηµάδια. 
Στις Η.Π.Α. υπάρχει νοµικό πλαίσιο που καθορίζει τι είναι και τι δεν είναι κακοποίηση και κατά το οποίο οι 
οδοντίατροι είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν κάθε τέτοιο περιστατικό. Κάθε χρόνο κακοποιούνται πάνω 
από 1.500.000 παιδιά. Οφείλουµε, λοιπόν, να θέσουµε ως καθήκον και υποχρέωση την προάσπιση των 
δικαιωµάτων των παιδιών.      
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Εφαρµογές των laser στην οδοντιατρική.
. 1Στόικος Α, 3Μπαλασούλη Χ, 2Σταύρου Γ, 1Νεάρχου Α 

1Οδοντίατρος, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

Bιβλιογραφική σύνοψη 
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει προσφέρει πολλά στον σύγχρονο οδοντίατρο και συνεχίζει να του παρέχει 
υλικά και µεθόδους που διαφέρουν κατά πολύ από τις συµβατικές. Μια από αυτές είναι και οι συσκευές 
laser, οι οποίες προσφέρουν µια πληθώρα χρήσεων και δυνατοτήτων. Οι σύγχρονες εφαρµογές των laser 
είναι: σε αισθητικού τύπου επεµβάσεις, στη χειρουργική του οστού, στην ενδοδοντική θεραπεία, στην 
περιοδοντική θεραπεία, στην οδοντική χειρουργική και άλλα. Τα πλεονεκτήµατα από την χρήση τους είναι 
πολλά, όπως εργασία σε συνθήκες πλήρους ασηψίας, θεραπεία µε ελάχιστο ή καθόλου πόνο, ταχύτερη 
επούλωση τραυµάτων και µηχανισµούς λειτουργίας και διαχείρισης µε την βοήθεια σύγχρονων συστηµάτων 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για µεγαλύτερη ακρίβεια. Τα συστήµατα laser πολλαπλών χρήσεων αποτελούν το 
µέλλον της οδοντιατρικής τόσο για την εργονοµία όσο και για την  αποδοτικότητα τους και κυρίως για το 
γεγονός ότι µας επιτρέπουν περισσότερο από κάθε άλλο µέσο να λειτουργούµε σε συνθήκες ανώδυνες και 
αναίµακτες. Συνυπολογίζοντας την αίγλη που προκαλεί στον ασθενή η λέξη laser σε συνδυασµό µε τις 
υψηλές υπηρεσίες που µπορεί να παρέχει, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι οι συσκευές laser αποτελούν 
την εξέλιξη και το µέλλον της οδοντιατρικής. 
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Πρώτες βοήθειες για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών στο οδοντιατρείο.
. 1Στόικος Α, 4Μπαλασούλη Χ, 3Κάψα Μ, 2ΓΣταύρου , 1Νεάρχου Α 

1Οδοντίατρος, 2Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης,  3Νοσηλευτική Σχολή του Εθνικού & 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 4Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης  

 
 

Bιβλιογραφική σύνοψη 
 
Είναι κοινός τόπος ότι τις περισσότερες φορές ο νέος οδοντίατρος δεν έχει ούτε την πληρότητα ούτε και την 
σαφήνεια των γνώσεων και πολύ περισσότερο την πείρα και την ετοιµότητα ενός έµπειρου γιατρού στην 
περίπτωση ενός έκτακτου περιστατικού. Πέραν αυτού, η απόλυτη σχεδόν εξειδίκευση που παρέχεται όσον 
αφορά τις γνώσεις, οδηγεί τόσο τον νέο γιατρό, όσο και τον νέο οδοντίατρο στην αδυναµία συνολικής 
θεώρησης του ασθενή που απαιτείται για την αντιµετώπιση ενός τέτοιου περιστατικού. Σκοπός αυτής της 
εργασίας είναι να παρουσιάσει πιθανά επείγοντα περιστατικά που δύνανται να συµβούν κατά την άσκηση 
της οδοντιατρικής πράξης, καθώς και την πρέπουσα και άµεση αντιµετώπιση που οφείλει ένας οδοντίατρος 
να εφαρµόσει, προκειµένου να αντιµετωπίσει επιτυχώς µια επείγουσα κατάσταση, η οποία µπορεί να 
απειλήσει ακόµα και την ζωή του ασθενούς. Αν συνυπολογίσουµε από την άλλη και το γεγονός ότι ένα 
µεγάλο ποσό του κύκλου των εργασιών ενός οδοντιατρείου γίνεται σε ασθενής µέσης ηλικίας, µε 
συστηµατικά νοσήµατα και σε υπερήλικες µε χρόνιες παθήσεις, γίνεται αντιληπτή η σηµασία της γνώσης 
των κατάλληλων πρώτων βοηθειών. Η αντιµετώπιση µιας επείγουσας περίπτωσης απαιτεί ψυχραιµία, 
οργάνωση, ταχύτητα, συναίσθηση της προσωπικής ευθύνης, και πάνω από όλα απαιτεί γνώση και σωστή 
εκτίµηση του περιστατικού. 
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Απαραίτητες ενέργειες στα στάδια διάνοιξης, εκπόλφωσης και εκτίµησης του µήκους 
εργασίας.

.3Σταυριανός Χ, 2Σταυριανού Ε, 1Νεάρχου Α
1Οδοντίατρος,  2Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ενδοδοντολογίας της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

ιβλιογραφική σύνοψηB 
 
Εισαγωγή: Η εξέλιξη της οδοντιατρικής και η αλµατώδη ανάπτυξη γνώσεων πάνω σε εξειδικευµένα θέµατα 
έχουν ανάγει το οδοντιατρικό επάγγελµα σε επιστήµη. Σήµερα η ενδοδοντική θεραπεία είναι περισσότερο 
συνυφασµένη µε την καθηµερινή οδοντιατρική πράξη και γι’ αυτό ο σύγχρονος οδοντίατρος οφείλει να είναι 
πλήρως καταρτισµένος και ενηµερωµένος για το αντικείµενο της εργασίας του. 

 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να παρουσιαστούν τα σηµαντικότερα βήµατα µιας επιτυχούς 
ενδοδοντικής θεραπείας στα στάδια διάνοιξης, εκπόλφωσης και εκτίµησης του µήκους εργασίας, καθώς και 
τα πιθανά λάθη που συµβαίνουν και τρόπους αποφυγής αυτών. 

 
Υλικό και µέθοδος: Το υλικό προήλθε από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συµπληρώθηκε µε 
πληροφορίες και υλικό από προσωπικά αρχεία. 

 
Αποτελέσµατα: Τα στάδια διάνοιξης, εκπόλφωσης και εκτίµησης του µήκους εργασίας είναι σηµαντικά για 
την επιτυχία της ενδοδοντικής θεραπείας καθώς είναι αυτά στα οποία γίνονται οι αρχικές ενέργειες. Κάθε 
στάδιο αποτελεί ανεξάρτητη επέµβαση αλλά η τελική συνισταµένη τους είναι αυτή που θα καθορίσει το 
τελικό αποτέλεσµα της θεραπείας. Τα λάθη που µπορεί να συµβούν είναι πολλά και καθοριστικής σηµασίας 
για την πορεία της θεραπείας και γι’ αυτό είναι επιβεβληµένη η προσοχή του οδοντιάτρου σε συνδυασµό µε 
την εξειδικευµένη γνώση που απαιτεί το είδος της θεραπείας που παρέχει. 

 
Συµπεράσµατα: Οι αυξηµένες απαιτήσεις του οδοντιατρικού επαγγέλµατος καθιστούν την ενδοδοντική 
θεραπεία καθοριστικής σηµασίας για την διεκπεραίωση του σχεδίου θεραπείας του ασθενούς. Οι 
πιθανότητες επιτυχίας µιας ενδοδοντικής θεραπείας αυξάνονται αν ακολουθηθούν σχολαστικά οι κανόνες 
που υπάρχουν, ειδικά στα αρχικά στάδια της διάνοιξης και εκτίµησης του µήκους εργασίας.   
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Ιστολογική εξέταση οδοντίνης σε ατελή οδοντινογένεση (τύπου ΙΙ).
.Παρασκευοπούλου Μ, ∆ερµατά Α, Σταυριανού Ε

Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 
 
 

ραφική σύνοψηιβλιογB 
 
Στην εργασία αυτή περιγράφονται τα ευρήµατα µικροσκοπικής εξέτασης παρασκευασµάτων περιπτώσεων 
τύπου 2 ατελούς οδοντινογένεσης, αφού τέθηκε διάγνωση βασισµένη σε κλινικά, ακτινολογικά και 
γενεαλογικά κριτήρια. 
Στην διαταραχή αυτή της οδοντογονίας, προσβάλλεται η παραγωγή της οργανικής θεµέλιας ουσίας της 
οδοντίνης και λιγότερο η ενασβεστίωση της λόγω βλαπτικού ερεθίσµατος κατά την οδοντινογένεση. 
Παρατηρήθηκε ατελής ενασβεστίωση της οδοντίνης µε περιοχές χωρίς ή µε µειωµένο βαθµό 
ενασβεστίωσης, χωρίς τυπικό αριθµό κ διάταξη οδοντινοσωληναρίων και περιοχές µε έγκλειστα κυτταρικά 
στοιχεία. ∆ιαπιστώθηκε ακόµα, διάταξη επάλληλων στρωµάτων υποπλαστικής οδοντίνης παρόµοια µε τα 
επάλληλα στρώµατα κυτταροφόρας οστεïνης, που εκφράζει την αποτυπωµένη διαταραχή της 
οδοντινογένεσης. Το γεγονός αυτό εξηγείται επιπλέον και από τη µειωµένη λειτουργική ικανότητα της 
οδοντινοβλαστικής στιβάδας(χαµηλής διαφοροποίησης), τα κύτταρα της οποίας έχουν παρόµοιο σχήµα µε 
αυτό των πολφικών, χωρίς το χαρακτηριστικό υψηλό κυλινδρικό σχήµα και τη διάταξη ‘πασσάλων φράκτη’, 
µε αποτέλεσµα τη δυσχερή µικροσκοπική διάκριση της. 
Τα όρια µετάπτωσης της µίας περιοχής στην άλλη, του διαφορετικού βαθµού ενασβεστίωσης των 
επάλληλων στρωµάτων της ασβεστιοτραυµατικής απόκρισης ταυτίζονται µε την αυξητική  διάταξη της 
οδοντίνης στη περίοδο της βλαπτικής προσβολής κατά τη διάρκεια της οδοντινογένεσης. 
Τέλος, η λεία διάταξη των επιφανειών οδοντίνης στην οδοντινοαδαµαντινική σύναψη(σαθρή συναρµογή) σε 
συνδυασµό µε την ατελή κατάθεση οργανικής θεµέλιας ουσίας κ υπενασβεστίωση της οδοντίνης, οδηγεί σε 
σαθρό οδοντινικό επίστρωµα και πληµµελή ελαστικότητα της οδοντίνης, µε αποτέλεσµα την γρήγορη 
καταστροφή της αδαµαντίνης και τη βραχύχρονη συγκράτηση των εµφράξεων. 
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Αντισηπτικά των ριζικών σωλήνων.                     
. 2Σταυριανός Χ, 1Ανδρεόπουλος Η, 1Σταυριανού Ε, 1Θεοδωρίδης Μ

1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Βιβλιογραφική σύνοψη 

 
 Στην παρούσα εργασία περιγράφονται τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για την απολύµανση των ριζικών 
σωλήνων, τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν, τα στοιχεία που παρεµποδίζουν την διεισδυτικότητά 
τους καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητά τους (χρόνος επαφής αντισηπτικού - 
µικροοργανισµού, πυκνότητα, ph, οργανικές ουσίες, συνέργεια και ανταγωνισµός, είδος και αριθµός 
µικροβίων κ.λ.π.). 
 Στη συνέχεια περιγράφονται τα είδη των αντισηπτικών, οι εφαρµογές τους και ο τρόπος τοποθέτησής τους 
στους ριζικούς σωλήνες.   
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Αιτιολογία-αντιµετώπιση πόνου µετά την εκπόλφωση.
.3Σταυριανός Χ, 2Σταυριανού Ε, 1Νεάρχου Α

1Οδοντίατρος,  2Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ενδοδοντολογίας της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

ιβλιογραφική σύνοψηB 
 
Ο πόνος είναι από τα πιο συχνά συµβάµατα των βλαβών του στοµατογναθικού συστήµατος και βεβαίως η 
θεραπεία του είναι µια από τις µεγαλύτερες υπηρεσίες που προσφέρει ο οδοντίατρος στους ασθενείς του. 
Συχνά όµως συµβαίνει να παρατηρείται εµφάνιση πόνου ως επιπλοκή των ενεργειών του οδοντιάτρου και να 
εµφανίζεται µετά το πέρας της συνεδρίας και την πάροδο της αναισθησίας. Μια τέτοια περίπτωση είναι η 
ύπαρξη πόνου µετά την εκπόλφωση, ο οποίος εµφανίζεται τις επόµενες ώρες και µπορεί να είναι ήπιος, αλλά 
µπορεί  να είναι και ισχυρός, συνοδευόµενος και από άλλα θορυβώδη, για τον ασθενή, συµπτώµατα, όπως 
οίδηµα. Η αιτιολογία του πόνου είναι είτε η εγκατάλειψη πολφικού ιστού λόγω ατελούς εκπόλφωσης, είτε η 
αναζωπύρωση της φλεγµονής λόγω χηµικού ή µηχανικού ερεθισµού εξαιτίας της λανθασµένης εκτίµησης 
του µήκους εργασίας. Για να µπορέσει ο οδοντίατρος να αντιµετωπίσει ικανοποιητικά το σύµπτωµα του 
πόνου, είναι επιβεβληµένη η γνώση και κατανόηση της αιτιολογίας του, για να προβεί στις κατάλληλες 
ενέργειες ανακούφισης αλλά και πρόληψης της επανεµφάνισής του προκειµένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
ενδοδοντική θεραπεία.  
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Επίδραση του smear layer στην πρόγνωση της ενδοδοντικής θεραπείας.
.3Σταυριανός Χ, 2Σταυριανού Ε, 1Νεάρχου Α

1Οδοντίατρος,  2Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ενδοδοντολογίας της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

βλιογραφική σύνοψηιB 
 
Το smear layer είναι µια στοιβάδα οργανικών και ανόργανων υπολειµµάτων που σχηµατίζεται στα 
οδοντινικά τοιχώµατα κατά την χηµικοµηχανική προπαρασκευή στην ενδοδοντική θεραπεία καθώς τα 
µικροεργαλεία δεσµεύουν και αποκόπτουν την οδοντίνη. Αποτελείται από οδοντινικά ρινίσµατα, ιστικά 
υπολείµµατα, οδοντινοβλαστικές αποφυάδες και µικροβιακά στοιχεία, που όλα µαζί συνιστούν µια άµορφη 
και ανοµοιογενή µάζα. 
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τις διάφορες αντικρουόµενες απόψεις , που προκύπτουν 
µέσα από µια αναδροµή στη βιβλιογραφία, σχετικά µε το ρόλο του smear layer στην πρόγνωση της 
ενδοδοντικής θεραπείας. Θα αναφερθούν αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών που υποστηρίζουν είτε για την 
αφαίρεση του smear layer, είτε για τη διατήρησή του. 
Τέλος, θα γίνει αναφορά στα διάφορα µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αποµάκρυνση του 
smear layer, όπως είναι το διάλυµα EDTA, η χρήση laser, το κιτρικό και το φωσφορικό οξύ. 
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Mεταβολές της κατάστασης του πολφού και των Π.Ι. κατά την ορθοδοντική θεραπεία.
.3Σταυριανός Χ, 2Σταυριανού Ε, 1Νεάρχου Α

1Οδοντίατρος,  2Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 3Τµήµα Ενδοδοντολογίας της 
Οδοντιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

κή σύνοψηιβλιογραφιB 
 
Εισαγωγή: Η ραγδαία  εξέλιξη της ορθοδοντικής έχει σαν αποτέλεσµα να µπορούν να αντιµετωπιστούν 
θεραπευτικά πολλές ανωµαλίες των δοντιών µε σκοπό την διατήρησή τους στον φραγµό και τη βελτίωση 
της αισθητικής. Η θεραπευτική όµως αντιµετώπιση δεν είναι άµοιρη συνεπειών εάν γίνεται απρόσκοπτα και 
χωρίς την βαθιά γνώση των µηχανισµών επίδρασης της ορθοδοντικής, τόσο στον πολφό του δοντιού όσο και 
στους περιακρορριζικούς ιστούς, καθώς και στην ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσεται µεταξύ της 
ορθοδοντικής και της ενδοδοντίας. 

 
Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει τους µηχανισµούς επίδρασης της ορθοδοντικής 
θεραπείας στον πολφό και τους περιακρορριζικούς ιστούς καθώς και την σχέση της ενδοδοντίας µε την 
ορθοδοντική. 

 
Υλικό και µέθοδος: Το υλικό προήλθε από ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συµπληρώθηκε υλικό από 
προσωπικά αρχεία. 

 
Αποτελέσµατα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι  η εφαρµογή ορθοδοντικών δυνάµεων 
προκαλεί µεταβολές στην κατάσταση του πολφού και των περιακρορριζικών ιστών που µπορεί να ποικίλουν 
από απλή υπεραιµία και µεταβολή του αναπνευστικού ρυθµού, µέχρι νέκρωση του πολφού και απορρόφηση 
των περιακρορριζικών ιστών. Είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε εφαρµογή ήπιων δυνάµεων προκειµένου να 
προλαβαίνουν οι ιστοί να αναπλάθονται. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται στα ενδοδοντικά θεραπευµένα 
δόντια καθώς παρόλο που µετακινούνται κανονικά, εντούτοις παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό 
απορρόφησης. Ιδιαιτερότητες επίσης παρουσιάζουν και τα τραυµατισµένα δόντια όπως επίσης και στην 
ενδοδοντική θεραπεία που γίνεται κατά την διάρκεια της ορθοδοντικής µετακίνησης. 

 
Συµπεράσµατα: Η εφαρµογή του συνδυασµού των γνώσεων των γνωστικών αντικειµένων της 
ενδοδοντολογίας και της ορθοδοντικής κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να έχουµε υψηλό επίπεδο 
οδοντιατρικών παροχών. 
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Σύνδροµο ενδοκοιλιακού διαµερίσµατος.
.2Τσαγκάρης Η, 1Παναγόπουλος Ν, 1Μπότης Ι, 1Τσακνής Γ

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Β’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής 
Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΓΝ “Aττικόν” 

 
 
Περιγραφή περιστατικού: Η εµπειρία µας από  3 περιστατικά µε το σύνδροµο ACS(Abdominal 
Compartment Syndrome) στην ΜΕΘ «ΑΤΤΙΚΟΝ».Τα περιστατικά αναλύονται µέσα από το πρίσµα της 
Εντατικής Θεραπείας (Εισαγωγή ασθενούς-Παρακολούθηση-Θεραπευτική αντιµετώπιση-
Έκβαση).Παρουσιάζονται το ACS και η παράλληλη εκδήλωση ανεπαρκειών άλλων οργάνων και 
συστηµάτων στα συγκεκριµένα περιστατικά, η αντιµετώπισή τους, οι πρόσφατοι ορισµοί και επιδηµιολογία 
καθώς και  στοιχεία της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στο σύνδροµο.  

 
∆ιαφοροδιάγνωση:Το ACS δεν επιδέχεται διαφοροδιάγνωσης, καθώς διαπλέκεται µε ανεπάρκειες άλλων 
συστηµάτων.Όταν όµως αναγνωριστεί σωστά από τον Εντατικολόγο, δεν υπάρχει αµφιβολία για την ύπαρξή 
του.   
  
Βιβλιογραφική σύνοψη:Η ενδοκοιλιακή πίεση(ΙΑΡ) και η επίδρασή της αύξησής της στο αναπνευστικό 
σύστηµα και τα ενδοκοιλιακά όργανα,αναγνωρίστηκαν από τις αρχές του 19ου αιώνα. Το σύνδροµο της 
αυξηµένης ενδοκοιλιακής πίεσης “βαφτίστηκε” ACS(Abdominal Compartment Syndrome),από µια έρευνα 
που δηµοσιεύθηκε το 1984,αναφέροντας τις πρώτες σειρές αποτελεσµάτων όπου η ΙΑΡ(Intra-Abdominal 
Pressure) µετρήθηκε και χρησιµοποιήθηκε σαν κριτήριο αποσυµπίεσης της κοιλιάς, γεγονός που 
συνοδεύτηκε από βελτίωση της οργανικής λειτουργίας (Kron,1984.).Τα επόµενα χρόνια τεκµηριώθηκε ότι η 
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, επηρεάζει την φυσιολογία των πνευµόνων και του καρδιαγγειακού, των 
σπλάγχνων, του ΚΝΣ και την νεφρική λειτουργία. Είναι µια κλινική οντότητα που 
περιλαµβάνει:(α)Επιδεινούµενη ολιγουρία,(β)Υποξία µε αυξηµένες πιέσεις στους 
αεραγωγούς,(γ)∆ιατεταµένο κοιλιακό τοίχωµα,(δ)IAP(Intra-Abdominal Pressure) >15mmHg,(ε)Μεταβολική 
οξέωση. Οι περισσότεροι πάσχοντες από ACS στις ΜΕΘ, καταλήγουν τελικά από Πολυοργανική 
Ανεπάρκεια(MODS),µε την πλειονότητα των θανάτων να συµβαίνουν στις πρώτες 24hrs από την 
αναγνώριση του συνδρόµου. Είναι σύνδροµο µε πολύ υψηλή θνητότητα(µέχρι 68%) ακόµα και αν 
αναγνωριστεί και ξεκινήσει η θεραπευτική του αντιµετώπιση άµεσα(µέχρι 42%).Η ΙΑΡ µετράται µε την 
χρήση καθετήρα,που περνά µέσα στην ουροδόχο κύστη διαµέσου του ήδη υπάρχοντος Folley.Ο ασθενής 
επιπεδώνεται και η παροχέτευση του Folley κλείνει.Η κύστη γεµίζεται µέσω σύριγγας µε 60-100ml 
φυσ.ορού και κλείνουν τα 3-ways του κυκλώµατος που “βλεπουν” προς τον ασθενή και την σύριγγα.Έτσι το 
transducer του monitor µας δείχνει την τρέχουσα ΙΑΡ. Η επίσηµη σταδιοποίηση µε βάση την IAP,σύµφωνα 

- 12IAP:I Grade: είναι) Syndrome Compartment Abdominal on Congress World( 2006WCACSµε το 
Η . mmHg25 >IAP:IV Grade , mmHg25- 21IAP:III Grade , gmmH20- 16IAP:II Grade , mmHg15

αναγνώριση των ασθενών υψηλού κινδύνου, η σωστή σταδιοποίηση τους(ACS staging) και η έγκαιρη 
επέµβαση, είναι τα κλειδιά για την αποτελεσµατική διαχείρηση αυτής της σοβαρής κατάστασης.  
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Κινητική του οξυγόνου στη φάση της ανάκαµψης σε ασθενείς µε χρόνια καρδιακή 
ανεπάρκεια.

.Νανάς Σ, Τασούλης Α, Τατούλη Ι, Μπονάτσος Β, Μαθιός ∆
Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 
 
Εισαγωγή: Οι ασθενείς µε χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (ΧΚΑ) χαρακτηρίζονται από παθολογική κινητική 
του O2, δηλαδή µειωµένη κλίση της καµπύλης  VO2  σε σχέση µε το χρόνο (VO2 /tslope) κατά τη φάση της 
ανάκαµψης µετά τη µέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιµασία κοπώσεως. 

 
Σκοπός: Σκοπός αυτής της µελέτης είναι ο προσδιορισµός της σχέσης µεταξύ του VO2 peak και του  VO2 
/tslope και η µελέτη της κινητικής του O2  ασθενείς µε ΧΚΑ. 

 
Μέθοδος: 152 ασθενείς που έπασχαν από σταθερή ΧΚΑ υποβλήθηκαν σε µέγιστη καρδιοαναπνευστική 
δοκιµασία κοπώσεως επί κυλιόµενου τάπητα µέχρι εξαντλήσεως. Χρησιµοποιήθηκαν δυο πρωτόκολλα 
ασκήσεων : Bruce και Naughton αναλόγως της ικανότητας για άσκησης των ασθενών. Οι ασθενείς 
ασκήθηκαν µέχρι εξαντλήσεως, ώστε να εµφανίσουν δύσπνοια ή µυϊκή αδυναµία στα κάτω άκρα. Η 
ικανότητα για άσκηση εκτιµήθηκε µε βάση την κατανάλωση O2 (VΟ2) στη µέγιστη προσπάθεια (VO2 peak), η 
οποία υπολογίζεται ως ο µέσος όρος του VΟ2 στα τελευταία 20sec της άσκησης. Το VΟ2peak είναι µια 
παράµετρος που χρησιµοποιείται ευρύτατα, είναι τεκµηριωµένη η αξιοπιστία ως προγνωστικός δείκτης. 
Ακολούθως ελήφθησαν µετρήσεις σε καθεστηκυία θέση ώστε να εκτιµηθεί η κλίση του VO2 την διάρκεια 
της ανάκαµψης µέχρις της συµπλήρωσης 5 λεπτών από το τέλος της άσκησης. 

 
Αποτελέσµατα: Στην εργασία µας το VO2 /t-slope σχετίζεται σε στατιστικά σηµαντικό βαθµό µε το VO2 peak, 
 p<0.001, r2=0.6. 

 
Συµπέρασµα: Από την µελέτη µας προκύπτει ότι η βαρύτητα των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια όπως 
αυτή εκτιµάται από το VO2 peak σχετίζεται  µε την κλίση πτώσης του VO2 στη φάση της ανάκαµψης. ∆ηλαδή 
οι ασθενείς που έχουν µεγαλύτερο περιορισµό στην άσκηση και άρα χαµηλό VO2 peak καθυστερούν να 
επιστρέψουν στη τιµή VO2  ηρεµίας σε σύγκριση µε τους ασθενείς που είναι ικανότεροι στην άσκηση. Το 
γεγονός αυτό πιθανά αντανακλά την δυσλειτουργία του αυτονόµου νευρικού συστήµατος, που καθορίζει την 
κινητική του O2  στην ανάκαµψη και  σχετίζεται µε τη βαρύτητα της νόσου. 
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H συµβολή της υπολογιστικής τοµογραφίας στην αντιµετώπιση των αυτόµατων 
ενδοεγκεφαλικών αιµατωµάτων.

.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν
1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Οι µη τραυµατικές ενδοκρανιακές αιµορραγίες και αιµατώµατα αποτελούν ένα µεγάλο µέρος 
της επείγουσας νευροχειρουργικής. Η αντιµετώπιση αυτών των καταστάσεων δεν είναι πάντα χειρουργική 
αλλά η συµβολή του νευροχειρουργού στη συνολική αντιµετώπιση των ασθενών είναι καθοριστική. 

 
ΥΛΙΚΟ: 90 ασθενείς µε αιφνίδια εισβολή συµπτωµάτων, εξαιρέθηκαν οι αµιγείς υπαραχνοειδείς, 48 
υπερσκηνίδια, 18 υποσκηνίδια αιµατώµατα, 3 έµφρακτα οπισθίου βόθρου 17 ενδοκοιλιακές αιµορραγίες, 2 
θροµβώσεις οβελιαίου κόλπου, 1 στένωση µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας , 1 τραυµατικό ανεύρυσµα έσω 
καρωτίδας. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι ασθενείς µε υπερσκηνίδια ενδοεγκεφαλικά αιµατώµατα είχαν καλή έκβαση τόσο 
µε την συντηρητική όσο και µε την χειρουργική αντιµετώπιση. Από αυτούς που αντιµετωπίστηκαν 
χειρουργικά τα καλύτερα αποτελέσµατα είχαν αυτοί µε αιµατώµατα που εντοπίζονταν αυστηρά σε ένα λοβό, 
ενώ τη χειρότερη έκβαση είχαν αυτοί µε αιµατώµατα της µέσης γραµµής ή που αφορούσαν περισσότερους 
του ενός λοβούς. Η έκβαση των ασθενών µε αιµάτωµα οπισθίου βόθρου εξαρτήθηκε κυρίως από την 
έγκαιρη αντιµετώπιση και από την πίεση και βλάβη του στελέχους, ενώ η πλειοψηφία των ενδοκοιλακών 
αιµορραγιών είχε κακή έκβαση. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ενδοκρανιακά αγγειακά συµβάµατα έχουν ποικίλες εκδηλώσεις και αποτελούν πάντα 
µια δυνητικά θανατηφόρα παθολογική οντότητα. Η έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπιση είναι σηµαντική για 
την έκβαση που όµως εξαρτάται τόσο από το µέγεθος όσο και από την εντόπιση της βλάβης. 
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Αµβλύ τραύµα κοιλίας-εκτίµηση µε υπερηχοτοµογράφηµα.
.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν

1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Nα εκτιµηθεί η ειδικότητα του υπερηχογραφικού ελέγχου κοιλίας σε ασθενείς µε αµβλύ τραύµα 
κοιλίας. 

 
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Οι ασθενείς υπεβλήθησαν σε υπερηχογράφηµα διαλογής. Η κοιλία και η πύελος 
ελέγχθησαν για ύπαρξη ελεύθερου υγρού, ή ετερογένεια των σπλάγνων, και duplex υπερηχογραφία. Έγινε 
πλήρωση ουροδόχου κύστης µε 200� 300 mL φυσιολογικού ορού µέσω καθετήρα. Τα αποτελέσµατα 
συγκρίθηκαν µε την περιτοναϊκή έκπλυση, την αξονική τοµογραφία , την κυστεογραφία , τη χειρουργική 
επέµβαση , της αυτοψίας και ή της κλινικής πορείας των ασθενών. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ευρήµατα  εκτιµήθηκαν και βρέθηκαν θετικά σε 145 από 172 ασθενείς µε 
κακώσεις (ευαισθησία, 84%) και στους 64 (89%) από τους 72 ασθενείς που τελικά υπεβλήθησαν σε 
λαπαροτοµία και χειρουργική αποκατάσταση των κακώσεων. Ψευδώς αρνητικά κακώσεις, 
οπισθοπεριτοναϊκές , εντέρου και συµπαγών οργάνων χωρίς αιµοπεριτόναιο. Κανείς µε ψευδώς αρνητικά 
ευρήµατα δεν απεβίωσε. Η ειδικότητα ήταν 96%, και η όψιµη ακρίβειά  ήταν 96% ασθενείς). Η θετική 
προγνωστική αξία ήταν 61% σε 145 ασθενείς, και η αρνητική προγνωστική αξία ήταν 99% (27 ασθενείς). 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το υπερηχοτοµογράφηµα κοιλίας είναι χρήσιµο για την ανίχνευση κακώσεων. Η 
διαγνωστική περιτοναϊκή έκπλυση πραγµατοποιείται σπανίως και η αξονική τοµογραφία εφαρµόζεται όταν 
τα ευρήµατα είναι θετικά, κλινική υποψία κάκωσης παρά τα αρνητικά υπερηχογραφικά ευρήµατα  ή όταν το 
υπερηχοτοµογράφηµα δεν είναι διαθέσιµο. 
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Αµφοτερόπλευρο ανεύρυσµα έσω λαγόνιων αρτηριών.
.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2Χατζηκωνσταντίνου Ν ,1σακνάκη ΣT

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  2Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

 
 
Σκοπός: Παρουσίαση, απεικόνιση και ανάδειξη µε τη µέθοδο της Υ. Τ. µεµονωµένου αµφοτερόπλευρου 
ανευρύσµατος της έσω λαγονίου αρτηρίας. 

 
Υλικό & Μέθοδος: Σε χρονικό διάστηµα δύο ετών, εξετάστηκαν συνολικά τρεις ασθενείς µε εικόνα 
µεµονωµένου αµφοτερόπλευρου ανευρύσµατος της έσω λαγονίου αρτηρίας. Ο ένας ασθενής παρουσίαζε 
έντονο άλγος στην αριστερή οσφυική χώρα µε υπερηχογραφική ανάδειξη διατάσεων του πυελοκαλυκικού 
συστήµατος του νεφρού σύστοιχα, ενώ οι άλλοι δύο παρουσίαζαν πυρετό µε ρίγος και εργαστηριακά 
ευρήµατα φλεγµονής. Και οι τρεις υποβλήθηκαν σε Αξονική Τοµογραφία στα πλαίσια της διερεύνησης των 
συµπτωµάτων. 

 
Αποτελέσµατα: Και στους τρεις ασθενείς απεικονίστηκαν επιµήκη ατρακτοειδή ανευρύσµατα έσω 
λαγονίων αρτηριών µε σαφή και οµαλά όρια. ∆ύο εξ αυτών µετά την iv έγχυση σκιαγραφικού παρουσίαζαν 
ενδοαυλικό θρόµβο. 

 
Συµπεράσµατα: Η Υ.Τ. αποτελεί µέθοδο ικανή και αποτελεσµατική για την απεικόνιση και ανάδειξη 
ανευρυσµάτων των λαγονίων αγγείων, µιας και σε όλους τους ασθενείς έγινε δυνατή η ανάδειξή τους µε 
µεγάλη ικανότητα και ευαισθησία σε ότι αφορά τόσο το µέγεθος όσο και τη θέση αυτών. 
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Απεικονιστικά ευρήµατα άτυπων-κακοηθών µηνιγγιωµάτων εγκεφάλου. Ανάλυση 6 
περιστατικων.

.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν
1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Τα µηνιγγιώµατα είναι συνήθως καλοήθεις όγκοι µε καλή πρόγνωση αν εξαιρεθούν και µε 
χαµηλή πιθανότητα τοπικής υποτροπής. Ενίοτε επιδεικνύουν κακοήθη συµπεριφορά  βραχυχρόνια υποτροπή 
και σπανιώτατα  εξωκρανιακές µεταστάσεις. Παρουσιάζουµε  6 µε ιστολογικά χαρακτηριστικά ατύπου ή 
αναπλαστικού µηνιγγιώµατος. 

 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟ∆ΟΣ: Τα 6  περιστατικά αποτέλεσαν το 6,4 % των µηνιγγιωµάτων  στο ίδιο χρονικό 
διάστηµα. Ενδοκράνιο υπέρταση, επιληπτικοί σπασµοί και κινητικό νευρολογικό έλλειµµα ήταν τα κύρια 
συµπτώµατα. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η  αξονική και µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου έδειξαν νεκρώσεις στο 50 % , 
έντονο περιεστιακό οίδηµα στο 66 %, εγκεφαλική διήθηση στο 33 % και οστεόλυση σε 2 . 
Αντιµετωπίσθηκαν χειρουργικά και 5 µε συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία. 
Όλοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέµβαση-κρανιοτοµία του όγκου µε προσπέλαση ανάλογη της 
τοπογραφικής εντόπισης του µηνιγγιώµατος. Η έκταση της εξαίρεσης σταδιοποιήθηκε µε την κλίµακα του 
Simpson: ολική αφαίρεση Ι  σε 4 ασθενείς, ΙΙ σε 1 και υφολική ΙΙΙ σε 1. Ιστολογικώς κατέταξε τις 
περιπτώσεις σε 5 άτυπα και ένα αναπλαστικό (µε σαρκωµατώδη εξαλλαγή). Σε 4 ασθενείς οι όγκοι 
υποτροπίασαν 2-5 έτη. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα άτυπα-κακοήθη µηνιγγιώµατα αποτελούν σπάνιες παραλλαγές των καλοήθων 
ενδοκρανιακών µηνιγγιωµάτων µε υψηλό ποσοστό υποτροπής. Ορισµένα νευροαπεικονιστικά 
χαρακτηριστικά (νεκρώσεις, περιεστιακό οίδηµα, εγκεφαλική διήθηση, οστεολύσεις) µπορεί να είναι 
προγνωστικά της κακαοήθειας. Η ολική χειρουργική εξαίρεση και η συµπληρωµατική ακτινοθεραπεία 
αποτελούν την αντιµετώπιση εκλογής. 
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:N-872-ΑΑ

Έλεγχος των οξειών παθήσεων της αορτής.
.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2Χατζηκωνσταντίνου Ν ,1σακνάκη ΣT

1Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών,  2Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο 

 
 
Σκοπός: Η ανάδειξη και διάγνωση των οξέων παθήσεων της αορτής µε Υπολογιστική Τοµογραφία. 

 
Υλικό & Μέθοδος: Σε διάστηµα 3 ετών εξετάστηκαν 30 ασθενείς, µε συµπτώµατα οξύ θωρακικό ή 
κοιλιακό άλγος και κλινική υποψία διαχωρισµού θωρακικής αορτής ή ρήξη ανευρύσµατος κοιλιακής 
αορτής. Η εξέταση πραγµατοποιήθηκε προ και µετά χορήγηση ενδοφλεβίως 100ml (θώρακα), 120ml 
(κοιλιά) σκιαστικής ουσίας, πάχος τοµής 5mm, βήµα µετακίνησης τράπεζας 10mm, ανασύνθεση 5mm-(pitch 
2:1)-ρυθµός έγχυσης 4ml/sec και καθυστέρηση 20sec. Η διάρκεια ελικοειδούς σάρωσης ήταν 25-35sec. 
Ακολούθησαν MPR οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις και MIΡ. 

 
Αποτελέσµατα: 3  ασθενείς είχαν διαχωρισµό τύπου Α κατά Stanford και  6 ασθενείς µε διαχωρισµό τύπου 
Β κατά Stanford. Σε 15 ασθενείς µε MPR και MIΡ έγινε εκτίµηση της επέκτασης του διαχωρισµού στα 
µεγάλα αγγεία του θώρακα. Αιµοθώρακας δευτερογενώς ανευρέθη σε 1 ασθενή λόγω ρήξης. 21 ασθενείς 
είχαν ρήξη ανευρύσµατος κοιλιακής αορτής. 

 
Συµπεράσµατα: Η ελικοειδής Υπολογιστική Τοµογραφία αποτελεί, ακριβή, ταχύτατη και εύχρηστη µέθοδο 
για τον έλεγχο των οξέων παθήσεων της αορτής, τον καθορισµό του τύπου και την επιλογή της κατάλληλης 
θεραπευτικής αντιµετώπισης. 
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:N-882-ΑΑ

Οξέα τραυµατικά ενδοκρανιακά αιµατώµατα-απεικόνιση-θεραπεία.
.4Κ Χατζηκωνσταντίνου, 3Σταµατάκος Μ, 2σακνάκη ΣT, 1Χατζηκωνσταντίνου Ν

1Τµήµα Φυσικό του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 3Β’ Χειρουργική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, ΓΝΑ “Λαϊκό”, 4Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο  

 
 
Σκοπός: Παρουσίαση ασθενών µε καλό επίπεδο συνείδησης. Αρκετά συχνά ανεύρεση τραυµατικών βλαβών 
θα παραµένανε αδιάγνωστες. Πολλοί εισάγονται για παρακολούθηση µόνο λόγω των παραπάνω ευρηµάτων. 

 
Υλικό: 158 ασθενείς µε  καλό επίπεδο συνείδησης, µικρό µη χειρουργικό τραυµατικό  αιµάτωµα. 
Συµπτώµατα: κεφαλαλγία, ζάλη, περιτραυµατική αµνησία, ναυτία, εµετοί µε αρνητική νευρολογική 
σηµειολογία. 

 
Αποτελέσµατα: 121 είχαν υποσκληρίδιο και 37 επισκληρίδιο αιµάτωµα. Απουσία παρεκτόπισης µέσης 
γραµµής (< 5 mm), µικρό πάχος αιµατώµατος (συνήθως < 10mm). 18 ασθενείς (14,87%) µε υποσκληρίδιο 
και 12 (32,43%) µε επισκληρίδιο τελικώς χειρουργήθηκαν λόγω αυξήσεως του µεγέθους του αιµατώµατος. 
Χρόνος νοσηλείας 7 �  10 ηµέρες. Με υποσκληρίδιο αιµάτωµα υπεβλήθησαν σε 2η αξονική µέσα σε τρεις 
ηµέρες από την εισαγωγή και το λιγότερο µια πριν την έξοδό τους. Mε επισκληρίδιο υπεβλήθησαν σε 
επανέλεγχο µέσα στις πρώτες 6 �  8 ώρες. Η δεύτερη αξονική έγινε µέσα στις επόµενες 3 ηµέρες και µια 
πριν την έξοδό τους. Μετά την έξοδό τους παρακολουθήθηκαν για 4-6 εβδοµάδες και επανελέγχθησαν µε 
CT όσες φορές χρειάστηκε. Σε όλους τους ασθενείς τελικώς τα αιµατώµατα απορροφήθηκαν. 

 
Συµπεράσµατα: Tα µικρά υποκλινικά τραυµατικά αιµατώµατα δεν είναι ασυνήθη στην καθηµερινή πράξη. 
Είναι ασφαλές να αντιµετωπίζονται αυτές οι κακώσεις συντηρητικά µε την προϋπόθεση της άµεσης 
διαθεσιµότητας αξονικού τοµογράφου ούτως ώστε να ανιχνεύονται πρώιµα και να αντιµετωπίζονται πιθανές 
επιπλοκές.  
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:O-892-ΑΑ

Ιστολογική εικόνα ατελούς αδαµαντινογένεσης.
.2Σταυριανός Χ, 1Σταυριανού Ε, 1Κόνιαρη Ε

1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 

ιβλιογραφική σύνοψηB 
 
Στην εργασία αυτή περιγράφονται οι µορφές και η ιστολογική εικόνα της ατελούς αδαµαντινογένεσης, µιας 
οδοντικής δυσπλασίας δοµής. Όλες οι παράµετροι της οδοντικής ανάπτυξης, δοµικές και µορφολογικές, 
είναι γενετικά προγραµµατισµένες. Τα υπεύθυνα γονίδια, τα οποία δεν έχουν ακόµα προσδιοριστεί, δεν 
προκαλούν ή ελέγχουν την ανάπτυξη των δοντιών, αλλά καθιστούν τους ιστούς της αρχέγονης στοµατικής 
κοιλότητας ικανούς να τα αναπτύξουν. Η µορφή και η δοµή των δοντιών είναι αποτέλεσµα 
αλληλεπιδράσεων µεταξύ των γονιδιακών πληροφοριών και του περιβάλλοντος.  
Η ατελής αδαµαντινογένεση ανήκει σε µια οµάδα µε διαταραχές της αδαµαντίνης και ποικίλη κλινική 
εικόνα. Οι διαταραχές αυτές αφορούν τόσο τη νεογιλή, όσο και τη µόνιµη οδοντοφυΐα. Τα προσβεβληµένα 
άτοµα µπορεί να αντιµετωπίζουν αισθητικά, λειτουργικά, βιολογικά και ορθοδοντικά προβλήµατα, τα οποία, 
δεδοµένου του αντίκτυπού τους στον ψυχισµό, την κοινωνικοποίηση και το χαρακτήρα των πασχόντων, 
καθιστούν αναγκαία την ριζική και ταχεία της αντιµετώπιση.  
Η ταξινόµηση των διαταραχών αυτών γίνεται µε βάση τη συγκεκριµένη αναπτυξιακή εξεργασία που έχει 
διαταραχθεί. Οι µορφές της ατελούς αδαµαντινογένεσης είναι:  

• Η υπενασβεστιωµένη ατελής αδαµαντινογένεση, η οποία χαρακτηρίζεται από ατελή εναπόθεση 
ανόργανων αλάτων πάνω σε φυσιολογικό οργανικό υπόστρωµα (θεµέλια ουσία). Πρόκειται για την 
περισσότερο συχνή εκδήλωση της ατελούς αδαµαντινογένεσης. Ο τύπος Ι αυτής της µορφής ατελούς 
αδαµαντινογένεσης µεταβιβάζεται µε σωµατικής επικρατούσα κληρονοµικότητα, ενώ ο τύπος ΙΙ µε 
σωµατική υπολειπόµενη κληρονοµικότητα.  

• Η υποπλαστική ατελής αδαµαντινογένεση, η οποία χαρακτηρίζεται από ατελή διάπλαση του 
οργανικού υποστρώµατος της αδαµαντίνης, που όµως παρουσιάζει φυσιολογική ενασβεστίωση. Η 
διαταραχή µεταβιβάζεται µε σωµατική κληρονοµικότητα επικρατούντος τύπου. 

•  Η υποώριµη ατελής αδαµαντινογένεση, η οποία αφορά σε διαταραχές της αρχιτεκτονικής 
κατασκευής των αδαµαντικών πρισµάτων και του περιπρισµάτιου υµένα, και τέλος,  

• Η υποώριµη-υποπλαστική µορφή συνδυαζόµενη µε ταυροδοντία, όπου η αδαµαντίνη εµφανίζεται 
είτε ως υποπλαστική είτε ως υποώριµη, µε ταυροδοντία. Απαντάται στο τριχο-οδοντο-οστικό σύνδροµο.  
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:O-029-ΑΑ

Τεχνικές έµφραξης ρητίνης-αµαλγάµατος.
.2Σταυριανός Χ, 1Ανδρεόπουλος Η, 1Σταυριανού Ε, 1Θεοδωρίδης Μ

1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Βιβλιογραφική σύνοψη 

 
 Οι ασθένειες του στόµατος και η απώλεια δοντιών αποτελούσαν και αποτελούν πρόβληµα της ανθρώπινης 
ύπαρξης από το ξεκίνηµα της. Πρωτεύουσα σηµασία και ανάγκη από τις νόσους των δοντιών και κυρίως της 
τερηδόνας είναι αρχικά η λειτουργική αποκατάσταση  και στην συνέχεια η αισθητική. 
 Σε ότι αφορά το πεδίο της οδοντικής χειρουργικής η σύγχρονη αντίληψη η οποία κυριαρχεί είναι η όσο το 
δυνατόν λιγότερη αποκοπή των οδοντικών ιστών µε το όσο δυνατόν µεγαλύτερο αισθητικό αποτέλεσµα και 
η αντικατάστασή τους µε βιολογικά συµβατά υλικά που αντέχουν στο χρόνο. 
 Η µικτή έµφραξη αµαλγάµατος – ρητίνης συνδυάζει την καλή κλινική συµπεριφορά του αµαλγάµατος µε 
την αισθητική εµφάνιση των ρητινών. 
Στην παρούσα εργασία θα παραθέσουµε τις τεχνικές έµφραξης αµαλγάµατος – ρητίνης καθώς και τα 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που παρουσιάζουν αυτές οι τεχνικές. 
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:O-129-ΑΑ

Σκοπός των διακλυσµών κατά την ενδοδοντική θεραπεία.
.2Σταυριανός Χ, 1Θεοδωρίδης Μ, 1ού ΕΣταυριαν, 1Ανδρεόπουλος Η

1Οδοντιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Τµήµα Ενδοδοντολογίας της Οδοντιατρικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Βιβλιογραφική σύνοψη 

 
  Σκοπός των διακλυσµών σε όλα τα στάδια της ενδοδοντικής θεραπείας είναι να προετοιµάσει το έδαφος 
για µια αποτελεσµατική µηχανική διεύρυνση. Συγκεκριµένα αποσκοπεί στην αποµάκρυνση των οργανικών 
στοιχείων του νεκροθέντος  ή ζωντανού πολφού, στην δηµιουργία υγρού περιβάλλοντος για ευκολότερη 
ολίσθηση των µικροεργαλείων στο ριζικό σωλήνα και καθιστά τα τοιχώµατα περισσότερο προσιτά στην 
µηχανική επεξεργασία. 
 Επίσης κατά τα ενδιάµεσα στάδια της µηχανικής διεύρυνσης επαυξάνει τη δυνατότητα αποκοπής και 
απόξεσης από τα µικροεργαλεία και συµβάλει στην αποµάκρυνση των ξεσµάτων και ρινισµάτων. 
 Στην εργασία αυτή επίσης περιγράφεται η τεχνική και οι ιδιότητες που πληρούν τα χρησιµοποιούµενα 
διαλύµατα του υποχλωριώδους νατρίου, το διάλυµα της χλωρεξιδίνης και το φυσιολογικό ορό.  
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:Ν-292-ΑΑ

Ιατρικά πειράµατα των ναζί σε ανθρώπους.
.Σδρίµας Κ, Πρωτόπαπας Γ, Μακρή Α, Λιοδάκη ΜΕ, Αθανασοπούλου ΙΜ

Ιατρική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών
 
 
Σκοπός: Ιστορική αναφορά στα πειράµατα ναζί ιατρών σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια του β’ παγκοσµίου 
πολέµου, στο οργανωτικό τους πλαίσιο και προβληµατισµός πάνω στη χρήση των αποτελεσµάτων τους από 
την ιατρική κοινότητα. 

 
Σύνοψη της Μελέτης: Τα πειράµατα των ναζί πραγµατοποιήθηκαν από ένα πλήθος ιατρών στα διάφορα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και κυριότερα στα Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Natzweiler-Struthof, 
Ravensbruck, Sachsenhausen. Μπορούν να ταξινοµηθούν σε ιατρο-στρατιωτικές έρευνες που 
περιλαµβάνουν πειράµατα αποσυµπίεσης, ψύξης-υποθερµίας, θαλασσινού νερού, µε σουλφοναµίδες και 
φυµατίωσης, σε φυλετικά υποκινούµενα πειράµατα που περιλαµβάνουν πειράµατα ευγονικής, στείρωσης, 
ευθανασίας, γενετικής, µε δίδυµα και αναγέννησης καθώς και πειράµατα φλεγµονής, δηλητηριάσεων και 
LOST gas για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς. Πολύ περισσότερο σήµερα από ότι ποτέ ο επιστήµονας γενικά 
και ο ιατρός ειδικά καλείται να αντιµετωπίσει τεράστια ηθικά διλήµµατα και να θέσει ο ίδιος τα όρια στις 
απεριόριστες σχεδόν δυνατότητες που του παρέχει η τεχνολογία και η συνεχώς εξελισσόµενη γνώση. Σε όλα 
τα κράτη της γης που πραγµατοποιείται αξιόλογη ιατρική έρευνα συστήνονται καθηµερινά επιτροπές και 
οργανισµοί που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν την οµαλή πορεία της επιστήµης προς τη βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η 
ανθρωπιστική παιδεία του ιατρού και η εναρµόνιση του λειτουργήµατος του µε τα ιδεώδη µιας σύγχρονης, 
παγκόσµιας κοινωνίας. Χρησιµοποιήθηκαν ιστορικές πηγές από βιβλιοθήκες της Γερµανίας µε καταγραφές 
ατόµων που έλαβαν µέρος στα πειράµατα. Επίσης είχαµε πρόσβαση στο πανεπιστήµιο του Στρασβούργου 
που διαδραµάτισε εξέχοντα ρόλο στην διεξαγωγή πολυάριθµων πειραµάτων. 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 
 

 293

 
:Ο-329-ΑΑ

Μεταστατικό σάρκωµα Ewing στην κάτω γνάθο σε παιδί ηλικίας 13 ετών. Αναφορά 
περίπτωσης.

.2ΦΙορδανίδης , 1Iυλος∆ηµητρακόπο, 1MΤζαφάλια 
1Οδοντιατρική Σχολή Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2Παθολογονοανατοµικό Εργαστήριο Γεν.Νοσ. 
«Γ.Παπανικολάου»,  Θεσσαλονίκης 

 
Περιγραφή περιστατικού: Αγόρι  ηλικίας  13  ετών παραπέµφθηκε στην Πανεπιστηµιακή  Kλινική  
της  Στοµατικής  και   Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής  του  ΑΠΘ  για  την αντιµετώπιση  
διόγκωσης  της αριστεράς πλευράς του προσώπου  του, που  είχε  διαγνωσθεί ως λοίµωξη  
οδοντογενούς    αιτιολογίας. Η  διόγκωση, που είχε εµφανιστεί  πριν από ένα περίπου µήνα, είχε 
συνεχίσει  να  αυξάνεται  παρά  την  εφαρµοσθείσα  αγωγή (εντατική αντιβίωση, διάνοιξη δοντιών) 
ενώ  η  γενική  κατάστασή του διαρκώς επιδεινώνονταν. Από  την  κλινική  εξέταση  διαπιστώθηκε 
 ότι  ο  άρρωστος  παρουσίαζε έντονη  καταβολή, ωχρότητα  και  πυρετό. Στο  αριστερό  σώµα  της 
κάτω  γνάθου   διαπιστώθηκε  επίσης  σκληρή  διόγκωση  µεγέθους  3Χ2Χ2εκ., ανώδυνη  στη  
ψηλάφηση  χωρίς  στοιχεία  φλεγµονής,  ενώπαρόµοιες   διογκώσεις    διαπιστώθηκαν  και  σε  
οστά του εγκεφαλικού του  κρανίου. Από  τη λήψη του   ιστορικού του προέκυψε  ότι  πριν  ενάµισι 
 χρόνο είχε  διαγνωσθεί  σάρκωµα  Ewing  στο δεξιό  µηριαίο  το  οποίο  είχε αντιµετωπιστεί µε 
ακρωτηριασµό του  δεξιού  κάτω  άκρου του σε συνδυασµό µε χηµειοθεραπεία  και   
ακτινοθεραπεία, ενώ  µια  υποτροπή είχε  διαγνωσθεί  και  θεραπευτεί  πριν  ένα  χρόνο. Η 
απεικόνιση της  περιοχής µε συµβατική  και  αξονική  τοµογραφία  ( CT)    έδειξε   
οστεολυτικές βλάβες στην    περιοχή  της  διόγκωσης. Τόσο από το ιστορικό όσο την  κλινική και 
ακτινογραφική  εικόνα της βλάβης κρίθηκε αναγκαία η λήψη ενός ιστοτεµαχίου από τη βλάβη η 
οποία ιστοπαθολογικά και ανοσοΐστοχηµικά αποδείχτηκε πως αφορούσε µεταστατικό σάρκωµα  
της οικογένειας Ewing στο σώµα της κάτω γνάθου. 

 
∆ιαφοροδιάγνωση: Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από το χρόνιο οδοντογενές 
απόστηµα, από νεοπλάσµατα όπως τους χαµηλής διαφοροποίησης όγκους των σιελογόνων αδένων, 
το ραβδοµυοσάρκωµα, το νευροβλάστωµα και το κακόηθες λέµφωµα. Στην παρούσα ωστόσο 
περίπτωση από το µεταστατικό σάρκωµα λόγω του υπάρχοντος ιστορικού. 

 
Βιβλιογραφική σύνοψη: Οι καοήθεις όγκοι των οστών συνιστούν την έκτη συχνότερη οµάδα 
κακόηθων νεοπλασµάτων στα παιδιά, αποτελώντας το 5% των κακοηθειών της παιδικής ηλικίας, 
ενώ το σάρκωµα Ewing αποτελεί το δεύτερο συχνότερο πρωτοπαθή οστικό όγκο της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας. Ο όγκος  τόσο µε τη µορφή του κλασσικού όσο και του εξωσκελετικού 
σαρκώµατος Ewing είναι εξαιρετικά σπάνιος στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου. Όταν 
εντοπίζεται στη  γναθοπροσωπική περιοχή, µε τη µορφή οστικής παραγναθικής διόγκωσης που 
συνοδεύεται και από πυρετό, συνήθως εκλαµβάνεται ως οδοντογενούς αιτιολογίας λοίµωξη γιαυτό 
και χάνεται πολύτιµος χρόνος για την παροχή ειδικής θεραπείας. Η ηλικία του αρρώστου, το 
ιστορικό καθώς και τα κλινικά και ακτινολογικά ευρήµατα  µαζί µε την ιστοπαθολογική εξέταση 
βοηθούν συνήθως να τεθεί η οριστική διάγνωση. 
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:Ο-429-ΑΑ

Αλλαγες στην πυκνοτητα των ενδοθηλιακων κυτταρων µετα απο επεµβασεις επιφανειακης 
φωτοδιαθλαστικης χειρουργικης µε χρηση µιτοµυκινη C.

.Μαγαράκης Μ, Τρικαλιώτης Χ, Στασινόπουλος Α, Γ ∆ραγούτσος
Τµήµα Ιατρικής Σχολής Επιστηµών Υγείας Πανεπιστηµίου Κρήτης

 
 
Σκοπός 
Η µελέτη πιθανών αλλαγών στην πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων µετά από επεµβάσεις 
επιφανειακής φωτοδιαθλαστικής χειρουργικής ( PRK) µε χρήση µιτοµυκίνη C (MMC). 
  
Μεθοδολογία 
15 ασθενείς χρησιµοποιήθηκαν στην µελέτη, ο ένας οφθαλµός υποβλήθηκε σε PRK µε διεγχειρητική χρήση 
MMC (οµάδα µελέτης) ενώ ο άλλος σε επέµβαση PRK (οµάδα ελέγχου). Οµοεστιακή µικροσκοπία 
κερατοειδούς και υπολογισµός της πυκνότητας των ενδοθηλιακων κυττάρων έγινε προεγχειρητικά και 
µετεγχειρητικά σε διαστήµατα 1, 3, 6 και 12 µηνών από την επέµβαση. Ακολούθησε στατιστική ανάλυση 
των αποτελεσµάτων ( Paired t test). 
  
Αποτελέσµατα 
Η πυκνότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων µεταξύ των δύο οµάδων τόσο προεγχειρητικά όσο και σε όλα σε 
όλα τα µετεγχειρητικά διαστήµα δεν εµφάνισε κάποια στατιστικά σηµαντική διαφορά ( p > 0.05). 
  
Συµπεράσµατα 
Η προφυλακτική χρήση MMC (µέχρι 15 δευτερόλεπτα) σε επεµβάσεις επιφανειακής φωτοδιαθλαστικής 
χειρουργικής για την αποφυγή θόλωσης του κερατιειδούς δεν φαίνεται να µεταβάλει την πυκνότητα των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. 
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:Ν-529-ΑΑ

Αντιδράσεις των κυττάρων απέναντι σε κέθε είδους «εισβολέα».
.Τζωρτζοπούλου ∆ , Τατούλη Ι,Μπονάτσος Β

Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού καλούνται συνεχώς να αντιµετωπίσουν διάφορους εξωγενείς ή/και 
βλαπτικούς παράγοντες όπως ιούς, βακτήρια, µύκητες, πρωτόζωα, prions, ακτινοβολίες, χηµικές ουσίες και 
κυτοκίνες. Σε όλα αυτά τα ερεθίσµατα αντιδρούν µέσω της ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου, της 
διαδικασίας της κυτταρικής γήρανσης, της έκκρισης ουσιών ή/και της άµεσης και έµµεσης επιδιόρθωσης 
του κατεστραµµένου DNA. 

 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός λοιπόν, της παρούσας εργασίας αποτελεί η µελέτη των µηχανισµών αντίδρασης των κυττάρων 
απέναντι σε κάθε συγκεκριµένο βλαπτικό παράγοντα. Η εργασία βασίστηκε στη συστηµατική µελέτη της 
βιβλιογραφίας µέσω πρόσβασης στον ηλεκτρονικό σύνδεσµο των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών 
(heal-link). 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

 
Τα κύτταρα αντιδρούν απέναντι στους ιούς µε µηχανισµούς ρύθµισης του κυτταρικού κύκλου, µε έκκριση 
διαφόρων ουσιών και µε ενεργοποίηση της παρεµπόδισης της αντιγραφής του γενετικού υλικού των ιών. 
Απέναντι στα βακτήρια, τους µύκητες, τα πρωτόζωα και τα prions, τα κύτταρα διαθέτουν µηχανισµούς 
άµυνας έναντι των εκκρινόµενων τοξινών ή πρωτεϊνών τους και µηχανισµούς ενεργοποίησης της 
απόπτωσης.  
Η ακτινοβολία (ιονίζουσα και UV) προκαλεί συνηθέστερα βλάβες στο γενετικό υλικό οι οποίες 
αντιµετωπίζονται µε τους µηχανισµούς επιδιόρθωσης του DNA. 
Τέλος, χηµικές ουσίες και άλλοι εξωγενείς παράγοντες προκαλούν βλάβες στον κυτταρικό µεταβολισµό 
ή/και στο γενετικό υλικό των κυττάρων οι οποίες διεγείρουν µηχανισµούς αντιρροπιστικούς και 
επιδιορθωτικούς σε όλα τα επίπεδα. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 
Η κατανόηση ενός βασικού σχήµατος (βλαπτικός παράγοντας-επιδράσεις στο κύτταρο-αντίδραση του 
κυττάρου) κρίνεται πολύ σηµαντική για την κατανόηση των επιδράσεων και των επιπτώσεων ενός 
βλαπτικού παράγοντα στην εύρυθµη λειτουργία ολόκληρου του οργανισµού. 

 



13ο Επιστηµονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος 
1st International Forum of the Hellenic Medical Students & Junior Doctors 

Αθήνα, 20-22 Απριλίου 2007 

 296

 
:Ο-629-ΑΑ

Νοµογραφικά δεδοµένα που αφορούν την κλίµακα Vando R-A: πρόδροµη ανακοίνωση.
 .3λάκης ΚυΦουντο, , 1Παπαστεργίου Ν, 2Παπαστεργίου ∆, 1Κατσουλάρης Ι, 1Τσουµαρίδου Α

1 Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, 2 Ψυχολόγος, 3Γ’ Πανεπιστηµιακή Ψυχιατρική Κλινική 
της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Σκοπός: Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1960 διατυπώθηκε η θεωρία της ύπαρξης δύο αντίθετων 
ιδιοσυγκρασιών δηλαδή η θεωρία της αυξάνουσας/µειώνουσας ιδιοσυγκρασίας (augmenters/ reducers). Τη 
διατύπωση της θεωρίας αυτής ακολούθησε η ανάπτυξη ψυχοµετρικών κλιµάκων για την εκτίµηση των δύο 
αυτών ιδιοσυγκρασιών µε πιο γνωστή την κλίµακα του Vando. Η παρούσα εργασία αναφέρει και συζητά 
πρόδροµα αποτελέσµατα που αφορούν τη στάθµιση της κλίµακας αυτής σε ελληνικό πληθυσµό 

 
Μεθοδολογία: 177 υγιή άτοµα από το γενικό πληθυσµό πήραν µέρος στη µελέτη. 76 (42,94%) ήταν άνδρες 
και 101 (57,06%) γυναίκες. 12 (6,78%) απ αυτούς είχαν εκπαίδευση ∆ηµοτικού, 51 (28.81%) 
Γυµνασίου/Λυκείου και 114 (64,40%) ανώτερη ή ανώτατη. Η ηλικία τους ήταν 30,45±14,2 έτη. 

 
Αποτελέσµατα: Χρησιµοποιήθηκε µια εκδοχή της κλίµακας Vando µε βάση τη βαθµολόγησή της µε 
κλίµακα οπτικής αναλογίας. Η αρχική επεξεργασία των ληµµάτων έδωσε υψηλή συσχέτιση µε το φύλο 
(p<0.05, οι γυναίκες περισσότερο ενισχύοντες) αλλά όχι µε την ηλικία. Η Παραγοντική Ανάλυση έδωσε 
λύση 11 παραγόντων, γεγονός που προτείνει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα ώστε να εκτιµηθεί τη 
αντιστοιχία των παραγόντων αυτών µε παραµέτρους της συµπεριφοράς.  

 
Συµπεράσµατα: Η παρούσα εργασία αναφέρει πρόδροµες παρατηρήσεις από την σε εξέλιξη διαδικασία 
στάθµισης µιας νέας µορφής της κλίµακας Vando 
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