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Ηυγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, με το οποίο έχει προικιστεί ο άνθρωπος,
για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής.

Ο ρόλος της Προληπτικής Ιατρικής, αναδεικνύεται καθοριστικός και σωτήριος στις
περισσότερες περιπτώσεις που απειλούν την υγεία και τη ζωή ενός ατόμου.
Στην Αθηναϊκή Mediclinic, έχοντας τοποθετήσει στο επίκεντρο των υπηρεσιών μας
την Προληπτική Ιατρική, προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε, αφουγκρα-
ζόμενοι τις προσωπικές ανάγκες των επισκεπτών - ασθενών μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και δε-
δομένου ότι οι βλαπτικοί παράγοντες για την υγειά μας, όπως το περιβάλλον, η
διατροφή, το στρες, οι αυξημένες υποχρεώσεις και η κόπωση, έχουν διαφοροποι-
ηθεί και αυξηθεί στην εποχή μας, αντιλαμβανόμαστε την αναγκαιότητα της προλη-
πτικής ιατρικής και φροντίδας της υγείας ως ζωτικής σημασίας.
Για το σκοπό αυτό, η Αθηναϊκή Mediclinic επενδύει διαρκώς σε έμπειρο, ικανό και
άκρως καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, σε σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξο-
πλισμό, σε φιλικές και απλές διαδικασίες, με γνώμονα πάντα την καλύτερη και αρ-
τιότερη παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η Αθηναϊκή Mediclinic έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο Δια-
σφάλισης Ποιότητας ΕΝ 15224. Το πρότυπο EN 15224 αλλάζει τα μέχρι σήμερα
δεδομένα στην ποιότητα και τις πιστοποιήσεις στον κλάδο υγείας. Η διεθνής ε-
μπειρία έδειξε ότι λόγω των ιδιαιτεροτήτων των υπηρεσιών υγείας, απαιτείται ένα
εξειδικευμένο πρότυπο ποιότητας με συγκεκριμένες απαιτήσεις για τον κλάδο
υγείας. Οι σημαντικότερες απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 15224 που καλούνται οι
μονάδες υγείας να ικανοποιήσουν είναι η εφαρμογή διαδικασιών αναγνώρισης
και διαχείρισης κινδύνων, καθώς και η υιοθέτηση κλινικών πρωτοκόλλων ασφά-
λειας και διαχείρισης των ασθενών.
Πρωταρχικός στόχος όλων μας, η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου με
ανθρώπινο πρόσωπο.
Στις σελίδες που ακολουθούν θα διαβάσετε ενδιαφέροντα και επίκαιρα άρθρα
σχετικά με την ενδομητρίωση, έναν συνήθη και ύπουλο εχθρό της υπογονιμότητας,
τη διαδερμική νεφρολιθοτριψία, μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, για τη σύγχρονη
χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων του πρωκτού, καθώς και για τα οφέλη
του ασβεστίου και της βιταμίνης D στον ανθρώπινο οργανισμό.
Καλή ανάγνωση!

EDITORIAL

«Κάλλιον του θεραπεύειν, το προλαμβάνειν»
Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής
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Αντώνιος Γερονικολάου
Διευθύνων Σύμβουλος

Τι είναι η ενδομητρίωση;
Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή πάθη-
ση των γυναικών αναπαραγωγικής
ηλικίας που χαρακτηρίζεται από έκτοπη
ανάπτυξη ενδομητρίου (του εσωτερι-
κού της μήτρας) σε θέσεις εκτός της εν-
δομητρικής κοιλότητας και συνηθέστε-
ρα στις ωοθήκες, τις σάλπιγγες, τους
συνδέσμους της μήτρας και την πύελο.
Η ενδομητρίωση αρκετά συχνά εντοπί-
ζεται στο έντερο και  την ουροδόχο
κύστη και σπάνια σε θέσεις εκτός κοι-
λιάς (τράχηλος, πνεύμονες, εγκέφα-
λος, οφθαλμός). Ο έκτοπος αυτός ιστός
ακολουθεί τις ορμονικές αλλαγές του
κύκλου και αιμορραγεί σύγχρονα με το
ενδομήτριο κατά την έμμηνο ρύση της
γυναίκας.

Τι προκαλεί την ενδομητρίωση;
Η ενδομητρίωση είναι οιστρογονοε-
ξαρτώμενη νόσος, ωστόσο τα αίτια της
δεν είναι απόλυτα γνωστά. 
Υπάρχουν διάφορες θεωρίες (παλιν-
δρόμηση του αίματος στην κοιλιά κατά
την περίοδο, ανάπτυξη ενδομητριωσι-
κών κυττάρων κατά την εμβρυική ζωή,
μετατροπή φυσιολογικών κυττάρων
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σχετίζονται κυρίως με πόνο και υπογο-
νιμότητα. Εντούτοις, σημαντικό ποσο-
στό γυναικών με ενδομητρίωση είναι
ασυμπτωματικές. 

Πόσο συχνή είναι η ενδομητρίωση;
Η ενδομητρίωση επηρεάζει 1 στις 10
γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και
αποτελεί την αιτία χρόνιου πυελικού
πόνου στο 1/3 των περιπτώσεων  των
γυναικών και υπογονιμότητας στο 40%
των γυναικών που δεν μπορούν να
συλλάβουν. 

Πώς γίνεται η διάγνωση της ενδο-
μητρίωσης;
Η υποψία τίθεται από το ιστορικό της
ασθενούς, την κλινική εξέταση, τον
απεικονιστικό έλεγχο (υπερηχογράφη-
μα έσω γεννητικών οργάνων, μαγνητι-
κή τομογραφία) και τον εργαστηριακό
έλεγχο με εξετάσεις αίματος. Η οριστι-
κή όμως διάγνωση της ενδομητρίωσης
μπορεί να γίνει μόνο με τη  λαπαροσκό-
πηση που επιτρέπει την άμεση επισκό-
πηση των ενδομητριωσικών εστιών
και τη λήψη βιοψίας προς ιστολογική
ταυτοποίηση της νόσου.

λόγω ανοσολογικών/φλεγμονωδών
διαταραχών κ. α.), χωρίς ωστόσο κά-
ποια από αυτές να εξηγεί όλες τις μορ-
φές της ενδομητρίωσης. 
Κάθε γυναίκα πρέπει να γνωρίζει ότι η
ενδομητρίωση δεν οφείλεται σε μικρο-
βιακό παράγοντα, δεν είναι μεταδοτική
και αποτελεί καλοήθη παθολογία. Επί-
σης, ο κίνδυνος εμφάνισης της ενδομη-
τρίωσης είναι αυξημένος στις γυναίκες
με οικογενειακό ιστορικό της νόσου.

Ποια είναι τα συμπτώματα της ενδο-
μητρίωσης;
Τα κυριότερα συμπτώματα της ενδομη-
τρίωσης είναι ο πόνος και η υπογονιμό-
τητα. Η ενδομητρίωση προκαλεί  πόνο
στην περίοδο, τη σεξουαλική επαφή,
διάχυτα στην κοιλιά ή σπανιότερα κατά
την ούρηση και την αφόδευση. 
Η ένταση του πόνου ποικίλει στις ασθε-
νείς με ενδομητρίωση, από ήπιος και
διαλείπων μέχρι έντονος και διαρκής
και επηρεάζει σημαντικά την καθημερι-
νότητα και την ποιότητα της ζωής της
γυναίκας. 
Ασθενείς με ενδομητρίωση εμφανί-
ζουν συχνά κύστεις στις ωοθήκες που

Ποια είναι η θεραπεία της ενδομη-
τρίωσης;
Η θεραπεία της ενδομητρίωσης μπορεί να
είναι φαρμακευτική, χειρουργική ή συν-
δυασμός αυτών. Η φαρμακευτική θερα-
πεία περιλαμβάνει τη χρόνια αναλγητική
αγωγή για την αντιμετώπιση του πόνου
και την ορμονική αγωγή. Η ορμονική θε-
ραπεία της ενδομητρίωσης έχει ως στόχο
συνηθέστερα τη διακοπή της περιόδου ή
την αναστολή της ωορρηξίας. 
Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την
αφαίρεση των ωοθηκικών κύστεων εν-
δομητρίωσης και την καυτηρίαση ή την
αφαίρεση των εστιών της ενδομητρίω-
σης στην κοιλιά. Η έκταση της χειρουργι-
κής θεραπείας καθορίζεται από την εντό-
πιση και τη βαρύτητα της ενδομητρίωσης,
καθώς και από τα συνοδά συμπτώματα.
Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας στις
ασθενείς με ενδομητρίωση εξαρτάται
από: 

την ηλικία της ασθενούς, 
το είδος και την ένταση των συμπτωμά-

των, 
την επιθυμία για τεκνοποίηση, 
την αποτελεσματικότητα τυχόν προηγη-

θείσων θεραπειών. 
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Μάριος Μαρκόπουλος
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Eνδοσκοπικός Χειρουργός
Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

Ενδομητρίωση 
Ένας  συνήθης ύποπτος



Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέ-
κτες πολλών και πολλές φορές αντι-
κρουόμενων πληροφοριών, γύρω

από τη σημασία  του ασβεστίου και της βι-
ταμίνης D για τον ανθρώπινο οργανισμό.
Τελευταία μάλιστα, είναι ένα από τα πιο
φλέγοντα θέματα της ιατρικής έρευνας,
στην προσπάθεια να αποσαφηνιστούν
πλήρως τόσο οι ευεργετικές δράσεις της
όσο και οι αιτίες που προκαλούν την έλλει-
ψή της, ιδίως σε θεωρητικά πλεονεκτικές
χώρες με μεγάλη ηλιοφάνεια σαν την Ελ-
λάδα.  Ας δούμε λοιπόν, τι πρέπει να γνω-
ρίζουμε για τις δύο αυτές ουσίες.

Ποιος είναι ο ρόλος του ασβεστίου στον
οργανισμό και που χρειαζόμαστε τη Βι-
ταμίνη D;
Το ασβέστιο είναι ένα απαραίτητο για τον
ανθρώπινο οργανισμό μεταλλικό στοιχείο,
που κατέχει ένα σπουδαίο ρόλο όσον
αφορά την καλή κατάσταση του σκελετού
και των δοντιών μας, ως απαραίτητο δομι-
κό τους υλικό. Το ασβέστιο είναι επίσης ση-
μαντικό και για την εύρυθμη λειτουργία των
μυών, της καρδιάς και του ανοσοποιητικού
μας συστήματος και συμμετέχει σε μια
σειρά άλλων σημαντικών λειτουργιών του
οργανισμού όπως η πήξη του αίματος, η με-
ταβίβαση των νευρικών ερεθισμάτων, κ.ά.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για όλη
την αλυσίδα των αντιδράσεων απορρόφη-
σης του ασβεστίου από το έντερο και δια-
χείρισης των επιπέδων του στο αίμα και
στους διάφορους ιστούς που το χρειά-
ζονται, με κυριότερη κατάληξη τις οστικές

μύθος ότι ζώντας κανείς σε μια ηλιόλου-
στη χώρα δεν κινδυνεύει από ανεπάρκεια
βιταμίνης D. Σύμφωνα με στοιχεία που
συλλέγονται συνεχώς από αρκετές μελέ-
τες των τελευταίων ετών, διαπιστώνουμε
ότι η ανεπάρκεια στη βιταμίνη D είναι αρκε-
τά συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα και
αφορά όλες τις ηλικίες. Σύμφωνα με πρό-
σφατες έρευνες, περίπου το 20 με 25%
των Ελλήνων έχουν ανεπάρκεια βιταμίνης
D, με το ποσοστό να φτάνει έως και το 60%
στην ηλικιακή ομάδα άνω των 65 ετών!
Το θέμα φαίνεται ότι δεν αφορά μόνο τους
Έλληνες, αλλά όλους τους λαούς που κα-
τοικούν γύρω από τη Μεσόγειο. Πιθανο-
λογείται ότι η περισσότερη μελανίνη που
περιέχεται στο πιο σκούρο δέρμα των με-
σογειακών λαών εμποδίζει τη δράση των
υπεριωδών ακτινών του ήλιου. Επίσης, θα
πρέπει να συνυπολογίσει κανείς τη μειω-
μένη μας έκθεση στον ήλιο κατά τα τελευ-
ταία χρόνια, καθώς και τη χρήση αντηλια-
κών με υψηλό δείκτη προστασίας, λόγω
του φόβου του καρκίνου του δέρματος,
αλλά και τη μόλυνση της ατμόσφαιρας και
τα ψηλά κτίρια στις βιομηχανικές πόλεις,
που μειώνουν την ηλιοφάνεια. 
Τεκμαίρεται ότι και η μειωμένη πρόσληψη
λιπαρών ψαριών από τους μεσογειακούς
λαούς, όπως ο σολομός και ο βακαλάος,
δεν ευνοεί τη διατήρηση της βιταμίνης D σε
υψηλά επίπεδα, ενώ ακόμη πιθανολογεί-
ται η παρουσία κάποιου ελαττωματικού
γονιδίου που δημιουργεί διαταραχή στις
διαδοχικές αντιδράσεις βιοσύνθεσης της
βιταμίνης D σε αυτούς τους πληθυσμούς.

αποθήκες, είναι απόλυτα αναγκαία η κατα-
λυτική βοήθεια της βιταμίνης D, της οποίας
η βασική λειτουργία συνίσταται ακριβώς
στην απορρόφηση του ασβεστίου από τον
οργανισμό, ενώ η έλλειψή της συνδέεται
με την οστεοπόρωση.
Η βιταμίνη D, μία από τις παλαιότερες ου-
σίες που δημιουργήθηκαν στη Γη, είναι μία
πολύτιμη για τον οργανισμό ορμόνη, ο
ρόλος της οποίας φαίνεται ότι δεν περιορί-
ζεται μόνο στην προστασία από την οστεο-
πόρωση. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν
τη σημασία της για την πρόληψη εμφάνι-
σης εποχικών λοιμώξεων, καρδιαγγει-
ακών προβλημάτων, συστηματικών αυτο-
άνοσων παθήσεων, όπως η ρευματοειδής
αρθρίτιδα ή ο συστηματικός ερυθηματώ-
δης λύκος,  σοβαρών νευρολογικών και
ψυχιατρικών νόσων, όπως η κατά πλάκας
σκλήρυνση ή η κατάθλιψη, ακόμη και δια-
φόρων καρκίνων, όπως του μαστού, του
προστάτη και του εντέρου,  αυξάνοντας
σημαντικά το προσδόκιμο επιβίωσής μας.

Γιατί υπάρχει τέτοια έλλειψη βιταμί-
νης D σε μια κατεξοχήν ηλιόλουστη
χώρα όπως η Ελλάδα;
Σύμφωνα με τον πλέον αποδεκτό σύγχρο-
νο ορισμό οι στάθμες της βιταμίνης D θεω-
ρούνται φυσιολογικές αν τα επίπεδα του
ενεργού μεταβολίτη της 25(OH)D3 στο
αίμα υπερβαίνουν τα 30 ng/ml. Όταν αυτά
κινούνται μεταξύ 10 και 30 ng/ml μιλάμε
για (σχετική) ανεπάρκεια και όταν πέσουν
κάτω από 10 ng/ml για (πλήρη) έλλειψη
της βιταμίνης D. Έχει καταρριφθεί πλέον ο

Ασβέστιο ή Βιταμίνη D;
Ποιο από τα δύο 
είναι σημαντικότερο;
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Κωνσταντίνος Χαλκιάς
Ειδικός Παθολόγος

Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος
Αθηναϊκής Mediclinic
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Τέλος, δε θα πρέπει να ξεχνάμε την παρα-
τηρούμενη γήρανση του πληθυσμού, μετά
και από την αύξηση του προσδόκιμου επι-
βίωσης και στους μεσογειακούς πληθυ-
σμούς, με δεδομένη τη μείωση της ικανό-
τητας παραγωγής της βιταμίνης D στο
δέρμα κατά 30% μετά τα 70 έτη.

Δεν κινδυνεύουμε πιο συχνά από την
έλλειψη ασβεστίου;
Εφόσον τα πλέον πολύτιμα για τον οργανι-
σμό μας συστατικά είναι εκείνα που δεν
μπορεί να συνθέσει ο ίδιος, είναι κατ’ αρχήν
λογικό να υποθέσει κανείς ότι μεγαλύτερη
αξία για το σκελετό μας οφείλει να έχει η
επαρκής χορήγηση ασβεστίου και όχι η βι-
ταμίνη D, την οποία ο οργανισμός μας μπο-
ρεί και να προσλάβει έτοιμη, αλλά και να τη
συνθέσει. Αυτό, ωστόσο, είναι εν μέρει
μόνο αλήθεια!
Όσον αφορά το ισοζύγιο του ασβεστίου, θα
πρέπει να αναφέρουμε ότι καθημερινά
αποβάλλονται μεγάλες ποσότητες ασβε-
στίου με τα προϊόντα απέκκρισης του οργα-
νισμού (κυρίως με τα ούρα, τα κόπρανα και
τον ιδρώτα), ενώ επίσης το ασβέστιο κατα-
ναλώνεται συνεχώς ως δομικό συστατικό
των νυχιών και των τριχών μας.
Για τους λόγους αυτούς, σύμφωνα με τις
διεθνείς επιστημονικές οδηγίες, ένας κατά
τα άλλα υγιής ενήλικας υπολογίζεται ότι
πρέπει να προσλαμβάνει καθημερινά 1000
με 1200 mg ασβεστίου (για τους νεότε-
ρους και μεγαλύτερους των 50 ετών, αντί-
στοιχα), είτε μέσω της τροφής, ή αν απαι-
τείται, με τη χρήση συμπληρωμάτων δια-
τροφής.
Ο μέσος άνθρωπος σήμερα έχει την ευκαι-
ρία να προσλάβει επαρκείς ποσότητες
ασβεστίου από διατροφικές πηγές, ανε-
ξάρτητα από τους πιθανούς διαιτητικούς
περιορισμούς που υπαγορεύουν οι διαφο-
ρές κανόνων, δυνατοτήτων και συνηθειών
ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες ή κοινω-
νίες, οικονομικές τάξεις, φυλές, θρησκείες
ή εθνότητες, μια και το ασβέστιο βρίσκεται
άφθονο σε πολλά από τα τρόφιμα, τόσο

ζωικής όσο και φυτικής προέλευσης, που
αποτελούν τη βάση της διατροφής σχεδόν
για τους περισσότερους από εμάς, όπως το
κρέας, τα ψάρια, τα γαλακτοκομικά, τα
όσπρια και οι ξηροί καρποί, αλλά και πολλά
φρούτα και φυλλώδη λαχανικά.
Όσον αφορά το ισοζύγιο της βιταμίνης D
από την άλλη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι
καθημερινά χρειαζόμαστε 400 με 800 μο-
νάδες βιταμίνης D, από τις οποίες μόλις το
10-25% περίπου προσλαμβάνουμε από τις
τροφές (γαλακτοκομικά, αυγά και λιπαρά
ψάρια), ενώ το υπόλοιπο 75-90%  συντίθε-
ται στο δέρμα μας, μέσω της διάσπασης
της χοληστερίνης από την έκθεση στην
υπεριώδη ακτινοβολία του ηλιακού
φωτός. 
Υπολογίζεται ότι 20 μόλις λεπτά κατά μέσο
όρο καθημερινής έκθεσης του σώματός
μας (έστω των άνω άκρων και του προσώ-
που μας) στον ήλιο, ξεκινώντας από 10
λεπτά το καλοκαίρι και μη ξεπερνώντας τη
μία ώρα το χειμώνα, είναι αρκετά για τη
σύνθεση ικανής ποσότητας βιταμίνης D,
ενώ για να προσλάβουμε την αντίστοιχη
αναγκαία δόση βιταμίνης D μόνο μέσω της
τροφής, θα έπρεπε καθημερινά να κατανα-
λώνουμε 2 πιάτα σαρδέλες ή 20 αυγά ή 7,5
λίτρα γάλα, ποσότητες μάλλον ανέφικτες!
Τα ειδικά συμπληρώματα βιταμίνης D είναι
χρήσιμα σε εκείνους που αποδεδειγμένα
πάσχουν από την έλλειψη ή την ανεπάρ-
κειά της και δεν μπορούν να καλύψουν τις
ανάγκες τους με φυσικό τρόπο (βελτίωση
της διατροφής τους και αύξηση της έκθε-
σής τους στον ήλιο) και βέβαια είναι απα-

ραίτητα κυρίως για όσους πάσχουν από
οστεοπόρωση ή είναι μεγαλύτεροι από 65
ετών. Στην αγορά υπάρχουν σκευάσματα
που περιέχουν ασβέστιο και βιταμίνη D,
αλλά υπάρχει και ειδικό φάρμακο για την
οστεοπόρωση που περιέχει επιπλέον βιτα-
μίνη D. Όσον αφορά τις παρενέργειες, θα
πρέπει να γνωρίζουμε ότι η χορήγηση βιτα-
μίνης D δεν δημιουργεί παρενέργειες στις
συνήθεις θεραπευτικές δόσεις και ότι όχι
μόνο δεν προκαλεί πέτρες στα νεφρά,
αλλά προστατεύει τα άτομα με το πρόβλη-
μα αυτό από την επιδείνωση της νόσου
τους .

Η ισχύς εν τη ενώσει
Πολύ πρόσφατη μελέτη απέδειξε ότι οι
ανάγκες του κάθε ατόμου σε ασβέστιο
καθορίζονται από τα επίπεδά του σε βιτα-
μίνη D. Όσοι λαμβάνουν επαρκείς ποσό-
τητες βιταμίνης D κανονικά δε   χρειάζο-
νται περισσότερα από 800 mg ασβεστίου
την ημέρα για να καλύπτουν τις καθημε-
ρινές ανάγκες τους. Επομένως, λειτουρ-
γώντας με επιστημονικά κριτήρια, θα
πρέπει και στην Ελλάδα να διαγνώσουμε
αρχικά όσους πάσχουν από υποβιταμίνω-
ση D και στη συνέχεια αφενός να καλύ-
ψουμε με κάθε τρόπο την ίδια την έλλει-
ψη βιταμίνης D, κάνοντας με μέτρο φίλο
μας τον ήλιο, και αφετέρου να χορηγή-
σουμε τις απαιτούμενες για κάθε περί-
πτωση δόσεις ασβεστίου, με κοινό στόχο
την προστασία του σκελετού μας, αλλά
και συνολικά την προαγωγή της υγείας
του οργανισμού μας  
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ΘΕΜΑ

Γεώργιος Ευσταθίου
Γενικός Χειρουργός

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic

Παθήσεις πρωκτού:  
σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση

Αιμορροϊδοπάθεια 
Οι αιμορροΐδες αποτελούν φυσιολογικά
ανατομικά στοιχεία του πρωκτού. Σχημα-
τίζονται από ινώδη, ελαστικά και αγγει-
ακά στοιχεία (φλέβες) και συνεισφέρουν
στην εγκράτεια, δημιουργώντας φυσιο-
λογικά ογκώματα εντός του πρωκτού.
Οι αιμορροΐδες πάσχουν όταν παραμέ-
νουν συνεχώς διογκωμένες ή προπί-
πτουν από τον πρωκτό. Κατηγοριοποι-

την διάρκεια της αφόδευσης). Θα πρέπει
να επισημανθεί ότι κάθε αιμορραγία από
τον πρωκτό δεν οφείλεται σε αιμορροϊ-
δοπάθεια και τυχόν άλλες παθήσεις θα
πρέπει να αποκλειστούν.

Μικρή ακράτεια (οι διογκωμένες αιμορ-
ροΐδες δεν επιτρέπουν την τέλεια σύγ-
κλειση του πρωκτικού δακτυλίου)

Πόνος 
Κνησμός

ούνται σε εσωτερικές (άνωθεν της οδο-
ντωτής γραμμής του πρωκτού), εξωτερι-
κές (κάτωθεν της οδοντωτής γραμμής) ή
μικτές (όταν συνυπάρχουν εσωτερικές
και εξωτερικές).

Συμπτωματολογία: Τα κύρια συμπτώ-
ματα της νόσου είναι:

Αιμορραγία (ζωηρό κόκκινο αίμα, που
ανευρίσκεται στη λεκάνη ή το χαρτί κατά

Οι παθήσεις πρωκτού αναφέρονται σε ευρεία γκάμα παθήσεων που περιλαμβάνουν την αιμορροϊ-

δοπάθεια, την κύστη κόκκυγος, το περιεδρικό απόστημα - συρίγγιο κ.α. Πρόκειται για παθήσεις, που

ενώ είναι καλοήθεις, προκαλούν προβλήματα στην ποιότητα ζωής των ασθενών και επηρεάζουν την

καθημερινότητα τους. Τα τελευταία χρόνια τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της χειρουργικής επιτρέπουν

την αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών ανώδυνα και με ελάχιστο χρόνο νοσηλείας.
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Διάγνωση: Η διάγνωση είναι σχετικά
απλή και βασίζεται στη λήψη καλού ιατρι-
κού ιστορικού και την επιμελή κλινική εξέ-
ταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
απαιτηθεί η διενέργεια ορθοσκόπησης.
Θεραπεία: Η θεραπεία της αιμορροιδοπά-
θειας, ανάλογα με τη σοβαρότητα, μπορεί
να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η συ-
ντηρητική αντιμετώπιση αποσκοπεί στην
άρση του αιτίου της αιμορροϊδοπάθειας,
με διόρθωση των προβλημάτων αφόδευ-
σης (δυσκοιλιότητα, παρατεταμένη προ-
σπάθεια αφόδευσης). Απαιτείται προσαρ-
μογή της δίαιτας και του τρόπου ζωής, με
αύξηση πρόσληψης φυτικών ινών και
νερού και περιορισμό ερεθιστικών τρο-
φών (καυτερά , αλκοόλ, κ.α.).
Η πιο σύγχρονη και αποδεδειγμένα αποτε-
λεσματική μέθοδος χειρουργικής αντιμε-
τώπισης είναι η διαπρωκτική αιμορροϊδι-
κή απαγγείωση με χρήση υπερήχου  (μέ-
θοδος HAL / RAR). Συνίσταται στον εντοπι-
σμό των αρτηριδίων που τροφοδοτούν
τους αιμορροϊδικούς όζους (με υπερηχο-
γραφικό έλεγχο) και στην απολίνωση
(σύγκλειση) αυτών με ραφές, με αποτέλε-
σμα τη συρρίκνωση και τη σταδιακή εξα-
φάνιση τους. 
Πλεονεκτήματα μεθόδου:

Αποδεδειγμένα εξαιρετικά αποτελέσμα-
τα σε βάθος χρόνου.

Ελάχιστα επεμβατική. Δε γίνονται τομές,
δεν υπάρχει αιμορραγία. 100% ανώδυνη
συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους
αιμορροϊδεκτομής.

Εξιτήριο από την κλινική την ημέρα της
επέμβασης.

Ταχεία επιστροφή στην καθημερινότητα
(ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής δυ-
σφορίας του ασθενούς)

Περιεδρικό απόστημα – 
συρίγγιο
Ουσιαστικά πρόκειται για την ίδια πάθη-
ση, με το απόστημα να αποτελεί την οξεία
φάση της νόσου και το συρίγγιο τη μετά-
πτωση της στη χρονιότητα, καθώς μόνο
σε 10 – 15% η διάνοιξη και παροχέτευση
του αποστήματος δεν καταλείπει περιε-
δρικό συρίγγιο. 

Περιεδρικό απόστημα: 
Συλλογή πύου στους ιστούς πέριξ του
πρωκτού. Οφείλεται στη μόλυνση κάποι-
ου από τους πρωκτικούς αδένες. 
Διάγνωση: Η διάγνωση είναι εύκολη με
την επισκόπηση και την κλινική εξέταση.
Συμπτωματολογία:

Περιεδρικός πόνος
Πυρετός
Κακουχία

Θεραπεία: Η θεραπεία είναι χειρουργική,
με διάνοιξη του αποστήματος και παρο-
χέτευση του πύου.

Περιεδρικό συρίγγιο: 
Παθολογική επικοινωνία του ορθού με το
περιπρωκτικό δέρμα. 
Συμπτώματα: 

Εκροή κοπράνων ή πύου, αντιληπτή με
το λέρωμα των εσωρούχων

Κνησμός
Φλεγμονή πέριξ του εξωτερικού στομί-

ου του συριγγίου 

Θεραπεία: Η θεραπεία είναι χειρουργική.
Εξαρτάται από την πορεία του συριγγίου σε
σχέση με τους σφιγκτήρες του πρωκτού
(εξωσφιγκτηριακά, μεσοσφιγκτηριακα,
διασφιγκτηριακά και υπερσφιγκτηριακά).

Συριγγοτομή
Μέθοδος του Ιπποκράτη
Κόλλα ινικής
Τοποθέτηση βύσματος
Απολίνωση του συριγγίου στο διασφι-

γκτηριακό χώρο

Κύστη κόκκυγος 
Η κύστη κόκκυγος (τριχοφωλεακό συρίγ-
γιο) είναι μία χρόνια νόσος της ιεροκοκκυ-
γικής περιοχής. Πρόκειται για μία κύστη
ανάμεσα στο οστό του κόκκυγα και το
δέρμα της μεσογλουτιαίας σχισμής, η
οποία περιέχει τρίχες και φλεγμονώδες
υγρό (συνηθέστερα πύον).
Συμπτώματα: 

Πόνος και πυρετός, σε περίπτωση απο-
στήματος (στην οξεία φάση)

Εκροή δύσοσμου υγρού (στη χρόνια
φάση)
Θεραπεία: Μόνο χειρουργική. Θα πρέπει
να γίνεται το συντομότερο, καθότι η πάθη-
ση είναι εξελικτική. Με την χρήση πηγών
ενέργειας (Laser – Διαθερμία) επιτυγχάνε-
ται η αναίμακτη αφαίρεση όλης της κύ-
στης. Το μετεγχειρητικό τραύμα δύναται,
ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, να πα-
ραμείνει ανοιχτό, να συγκλεισθεί μερικώς
ή και τελείως. Ο μετεγχειρητικός πόνος
είναι ελάχιστος και πλήρως διαχειρίσιμος
με απλά παυσίπονα τις επόμενες λίγες
ημέρες.



Ηλιθίαση του ουροποιητικού αποτε-
λεί όλο και συχνότερα μια πάθηση
που ταλανίζει το σύγχρονο άν-

θρωπο. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής ευο-
δώνει  τη δημιουργία λίθων από το ουρο-
ποιητικό και σχετίζεται με το μεταβολικό
σύνδρομο, την παχυσαρκία, το σακχαρώ-
δη διαβήτη και την υπερουριχαιμία. Ευτυ-
χώς με τον τακτικό έλεγχο, τόσο τον ερ-
γαστηριακό αλλά περισσότερο με τον
απεικονιστικό και ειδικότερα τον υπερη-
χογραφικό έλεγχο, μπορούμε και εντοπί-
ζουμε τους λίθους των νεφρών σε πρώι-
μο στάδιο όπου μπορούν να αντιμετωπι-
στούν με εξωσωματική λιθοτριψία ή και
εύκαμπτη πυελοκαλυκοσκοπία αλλά τι γί-
νεται με τους μεγάλους λίθους που μπο-
ρεί να ξεπεράσουν σε μέγεθος και τα 3-4
εκ. ή και να καταλάβουν όλο το πυελοκα-
λυκικό σύστημα (κοραλλιοειδείς λίθοι);
Μέχρι πριν από μερικά χρόνια η λύση ήταν
ανοικτό χειρουργείο με  πολλά μετεγχει-
ρητικά προβλήματα όσον αφορά την πο-
λυήμερη ανάρρωση, αλλά και λειτουργικά
προβλήματα λόγω της επεμβατικότητας,
με ουλές στο νεφρό και απώλεια νεφρι-
κής λειτουργίας. Τη μέθοδο εκλογής,

μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο ουρο-
ποιητικό σύστημα διαδερμικά και ενδο-
σκοπικά μεγιστοποιώντας έτσι την πιθα-
νότητα πλήρους αφαίρεσης του λίθου. 
Η διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε
ύπτια (supine) θέση  μπορεί να αντιμετωπί-
σει όλους τους ασθενείς. Άνθρωποι κάθε
ηλικίας, ανεξαρτήτου σωματικού βάρους
με πολύπλοκα καρδιολογικά και κυρίως
αναπνευστικά προβλήματα, μπορούν να
απαλλαγούν από λίθους που άλλοτε θα
ήταν απροσπέλαστοι. Δεν είναι τυχαίο ότι η
ύπτια έκδοση της διαδερμικής νεφρολι-
θοτριψίας είναι αγαπημένη των αναισθη-
σιολόγων μιας και είναι η μέθοδος με τη
μικρότερη επιβάρυνση του ασθενούς.
Η πλέον πρόσφατη εξέλιξη της διαδερμι-
κής νεφρολιθοτριψίας (PCNL) είναι η
χρήση ακόμη λεπτότερων εργαλείων που
πραγματοποιούν τη mini διαδερμική νε-
φρολιθοτριψία (mini PCNL). Το πλεονέ-
κτημα της νέας μεθόδου είναι η ακόμη λι-
γότερη επεμβατικότητα, άρα μικρότερο
τραύμα από μικρότερο εργαλείο. Η νοση-
λεία είναι ακόμη μικρότερη, το αποτέλε-
σμα παραμένει όμως το ίδιο επιτυχές
όπως και με την κλασσική μέθοδο, το μόνο
που αλλάζει είναι η διάρκεια του χειρουρ-
γείου.
Στο ουρολογικό τμήμα της Αθηναϊκής
Mediclinc είμαστε στην ευχάριστη θέση να
προσφέρουμε στους ασθενείς μας όλες
τις σύγχρονες ενδοουρολογικές τεχνικές
για την αντιμετώπιση της ουρολιθίασης
του νεφρού ανεξάρτητα από τις τυχούσες
ιδιαιτερότητες του κάθε ασθενούς. 

πλέον αποτελεί η ελάσσονος επεμβατικό-
τητας διαδερμική νεφρολιθοτριψία η
οποία είναι μια ενδοουρολογική επέμβα-
ση μέσω μιας τομής που δεν ξεπερνά το
ένα εκατοστό στο πλάι του ασθενούς, με
ολιγοήμερη νοσηλεία, ελάχιστο μετεγχει-
ρητικό πόνο και άμεση επιστροφή του
ασθενούς στις καθημερνές του δραστη-
ριότητες. Ο λίθος θρυμματίζεται μέσα από
μια κλειδαρότρυπα στην κυριολεξία (key-
hole surgery). Τα θραύσματα αφαιρούνται
από τον πόρο της προσπέλασης και με τη
χρήση ευκάμπτου νεφροσκοπίου μπο-
ρούμε να επισκοπήσουμε όλο το πυελο-
καλυκικό σύστημα και να αφαιρέσουμε
και το πιο απομακρυσμένο θραύσμα. Η τε-
χνική αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να
επέμβουμε και στον ουρητήρα ορθόδρο-
μα (από πάνω προς τα κάτω) δίνοντας
λύση και σε επιπλεγμένες περιπτώσεις
λιθίασης του ουρητήρα που δεν είναι προ-
σπελάσιμες από “κάτω” λόγω στενωμά-
των ή άλλων ιδιαιτεροτήτων (ουροστο-
μίες μετά από ογκολογικά χειρουργεία). Η
προσπέλαση μπορεί να γίνει παραδοσιακά
σε πρηνή και προσφάτως σε ύπτια θέση.
Το πλεονέκτημα της δεύτερης είναι ότι

Διαδερμική νεφρολιθοτριψία 
Το βαρύ πυροβολικό απέναντι στη νεφρολιθίαση

Δημήτριος Στάιος
Χειρουργός Ουρολόγος-Ενδοουρολόγος

Συνεργάτης Αθηναϊκής Mediclinic
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