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Ηυγεία αποτελεί το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου και αναφαίρετο δικαίωμα
για κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC πιστεύουμε
ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε απόλυτα στην επιτακτική ανάγκη των

ασθενών μας για παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες.
Έχοντας ως στόχο την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υγείας, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC έχει εξοπλιστεί με μηχανήματα τελευταίας γενιάς. Διαθέτει άρτια και
πλήρως οργανωμένα τμήματα κάθε ειδικότητας, με έμπειρο ιατρικό, νοσηλευτικό
και διοικητικό προσωπικό και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, όπως ψη-
φιακό μαστογράφο τελευταίας τεχνολογίας, υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο,
υπερηχοτομογράφους σώματος και καρδιάς κ.α.
Με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, η ΑΘΗΝΑΪΚΗ
MEDICLINIC έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Διασφάλι-
σης Ποιότητας EN 15224, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα των απαιτήσεων ποιότη-
τας για τον κλάδο της υγείας. 
Το πρότυπο EN 15224 αποτελεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο προδιαγραφών για την
ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης στις υπηρεσίες υγείας, προκει-
μένου η μονάδα υγείας να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ειδικές ανάγκες και
τις ιδιαίτερες συνθήκες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η αξιοπιστία
στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να ικανοποιηθεί με την εφαρ-
μογή διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων, την υιοθέτηση κλινι-
κών πρωτοκόλλων ασφάλειας και διαχείρισης των ασθενών, καθώς επίσης και
από μηχανισμούς αξιολόγησης της κλινικής αποτελεσματικότητας και βελτίωσης
της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας.
Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC διαθέτει εξωτερικά ιατρεία και τμήματα παθολογικά
και χειρουργικά, ειδική μονάδα βραχείας νοσηλείας, καθώς και ειδικά τμήματα
μαστού, αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και προληπτικού ελέγχου. Εν-
δεικτικά, η κλινική κατά το 2016 υποδέχθηκε 33.767 ασθενείς για πρωτοβάθμια
φροντίδα και πραγματοποίησε 6.927 νοσηλείες, εκ των οποίων οι 5.800 ήταν χει-
ρουργικά περιστατικά.
Όλοι εμείς στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ MEDICLINIC δεσμευόμαστε να ανταποκριθούμε στις
απαιτήσεις των ασθενών μας, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μας και τον απόλυτο
σεβασμό μας στο δικαίωμά σας για καλύτερες υπηρεσίες υγείας.

EDITORIAL

Υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες
από την ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC
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Αντώνιος Γερονικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος

Οσακχαρώδης διαβήτης αποτελεί
μία χρόνια νόσο που προσβάλλει
έναν συνεχώς αυξανόμενο

αριθμό ανθρώπων. Υπολογίζεται ότι πε-
ρίπου 300 εκατομμύρια άνθρωποι προ-
σβάλλονται και 7 εκατομμύρια αποβιώ-
νουν ετησίως από σακχαρώδη διαβήτη.
Ειδικότερα στη χώρα μας οι διαβητικοί
ασθενείς έχουν τετραπλασιαστεί τα τε-
λευταία 30 έτη. Η αντιμετώπιση της νό-
σου, ιδιαίτερα του διαβήτη των ενηλίκων
(σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2) γίνεται
συνήθως με αντιδιαβητικά φάρμακα ή
και ινσουλίνη. Πολλές φορές όμως, η
φαρμακευτική αντιμετώπιση δεν είναι
ικανή από μόνη της να ρυθμίσει αποτε-
λεσματικά το σάκχαρο, ενώ σε κάποιες
περιπτώσεις δεν αποφεύγονται οι επι-
πλοκές, όπως ο ακρωτηριασμός των
κάτω άκρων.
Τα τελευταία χρόνια, η χειρουργική θε-
ραπεία του διαβήτη τύπου 2 έχει προ-
στεθεί στις θεραπευτικές δυνατότητες

Χειρουργι    κή θεραπεία 
του σα    κχαρώδη διαβήτη



ΘΕΜΑ
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ρίοδο, χωρίς την απώλεια βάρους. Οι
μελέτες έδειξαν ότι αυτές οι χειρουργι-
κές επεμβάσεις οδηγούν σε γρήγορη
δίοδο της τροφής από το στομάχι στο τε-
λικό τμήμα του λεπτού εντέρου (ειλεός),
με αποτέλεσμα την έκκριση ορμονών
του γαστρεντερικού συστήματος που
επιδρούν με διάφορους τρόπους, μει-
ώνοντας το σάκχαρο του αίματος. Έτσι,
από τη βαριατρική χειρουργική  γεννή-
θηκε η μεταβολική χειρουργική και η
χειρουργική του σακχαρώδη διαβήτη.
Σήμερα στις ΗΠΑ, η γαστρική παρά-

για την αντιμετώπιση της νόσου. Συγκε-
κριμένα, είναι βιβλιογραφικά τεκμηριω-
μένο ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις για
την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας (βα-
ριατρική χειρουργική) οδηγούν σε μα-
κροχρόνια ύφεση ή και οριστική 
θεραπεία του διαβήτη τύπου 2 των πα-
χύσαρκων ασθενών, λόγω της μεγάλης
απώλειας σωματικού βάρους. Ωστόσο,
παρατηρήθηκε ότι  η μείωση των επι-
πέδων γλυκόζης του αίματος μετά από
αυτές τις επεμβάσεις ήταν θεαματική
ήδη από την πρώιμη μετεγχειρητική πε- καμψη αποτελεί θεραπευτική επιλογή

όχι μόνο για παχύσαρκους αλλά και για
υπέρβαρους διαβητικούς ασθενείς, με
βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες της
American Diabetes Association. Επίσης,
οι International Diabetes Organizations,
με κοινή δήλωση από το 2016 (DSS-II),
θεωρούν τη μεταβολική χειρουργική ως
θεραπευτική επιλογή για το διαβήτη τύ-
που 2 σε υπέρβαρους ασθενείς.
Οι σύγχρονες αντιδιαβητικές χειρουργι-
κές επεμβάσεις είναι η γαστρική παρά-
καμψη μίας ή δύο αναστομώσεων, η
επιμήκης γαστρεκτομή, η χολοπαγκρε-
ατική εκτροπή, η ειλεϊκή μετάθεση και
διάφορες παραλλαγές αυτών. Όλες οι
επεμβάσεις πραγματοποιούνται λαπα-
ροσκοπικά. Η επιλογή της κατάλληλης
αντιδιαβητικής χειρουργικής επέμβασης
είναι εξατομικευμένη για τον κάθε
ασθενή και γίνεται από τον εξειδικευ-
μένο χειρουργό σε συνεργασία με τον
ειδικό διαβητολόγο-παθολόγο. 

Αρμέν Ντεριάν 
Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής Ιατρικής Yπηρεσίας 
Αθηναϊκής Mediclinic

Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου
Γενικός Χειρουργός

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

Χειρουργι    κή θεραπεία 
του σα    κχαρώδη διαβήτη



Με την ιλαρά σε έξαρση στην
χώρα μας, πολλοί είναι εκείνοι
που δεν γνωρίζουν βασικά

στοιχεία για την ασθένεια, όπως για πα-
ράδειγμα με ποιούς τρόπους εκδηλώνε-
ται, ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο να
«κολλήσουν», πώς μεταδίδεται, αλλά και
πως αντιμετωπίζεται. Ο κ. Χαλκιάς Κων-
σταντίνος, Διευθυντής Παθολογικής Κλι-
νικής της Αθηναϊκής Mediclinic δίνει
απαντήσεις και χρήσιμες συμβουλές
που αφορούν όλους μας. 

τΙ εΙναΙ Η Ιλαρα καΙ 
ΠΟσΟ μεταΔΟτΙκΗ εΙναΙ;
Η ιλαρά είναι ένα εξανθηματικό νόσημα
που οφείλεται στον ιό της ιλαράς. Εκδη-
λώνεται με πρόδρομα γενικά συμπτώμα-
τα που είναι κοινά σε πολλές ιώσεις,
όπως υψηλό πυρετό, επιπεφυκίτιδα, κα-
ταρροή, διάρροιες, κακουχία και λίγες
μέρες αργότερα ακολουθεί η εμφάνιση
του χαρακτηριστικού της κηλιδώδους
εξανθήματος. Δεν υπάρχει ειδικό φάρμα-
κο για την ιλαρά, παρά μόνο υποστηρικτι-
κή θεραπεία. Τα περισσότερα άτομα που
θα νοσήσουν θα γίνουν εντελώς καλά,
ωστόσο μικρά ποσοστά τους ενδέχεται να
παρουσιάσουν πολύ σοβαρές επιπλοκές,

Μία ξεχασμένη μέχρι πρό-
σφατα νόσος επανέρχεται.
Πως την αναγνωρίζουμε, ποι-
ους αφορά και τι πρέπει να κά-
νουμε για να προστατευτούμε;

και 1 μέχρι στιγμής στην Ελληνική επι-
κράτεια. Αναμένεται η εργαστηριακή επι-
βεβαίωση και άλλων κρουσμάτων το
ερχόμενο διάστημα, ενώ δεν μπορεί να
αποκλειστεί η αύξηση των κρουσμάτων.
Από τα στοιχεία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα περισ-
σότερα περιστατικά στη χώρα μας δεν
αφορούν μετανάστες, όπως ίσως πι-
στεύουμε, αλλά κυρίως άτομα Ελληνι-
κής υπηκοότητας, όπως μικρά παιδιά
από κοινότητες Ρομά που δεν έχουν ποτέ
εμβολιαστεί, αλλά και άτομα από το γενι-
κό πληθυσμό, κυρίως της ηλικιακής
ομάδας των 25-44 ετών. 
Ο λόγος για την αυξημένη συχνότητα, ει-
δικά στους ενήλικες αυτών των ηλικιών

όπως πνευμονία, εγκεφαλίτιδα, ωτίτιδα,
βλάβη του οπτικού ή του ακουστικού
νεύρου, παροδική βλάβη του ανοσοποι-
ητικού συστήματος, υποξεία σκληρυντική
πανεγκεφαλίτιδα ή ακόμη και θάνατο. 
Η ιλαρά είναι μία ιδιαίτερα μεταδοτική
νόσος. Μεταδίδεται από άτομο σε άτομο,
κυρίως αερογενώς με σταγονίδια και
σπανιότερα με αντικείμενα που μολύν-
θηκαν πολύ πρόσφατα από ρινικές και
φαρυγγικές εκκρίσεις  ασθενών. Το 90%
όσων δεν έχουν εμβολιασθεί, ή δεν
έχουν περάσει την ιλαρά και έρθουν σε
επαφή με πάσχοντα κατά την περίοδο
μεταδοτικότητας, δηλαδή 4 ημέρες πριν
την έκθυση του εξανθήματος έως και 4
ημέρες μετά, αναμένεται να νοσήσουν,
μετά τη μεσολάβηση ενός χρόνου επώα-
σης 10-12 ημερών. 

ΠΟσΟ συχνΗ εΙναΙ καΙ 
ΠΟΙΟΙ κΙνΔυνευΟυν ΠερΙσσΟτερΟ;
Κατά την τελευταία διετία είναι σε εξέλιξη
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ
των οποίων και στην Ελλάδα, επιδημία
ιλαράς, με περισσότερα από 19.000 περι-
στατικά σε όλη την Ευρώπη και πάνω
από 400 στη χώρα μας. Επίσης, έχουν
καταγραφεί 44 θάνατοι πανευρωπαϊκά

Ιλαρά
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κωνσταντίνος Χαλκιάς 
Ειδικός Παθολόγος 

Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής 
Αθηναϊκής Mediclinic
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είναι ότι στην Ελλάδα το εμβόλιο της ιλα-
ράς άρχισε να κυκλοφορεί στις αρχές της
δεκαετίας του 1970, εντάχθηκε στο Εθνι-
κό πρόγραμμα εμβολιασμών το 1981 και
μόλις το 1989 εντάχθηκε ως τριπλό εμβό-
λιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτιδας (MMR),
του οποίου η 2η δόση καθιερώθηκε το
1991. Άρα υπάρχει σημαντική πιθανότητα
για όσους γεννήθηκαν μεταξύ του 1970
και του 1990 να είναι ανεμβολίαστοι ή
ατελώς εμβολιασμένοι, ενώ όσοι γεννή-
θηκαν πριν από το 1970 θεωρούνται ότι
έχουν εκτεθεί σε φυσική νόσηση και
έχουν ανοσία.

Πωσ μΠΟρΟυμε να 
ΠρΟφυλαχθΟυμε αΠό τΗν Ιλαρα;
Η βάση της στρατηγικής πρόληψης της
ιλαράς είναι ο εμβολιασμός. Το εμβόλιο
της ιλαράς είναι αποτελεσματικό σε 
ποσοστό 93-100% με την δεύτερη δόση.
Παράλληλα, υπάρχουν πολλές και μεγά-
λες ερευνητικές εργασίες ανά τον κόσμο
που έχουν τεκμηριώσει την ασφάλειά
του, καταρρίπτοντας τον αντιεμβολιαστικό
μύθο της συσχέτισής του με άσχετα σύν-
δρομα, όπως η εμφάνιση αυτισμού. Κατά
την περίοδο 2000-2015, ο εμβολιασμός

κατάλληλη χρονική στιγμή. Μπορούν να
ανιχνευτούν δύο τύποι αντισωμάτων, τα
IgM, τα οποία παρουσιάζονται παροδικά
μετά τη νόσηση (για 1-2 μήνες) και τα IgG,
η παρουσία των οποίων διαρκεί για
πολλά χρόνια. 
Συνεπώς η ανίχνευση IgG αντισωμάτων
μπορεί να μας ενημερώσει για την ύπαρ-
ξη φυσικής ή μετά απο εμβόλιο ανοσίας
στα άτομα στα οποία υπάρχει αμφιβολία
για το αν έχουν περάσει τη νόσο ή αν
έχουν εμβολιαστεί. 
Επίσης, η ανίχνευση IgM αντισωμάτων
μπορεί να μας επιβεβαιώσει τη διάγνω-
ση οξείας νόσου όταν τα συμπτώματα
δεν είναι παθογνωμονικά. Τα IgM αντι-
σώματα θετικοποιούνται συνήθως όταν
εμφανίζεται το εξάνθημα. Ωστόσο σε ένα
ποσοστό έως και 20% μπορεί να είναι
ψευδώς αρνητικά τις πρώτες 72 ώρες,
οπότε μπορεί να χρειαστεί επανάληψη
για επιβεβαίωση επί ισχυρής κλινικής
υποψίας. 
Η ορολογική επιβεβαίωση έχει ιδιαίτερη
αξία για την επιβεβαίωση ενός νέου
κρούσματος κυρίως για την προφύλαξη
του περιβάλλοντος των ασθενών. Ως
αποτελεσματικές παρεμβάσεις δευτερο-
γενούς πρόληψης αναφέρουμε τον εμ-
βολιασμό με μία δόση των μη άνοσων
ατόμων που ήρθαν σε επαφή με άτομο
που νοσεί από ιλαρά, εντός 72 ωρών από
την έκθεσή τους, ή τη χορήγηση ανο-
σοσφαιρίνης σε ευπαθή άτομα που 
δεν μπορούν να εμβολιαστούν, όπως 
εγκύους, ασθενείς από άλλο νόσημα,
άτομα υπό θεραπεία με κορτιζόνη, ή χη-
μειοθεραπεία.
Στα ιατρεία της Αθηναϊκής Mediclinic
μπορεί κανείς να πάρει συμβουλές από
τους εξειδικευμένους γιατρούς μας για
το χειρισμό όλων των ιδιαίτερων περι-
πτώσεων και να προβεί στον κατάλληλο
έλεγχο, ώστε να αισθανόμαστε όλοι
ασφαλείς και προστατευμένοι και από
αυτόν τον επενεμφανιζόμενο κίνδυνο για
την υγεία μας.

κατά της ιλαράς εμπόδισε περίπου 20,3
εκατομμύρια θανάτους, γεγονός που κα-
θιστά το εμβόλιο της ιλαράς ως μία από
τις σημαντικότερες παρεμβάσεις δημό-
σιας υγείας διεθνώς. Το εμβόλιο συνι-
στάται να γίνεται υποδόρια σε δύο δόσεις
σε ηλικία 12-15 μηνών και 4-6 ετών.
Όσοι ενήλικες ή παιδιά μεγαλύτερα των
5 ετών έχουν κάνει μία μόνο δόση εμβο-
λίου, όπως αποδεικνύεται από την ανα-
γραφή του στο βιβλιάριο υγείας παιδιού,
οφείλουν να κάνουν και μία δεύτερη, αν
θέλουν να είναι πλήρως καλυμένοι
έναντι της ιλαράς. Όσοι ενήλικες δεν
έχουν κάνει καμία δόση και δεν έχουν
περάσει την ιλαρά, πρέπει να εμβολια-
στούν με δύο δόσεις, ιδίως αν ζουν σε
περιβάλλον που υπάρχει κίνδυνος να
μεταδώσουν τη νόσο και σε άλλους
(σχολεία, στρατώνες, ιδρύματα, κλπ).

ΠΟτε χρεΙαζεταΙ 
να γΙνεΙ ΟρΟλΟγΙκΟσ ελεγχΟσ 
γΙα τΗν Ιλαρα;
Ο προσδιορισμός των αντισωμάτων με
ανοσοενζυμική μέθοδο (ELISA ή EIA)
αποτελεί την απλούστερη και συχνότερη
μέθοδο διάγνωσης, αρκεί να γίνει την
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τα τελευταία χρόνια οι βιολογικές 
θεραπείες έχουν μπει για τα καλά στη
«φαρέτρα» των Ορθοπαιδικών στην
προσπάθειά τους να βελτιώσουν τα
αποτελέσματα των παραδοσιακων θε-
ραπευτικών μεθόδων. Δεν αποτελούν
πανάκεια, αλλά είναι το κύριο πεδίο στο
οποίο προχωράει η έρευνα και σί-
γουρα περιμένουμε πολλά στο επόμενο
διάστημα. 

Μύθος ή Πραγματικότητα;

πλούσιο σε αιμοπετάλια) είναι αίμα του
ίδιου του ασθενούς πλούσιο σε αιμοπε-
τάλια και ανάλογα την τεχνική πλούσιο
και σε λευκά αιμοφαίρια. Στο υλικό αυτό
βρίσκονται σε μεγάλη περιεκτικότητα
πρωτεΐνες που ονομάζονται αυξητικοί
παράγοντες (Growth Factors) που έχουν
εξαιρετικές αναγεννητικές και επουλωτι-
κές ιδιότητες. Η έγχυση του PRP σε τραυ-
ματισμένους ή πάσχοντες ιστούς (τένο-
ντες, μύες, χόνδρους, οστά) μπορεί να
βοηθήσει στην ταχύτερη επούλωση και
αναγέννηση τους προσφέροντας στον
ασθενή σημαντική βοήθεια τόσο στον

Στις βιολογικές θεραπείες ή διαφορε-
τικά στην Αναγεννητική Ιατρική, πε-
ριλαμβάνονται το PRP και τα βλαστο-

κύτταρα που μπορούν είτε αυτόνομα, είτε
σε συνδυασμό με άλλες χειρουργικές ή μη
θεραπείες να συμβάλλουν στην αντιμετώ-
πιση πολλών ορθοπαιδικών προβλημά-
των. Το βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι,
πρόκειται για απόλυτα ασφαλείς μεθόδους
χωρίς κίνδυνο αλλεργιών ή άλλων ανεπι-
θύμητων αντιδράσεων, καθώς πρόκειται
για αυτόλογο υλικό που προέρχεται από
τον ίδιο τον ασθενή.
Το PRP (Platalet Rich Plasma - πλάσμα

Δημήτρης Αλεξάκης 
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
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Κώστας Καραπατάκης
Χειρουργός Ορθοπαιδικός
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πόνο όσο και στη λειτουργικότητα. Δεν
είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελεί τη μέ-
θοδο εκλογής αντιμετώπισης μυϊκών ή
άλλων τραυματισμών σε κορυφαία
αθλητικά σωματεία και επαγγελματίες -
elite - αθλητές.
Ενδείξεις για την χορήγηση των PRP απο-
τελούν:

Επικονδυλίτιδες αγκώνα
Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα (trigger fin-
ger, De Quervain)
Τροχαντηρίτιδα - Σύνδρομο λαγονοκνη-
μιαίας ταινίας - τενοντίτιδα Αχιλλείου
Μυϊκές θλάσεις
Τραυματισμοί συνδέσμων - διαστρέμ-
ματα
Άτονα έλκη από διαβήτη
Πελματιαία απονευρωσίτιδα
Χονδροπάθειες γόνατος - ισχίου - ποδο-
κνημικής
Αρχόμενη οστεορθρίτιδα
Συμπληρωματικά σε επεμβάσεις αθ-
λητικών κακώσεων (αρθροσκόπηση
ώμου - γόνατος)

Η τεχνική έγχυσης των PRP είναι εύκολη
και ανώδυνη και μπορεί να γίνει στο εξω-
τερικό Ορθοπαιδικό Ιατρείο. Συγκεκριμένα
λαμβάνεται ποσότητα αίματος από περιφε-
ρική φλέβα το οποίο στη συνέχεια υφίστα-
ται επεξεργασία για 20 περίπου λεπτά (φυ-
γοκέντρηση και ενεργοποίηση ανάλογα
την περίπτωση) και εν συνεχεία εγχύεται
στην περιοχή της βλάβης. Η όλη διαδικα-
σία είναι απλή, ανώδυνη και απόλυτα
ασφαλής. Ανάλογα τη φύση και τη θέση
της βλάβης μπορεί να απαιτηθούν από μία

έως τρεις εγχύσεις με μεσοδιάστημα δύο
με τέσσερις εβδομάδες.
Τα βλαστοκύτταρα είναι αρχέγονα αδιαφο-
ροποίητα πολυδύναμα κύτταρα που έχουν
τη δυνατότητα, όταν βρεθούν στο κατάλλη-
λο περιβάλλον, να πολλαπλασιαστούν και
να μετατραπούν σε διάφορους τύπους
κυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα χωρίζονται
σε δυο μεγάλες κατηγορίες. Τα εμβρυϊκά
που βρίσκονται στον πλακούντα και των
ενηλίκων που βρίσκονται στα δόντια, στο
λιπώδη ιστό ή το μυελό των οστών. Τα
βλαστοκύτταρα των ενηλίκων που ονομά-
ζονται και πολυδύναμα μεσεγχυματικά
κύτταρα μπορούν ευρισκόμενα στο κα-
τάλληλο περιβάλλον να εξελιχθούν σε
κύτταρα συνδετικού, χόνδρινου ή οστίτη
ιστού (τενόντων, μυών, χόνδρου, οστού).
Χρησιμοποιούνται σε παθήσεις που υπάρ-
χει καταστροφή του ιστού προσδοκώντας
την αναγέννηση και αποκατάστασή του.
Συνήθεις περιπτώσεις που βρίσκουν
εφαρμογή τα βλαστοκύτταρα είναι:

Χόνδρινες βλάβες (γόνατο, ισχίο, ποδο-
κνημική)
Θλάσεις μυών (προσαγωγών, τετρακε-
φάλου, οπισθίων μηριαίων)
Μερική ρήξη τενόντων στον ώμο
Μερική ρήξη προσθίου χιαστού ή μηνί-
σκου
Μερική ρήξη Αχιλλείου τένοντα
Αρχόμενη ή και πιο προχωρημένη αρ-
θρίτιδα όλων των αρθρώσεων.
Αρθριτικές αλλοιώσεις της σπονδυλικής
στήλης

Η διαδικασία έγχυσης εξαρτάται από τον
τρόπο λήψης των βλαστοκυττάρων. Μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως δότης ο λιπώδης
ιστός, όπου απαιτούνται δύο συνεδρίες για
τη λήψη, την καλλιέργεια και την έγχυση
των βλαστοκυττάρων. Καθώς όμως η πα-
ραπάνω τεχνική δεν έχει έγκριση από το
FDA και δεν χρησιμοποποιείται στην Αμε-
ρική, συνήθως επιλέγεται ως δότης ο μυε-
λός των οστών, όπου η διαδικασία μπορεί
να γίνει σε έναν χρόνο. Αναρροφάται ποσό-
τητα μυελού των οστών από το λαγόνιο

οστό στη λεκάνη ή το κνημιαίο κύρτωμα
στο γόνατο. Στη συνέχεια φυγοκεντρείται
και απομονώνονται σε μεγάλη ποσότητα 
τα βλαστοκύτταρα που εγχύονται στην πά-
σχουσα περιοχή. Η όλη διαδικασία γίνεται
σε χώρο χειρουργείου για λόγους αση-
ψίας, ενώ ενίοτε συνδυάζεται και με άλλες
θεραπευτικές παρεμβάσεις όπως η αρ-
θροσκόπηση. Στην πλειονότητα των περι-
πτώσεων ο ασθενής εξέρχεται από το Νο-
σοκομείο σε λίγες ώρες. 
Η αποκατάσταση των φθαρμένων ιστών
(μυών, τενόντων, χόνδρου, οστών) αποτε-
λεί πρόκληση για την Ορθοπαιδική καθώς
μειώνει τη νοσηρότητα, βελτιώνει τη λει-
τουργικότητα και αναχαιτίζει την εξέλιξη
πολλών παθήσεων. Η Αναγεννητική Ιατρι-
κή με τις δύο θεραπείες της (PRP και βλα-
στοκύτταρα) έχει δώσει ενθαρρυντικά μη-
νύματα. Οι θεραπείες αυτές, είτε μόνες
τους είτε σε συνδυασμό με άλλες χειρουρ-
γικές ή μη παρεμβάσεις, αποτελούν πλέον
σημαντικό όπλο για τους σύγχρονους Ορ-
θοπαιδικούς στην αντιμετώπιση δυσεπί-
λυτων παθήσεων (χρόνιες τενοντίτιδες,
χόνδρινες βλάβες), βελτιώνοντας τόσο τον
πόνο όσο και τη λειτουργικότητα και 
κατ΄ επέκταση την ποιότητα ζωής των
ασθενών. Ιδιαίτερα στην Αθλητιατρική, σε
συνδυασμό με εξατομικευμένα πρωτό-
κολλα φυσικοθεραπείας και αποκατάστα-
σης ελαττώνουν το χρόνο επανόδου των
αθλητών μετά από τραυματισμούς βελ-
τιώνοντας τις επιδόσεις τους. Σίγουρα πε-
ρισσότερη έρευνα απαιτείται για τις θερα-
πείες αυτές, ωστόσο είναι κοινό μυστικό
ότι το μέλλον της Ορθοπαιδικής αλλά και
γενικότερα της Ιατρικής βρίσκεται σε
αυτήν την κατεύθυνση.



Διορθώνεται
η Πρεσβυωπία;

Έλενα Κεφάλα
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
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ΘΕΜΑ

Hπρεσβυωπία - η δυσκολία εστία-
σης στην κοντινή απόσταση - που
εμφανίζεται συνήθως μετά τα 40

έτη, είναι μια διαταραχή της προσαρμογής
των οφθαλμών σε αποστάσεις 30-40 εκ.
Εκδηλώνεται συνήθως στο διάβασμα, ιδι-
αίτερα με χαμηλό φωτισμό και οφείλεται
στην προοδευτική απώλεια της ελαστικό-
τητας του κρυσταλλοειδούς φακού των
οφθαλμών και του ακτινωτού μυός, στον
οποίο αυτός στηρίζεται.
Είναι μια πάθηση που εμφανίζεται σε
όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από
το εάν πάσχουν από άλλες διαθλαστικές
ανωμαλίες ή όχι. Έτσι, για παράδειγμα, οι
μύωπες χρειάζεται να αφαιρούν τα γυαλιά
τους για να διαβάσουν, ενώ οι υπερμέ-
τρωπες χρειάζεται να προσθέσουν γυαλιά
ακόμα και σε ηλικία μικρότερη των 40
ετών. Είναι η συχνότερη διαθλαστική
ανωμαλία και «ταλαιπωρεί» 2 δισ. ανθρώ-
πους παγκοσμίως.

τρΟΠΟΙ αντΙμετωΠΙσΗσ ΠρεσβυωΠΙασ
Ο οφθαλμίατρος διαθέτει στη «φαρέτρα»

πρεσβυωπία διορθώνεται για κάποια
χρόνια, συνήθως ανάλογα και με την
ιδιοσυγκρασία κάθε ασθενούς εώς τα
52-53 έτη. Μετά επειδή η πρεσβυωπία
είναι μια εξελικτική πάθηση που συνε-
χίζει να αυξάνεται εώς τα 65 έτη χρει-
άζεται ξανά η χρήση πρεσβυωπικών
γυαλιών ή φακών επαφής, αλλά με μι-
κρότερους βαθμούς
Διαθλαστική αντικατάσταση φακού. Η
επανάσταση στον τομέα της μικροχει-
ρουργικής των οφθαλμών έχει έρθει με
την δημιουργία πολυεστιακών ενδοφα-
κών για την αντιμετώπιση της πρε-
σβυωπίας. Οι τελευταίας γενιάς  πολυε-
στιακοί ενδοφακοί παρέχουν μόνιμη
λύση στην πρεσβυωπία, διορθώνοντας
ταυτόχρονα και τον καταρράκτη που
μπορεί να συνυπάρχει. Πρόκειται για
μέθοδο που προτείνεται για ηλικίες
άνω των 55-60 ετών μετά από πολύ
προσεκτική επιλογή ασθενών και ακρι-
βείς μετρήσεις από τον οφθαλμίατρο για
την εξασφάλιση του καλύτερου οπτικού
αποτελέσματος σε όλες τις αποστάσεις. 

Οι εξελίξεις της τελευταίας 10ετίας είναι
καθοριστικές στην αντιμετώπιση της
πρεσβυωπίας με σημαντικά κλινικά
αποτελέσματα. Η πρόοδος της τεχνολο-
γίας έχει προσφέρει στον ειδικό οφθαλ-
μίατρο περισσότερες και καλύτερες επι-
λογές για την αντιμετώπιση της πρε-
σβυωπίας απ’ ότι παλαιότερα και σί-
γουρα περιμένουμε συναρπαστικότερες
εξελίξεις στο μέλλον.

του αρκετές μεθόδους για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος, ανάλογα την πε-
ρίπτωση:

Γυαλιά πρεσβυωπίας ή πολυεστιακά,
εάν συνυπάρχει μυωπία, υπερμετρω-
πία ή αστιγματισμός
Πολυεστιακοί φακοί επαφής. Πρόκει-
ται για μαλακούς φακούς επαφής, με
εξελιγμένα υλικά, που είναι «φιλικοί»
με τα μάτια, όπως και οι συμβατικοί
φακοί επαφής. Ο ασθενής, αφού συμ-
βουλευτεί τον οφθαλμίατρό του, συ-
νήθως, δοκιμάζει πρώτα τους πολυε-
στιακούς φακούς με τη μορφή ενός
δωρεάν δείγματος. Κατόπιν μπορεί να
προχωρήσει στην παραγγελία πολυε-
στιακών φακών επαφής μηνιαίας αντι-
κατάστασης.
Διόρθωση πρεσβυωπίας με excimer
laser (Presby LASIK ή mini monovi-
sion). Πρόκειται για μέθοδο που απευ-
θύνεται σε νεαρούς πρεσβύωπες 40-
45 ετών στους οποίους μπορεί να συ-
νυπάρχει και κάποια άλλη διαθλαστική
ανωμαλία. Στην περίπτωση αυτή η


