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ΠΑΙΔΙΚH ΠΑΧΥΣΑΡΚIΑ: 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚH  
ΚΑΤA 40%

Κατά μέσο όρο  
το 40% του βάρους 
ενός παιδιού,  
πόσο παχύ ή λεπτό  
θα είναι, κληρονομείται 
από τους γονείς 
σύμφωνα με μια νέα 
βρετανική  
επιστημονική μελέτη
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Ν α μειώσουν τα συμπτώματα 
της αλλεργικής ρινίτιδας με 
τη βοήθεια ενός συνδυασμού 

από προβιοτικά, κατάφεραν ερευνητές 
από το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα.

Πολλές δημοσιευμένες μελέτες 
έχουν αποδείξει την ικανότητα των 
προβιοτικών να ρυθμίζουν την ανο-
σολογική απόκριση του σώματος σε 
αλλεργίες, αλλά δεν είναι όλα τα προ-
βιοτικά εξίσου επωφελή, τονίζουν οι 
ερευνητές.

Οι επιστήμονες γνωρίζουν ήδη ότι 
ο συνδυασμός λακτοβάκιλλων και τα 
bifidobacteria, βοηθά στη διατήρη-
ση της υγεία του πεπτικού και στην 
καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Υποψιάζονται επίσης ότι τα προ-
βιοτικά λειτουργούν με την αύξη-
ση του ποσοστού των ρυθμιστικών 
Τ-κύτταρα στον ανθρώπινο οργανισμό, 
τα οποία με τη σειρά τους μπορούν 
να αυξήσουν την ανοχή στα συμπτώ-
ματα της αλλεργικής ρινίτιδας. Θέλη-
σαν λοιπόν να εξετάσουν, αν αυτός ο 
συνδυασμός μπορεί να ανακουφίσει 
από τα συμπτώματα των αλλεργιών.

Για να γίνει αυτό, πήραν 173 υγι-
είς ενήλικες που δήλωσαν ότι έπα-
σχαν από εποχιακές αλλεργίες και 
τους χώρισαν τυχαία σε δύο ομάδες: 
Κάποιοι πήραν τον συνδυασμό των 
προβιοτικών και οι άλλοι το εικονι-
κό φάρμακο.

Κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια 
του πειράματος των οκτώ εβδομάδων, 
οι συμμετέχοντες απαντούσαν σε μια 
on-line έρευνα που αποκάλυπτε την 
ένταση των συμπτωμάτων τους.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν επί-
σης το DNA από δείγματα κοπρά-

νων των συμμετεχόντων, ώστε να 
διαπιστώσουν πώς άλλαζαν εξαιτίας 
των βακτηρίων, επειδή τα προβιοτικά 
έχουν ως στόχο να μεταφέρουν καλά 
βακτήρια στο γαστρεντερικό σύστη-
μα του ανθρώπου.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν 
το πείραμα στην περίοδο κορύφωσης 
των ανοιξιάτικων αλλεργιών. Οι συμ-
μετέχοντες που έλαβαν το προβιοτικό 
ανέφεραν βελτιώσεις στην ποιότητα 
της ζωής τους, σε σύγκριση με αυτούς 

που λάμβαναν placebo. Για παρά-
δειγμα, οι συμμετέχοντες εμφάνισαν 
λιγότερα συμπτώματα από τη μύτη, 
πράγμα που σήμαινε λιγότερα προ-
βλήματα στην καθημερινή τους ζωή.

Ο συνδυασμός των προβιοτικών 
έδειξε κλινικό όφελος για εκείνους με 
τις ήπιες εποχιακές αλλεργίες, είπε ο 
ο Bobbi Langkamp-Henken, καθηγη-
τής Επιστήμης Τροφίμων και Ανθρώ-
πινης Διατροφής και συντάκτης της 
μελέτης. Σύμφωνα με άλλες δημοσι-

ευμένες έρευνες στον τομέα αυτό, 
οι εποχιακές αλλεργίες μπορούν να 
μειώσουν τον ύπνο και της παραγω-
γικότητα στην εργασία ή το σχολείο 
και μπορούν να προκαλέσουν άγχος 
και αμηχανία. Επιπλέον, τα υπάρχο-
ντα φάρμακα αλλεργία έχουν παρε-
νέργειες, συμπεριλαμβανομένης της 
ξηροστομίας και της υπνηλίας. Η ανά-
γκη για εναλλακτικές λύσεις, επομέ-
νως, είναι σημαντική, καταλήγουν 
οι ερευνητές.

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ: Kαταπολέμιση με προβιοτικά

Για πρώτη φορά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας (ΠΟΥ), εξέδωσε μία λίστα με τα πιο επι-
κίνδυνα μικρόβια, τονίζοντας ότι για την καταπο-
λέμησή τους απαιτείται άμεση παραγωγή νέων 
αντιβιοτικών.

Πρόκειται για 12 είδη βακτηρίων που απει-
λούν την παγκόσμια υγεία, καθώς έχουν εξελι-
χθεί σε θανατηφόρους οργανισμούς που έχουν 
τη δυνατότητα να αντιστέκονται στα περισσότε-
ρα αντιβιοτικά που ήδη κυκλοφορούν.

«Τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να βρίσκουν 
νέους τρόπους για να ανθίστανται στη θεραπεία. 
Για τον σκοπό αυτό οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 
επενδύσουν στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων», επισημαίνει ο Οργανισμός.

Όπως εξηγεί η Marie-Paule Kieny,  αναπλη-
ρώτρια γενική διευθύντρια του Τομέα Συστημά-
των Υγείας και Καινοτομίας του ΠΟΥ, η αντοχή 

στα αντιβιοτικά αυξάνεται και εξαντλούνται πάρα 
πολύ γρήγορα οι θεραπευτικές επιλογές. «Αν βασι-
στούμε στις δυνάμεις της αγοράς και μόνο, τα νέα 
αντιβιοτικά που χρειαζόμαστε κατεπειγόντως δεν 
πρόκειται να αναπτυχθούν εγκαίρως», αναφέρει.

Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών, τα πολυανθεκτικά βακτήρια, όπως ο 
χρυσίζων σταφυλόκοκκος (MRSA) ή το κλωστη-
ρίδιο το δύσκολο έχουν εξελιχθεί σε παγκόσμια 
απειλή για την υγεία. Για ορισμένα στελέχη πολυ-
ανθεκτικών βακτηρίων, όπως της φυματίωσης ή 
της γονόρροιας δεν υπάρχουν πλέον θεραπείες.

Ο ΠΟΥ έχει προειδοποίησει ότι πολλά αντιβι-
οτικά που βρίσκονται σε κυκλοφορία μπορεί να 
καταστούν άχρηστα αυτόν τον αιώνα, με αποτέ-
λεσμα οι ασθενείς να κινδυνεύουν να μείνουν 
εκτεθειμένοι σε θανατηφόρες μολύνσεις, ενώ και 
το  ίδιο το μέλλον της Ιατρικής θα απειληθεί. Ο 

κίνδυνος θεωρείται «κρίσιμος» για τρία βακτήρια: 
το ακινετοβακτήριο (Acinetobacter baumannii), 
την ψευδομονάδα την αεριογόνο και τα εντερο-
βακτηριοειδή.

Το ακινετοβακτήριο, που παρουσιάζει υψηλή 
αντοχή σε σημαντικά αντιβιοτικά (καρμπαπενέ-
μες), ευθύνεται για ενδονοσοκομειακές λοιμώ-
ξεις. Η ψευδομονάδα που παρουσιάζει αντοχή 
στα ίδια αντιβιοτικά, προκαλεί εξανθήματα στο 
δέρμα και λοιμώξεις του αυτιούσε υγιείς ανθρώ-
πους, αλλά και λοιμώξεις του αίματος και πνευ-
μονία, σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με 
ασθενείς σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

Τα εντεροβακτηριοειδή, που παρουσιάζουν 
υψηλή αντοχή σε καρμπαπενέμες και κεφαλο-
σπορίνες, ζουν στο ανθρώπινο έντερο και περι-
λαμβάνουν μικροοργανισμούς, όπως το E. coli 
και η  Salmonella.

Eπικίνδυνα μικρόβια  ΠΟΥ απαιτούνται νέα αντιοβιοτικά
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Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η απώλεια μνήμης 
ήταν «προάγγελος» για την άνοια, καθώς το να 
γίνεται κάποιος ολοένα και περισσότερο ξεχα-
σιάρης, αποτελεί το πιο σύνηθες σύμπτωμα για 
τις νόσους που έχουν να κάνουν με την απώλεια 
γνωστικής λειτουργίας.

Τι δείχνει όμως πρόσφατη έρευνα;
Πρόσφατα, Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυ-

ψαν πως οι αλλαγές στη γλώσσα και στον τρόπο 
έκφρασης όπως πχ οι μακροσκελείς προτάσεις θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική ένδειξη 
ότι κάποιος είναι στα πρώτα στάδια της άνοιας.

Η έρευνα αυτή εξέτασε 22 υγιή άτομα, 24 υγιή 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και 22 άτομα με ήπια 
γνωστική εξασθένηση (MCI) – η κατάσταση ανά-
μεσα στη φυσιολογική γήρανση και την άνοια.

Η Janet Cohen Sherman, από το Massachusetts 
General Hospital της Βοστόνης, μίλησε για τα 
ευρήματά της έρευνας αυτής, που ήταν και επι-
κεφαλής, στο μεγαλύτερο επιστημονικό συνέ-
δριο του κόσμου.

Μιλώντας στην American Association for the 

Advancement of Science (AAAS), ετήσια έκθεση 
της Βοστόνης, η Dr. Sherman εξηγεί: «Δημιουρ-
γήσαμε μια απλή εργασία» και συνεχίζει «δώσα-
με στα άτομα τρεις λέξεις και τους ζητήσαμε να 
δημιουργήσουν μια φράση με αυτές τις λέξεις».

Η ομάδα της εντόπισε μια πολύ σημαντική δια-
φορά μεταξύ των δύο πρώτων ομάδων ανθρώπων 
και της τελευταίας ομάδας που ήταν στα πρώ-
τα στάδια της άνοιας καθώς οι τελευταίοι σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα της ίδιας «είχαν δυσκολία 
ενσωμάτωσης των λέξεων και τον εννοιών στη 
δομή του λόγου, χρησιμοποιώντας φράσεις μεγά-
λες με αναποτελεσματικό τρόπο για να μεταφέ-
ρουν μια έννοια», καθώς επίσης επαναλάμβαναν 
πολλές φορές το ίδιο πράγμα και σταδιακά χρη-
σιμοποιούσαν όλο και λιγότερες ξεχωριστές και 
μοναδικές λέξεις.

 Η ίδια καταλήγει: «Η νόσος Alzheimer είναι 
μια νόσος που έχει να κάνει με τη μείωση της 
γνωστικής λειτουργίας, αυτό είναι που την καθο-
ρίζει. Έτσι όταν υπάρχει μια αλλαγή στις συνή-
θειες σας πρέπει να ανησυχείτε».

Τόνισε ότι οι άνθρωποι που ήδη τείνουν να 
έχουν μακροσκελείς συνομιλίες δε θα πρέπει να 
ανησυχούν αλλά, σύμφωνα πάντα με την ίδια, 
«θα πρέπει να ανησυχούν εάν εντοπίσουν αλλα-
γή στην ικανότητά τους να επικοινωνούν απο-
τελεσματικά και συνοπτικά».

Η Dr. Sherman αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μια 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει αυτή τη στιγμή η νόσος Alzheimer είναι η 
ανίχνευση των αλλαγών από πολύ νωρίς, όταν 
είναι ακόμα ανεπαίσθητες, καθώς και να μπο-
ρούμε να διακρίνουμε τις αλλαγές αυτές από τις 
αλλαγές που γνωρίζουμε ότι μπορούν να συμ-
βούν σε με φυσιολογική γήρανση».

Είναι γεγονός πως μέχρι σήμερα δεν έχει βρε-
θεί κάποια θεραπεία. Όμως, μια έγκαιρη διάγνωση 
δίνει τη δυνατότητα στους πάσχοντες να δεχτούν 
μια υποστήριξη, και να βοηθηθούν περισσότε-
ρο σ’ότι αφορά την προετοιμασία και τα σχέδια 
για το μέλλον της ζωής τους. Με την κατάλληλη 
βοήθεια και υποστήριξη, οι ασθενείς θα είναι σε 
θέση να ζήσουν μία δραστήρια και πλήρη ζωή.

Σ τη μάχη ενάντια στον 
χρόνο, έχουμε την τάση 
να επικεντρωνόμαστε 

στο πρόσωπο. Ωστόσο οι ειδι-
κοί θεωρούν ότι το πρόσωπο 
δεν θα πρέπει να είναι η μόνη 
μας φροντίδα. Δύσκολο, αν 
σκεφθεί κανείς ότι αυτό που 
βλέπουμε κάθε πρωί στον 
καθρέφτη είναι το πρόσω-
πό μας. Υπάρχουν όμως, και 
άλλα σημεία του σώματος 
που μπορούν να «προδώ-
σουν» την ηλικία μας. Παρα-
κάτω σας παρουσιάζουμε 4 
σημεία που δεν είναι καλό 
να αμελούμε.

Χέρια
Δεν είναι πολύ δύσκολο 

να αναγνωρίσεις τα χέρια 
μιας ηλικιωμένης γυναίκας. 
Είναι πιο λεπτά, με ορατές 
φλέβες και μύες, χαρακτη-
ρίζονται από ξηρότητα και 
έχουν πολύ συχνά σκουρό-
χρωμες κηλίδες. Φροντίστε 
καθημερινά για την πρόλη-
ψη των καφέ κηλίδων, βάζο-
ντας στα χέρια σας αντηλιακό, 
όπως βάζετε και στο πρόσω-
πό σας. Επίσης, φροντίστε για 
την καθημερινή ενυδάτωση 

των χεριών- ιδανικά επιλέξ-
τε μία κρέμα χεριών με αντι-
οξειδωτικά, ρετινοειδή και 
αυξητικούς παράγοντες. Τα 
συστατικά αυτά είναι πολύ 
σημαντικά γιατί διεγείρουν 
την παραγωγή κολλαγόνου 
και περισσότερο κολλαγόνο 
σημαίνει πιο ανθεκτική επι-

δερμίδα.

Στήθος
Μπορεί να φταίνε τα γονί-

δια, η έκθεση στον ήλιο και η 
απώλεια οξυγόνου και ελαστί-
νης, ωστόσο γραμμές, φακίδες 
αλλά και κάθετες πτυχώσεις 
κάνουν την εμφάνισή τους 

στο στήθος σας. Μία βιοψία 
στην επιδερμίδα του στήθους 
μια γυναίκας στα 60 της θα 
μπορούσε να σας δώσει τις 
απαντήσεις. Θα σας έφερνε 
αντιμέτωπους με την απο-
διοργάνωση των δεσμίδων 
του κολλαγόνου, με αποτέ-
λεσμα μια ζαρωμένη, χαλα-

ρή επιδερμίδα στην περιοχή 
του στήθους, όπου το δέρμα 
είναι ακόμη πιο λεπτό από 
εκείνο του προσώπου. Χρη-
σιμοποιείτε αντηλιακό και 
ένα ενυδατικό προϊόν καθη-
μερινής ενυδάτωσης. Το λάδι 
καρύδας αποτελεί μια ιδανι-
κή περιοχή, καθώς περιέχει 
βιταμίνη C. Εξίσου καλό είναι 
και το αργανέλαιο, που είναι 
πολύ ενυδατικό και περιέχει 
και πεπτίδια παραγωγής κολ-
λαγόνου και προστατευτικά 
αντιοξειδωτικά.

Λαιμός
Aν ο ένας από τους δύο 

γονείς σας έχει χαλάρωση 
στην περιοχή του λαιμού, το 
πιθανότερο είναι ότι και εσείς 
θα έχετε το ίδιο πρόβλημα. 
Η βαρύτητα χαλαρώνει και 
επιμηκύνει το μυώδες πλά-
τυσμα του λαιμού, κάνοντάς 
το να κρεμάει. Η επίδραση 
της UV ακτινοβολίας χειρο-
τερεύει ακόμη περισσότερο 
τα πράγματα, καθώς κατα-
στρέφει το κολλαγόνο και την 
ελαστίνη. Και εδώ το κλειδί 
είναι η σωστή αντηλιακή και 
ενυδατική προστασία.

Αντιγηραντική φροντίδα – 
τα 4 στάδια που αμελούμε...

Άνοια: Νέο σύμπτωμα  προειδοποίησης
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Α πόφαση να συνεχιστούν οι ενέρ-
γειες του Πανελληνίου Ιατρικού 
Συλλόγου (ΠΙΣ) που στοχεύουν 

στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευ-
ση του ΠΙΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε 
με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 300 
συνέδρων – εκλεκτόρων.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, μετα-
ξύ άλλων, τη συμμετοχή στην απεργία των 
Νοσοκομειακών Ιατρών της 2ας Μαρτί-
ου 2017. Παράλληλα, έδωσε για μία ακό-
μη φορά στον Π.Ι.Σ. το «πράσινο φως» να 
συνεχίσει να αντιπαλεύει τις επαχθείς, για 
τους ιατρούς, διατάξεις του ασφαλιστικού 
και του φορολογικού νόμου.

Ελλείψεις σε προσωπικό 
και υλικά πρώτης 
ανάγκης

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρι-
κού Συλλόγου, κ. Μιχαήλ Βλασταράκος, 
κατά την αρχική του ομιλία αναφέρθηκε 
στις μεγάλες ελλείψεις που παρατηρού-
νται στα Νοσοκομεία της χώρας και στα 
Κέντρα Υγείας, οι οποίες επηρεάζουν τη 
λειτουργία τους, καθώς πιέζονται από τη 
μεγάλη προσέλευση των ασθενών, ελλείψει 
δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. 
Οι ελλείψεις ανέρχονται σε 6.500 μόνι-
μο ιατρικό προσωπικό, περίπου 20.000 
νοσηλευτικό προσωπικό και άλλες τόσες 
διοικητικό και παραϊατρικό προσωπικό. 
Επίσης, αναφέρθηκε στην υπολειτουργία 
πολλών τμημάτων και κλινικών, ελλείψει 
υλικών πρώτης ανάγκης.

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγεί-
ας τόνισε ότι δεν έχουν γίνει βήματα προς 
την κατεύθυνση της οργάνωσής της, με 

αποτέλεσμα το ΠΕΔΥ να υπολειτουργεί. 
Ο δε ΕΟΠΥΥ, με τις λειτουργικές του αδυ-
ναμίες και τις ανεπαρκείς συμβάσεις σε 
ιατρικό προσωπικό, αδυνατεί να ανταπο-
κριθεί στις σημερινές επιτακτικές ανάγκες 
και απαιτήσεις των πολιτών.

Λεφτά δεν  υπάρχουν
Σύμφωνα με τον κ. Βλασταράκο, ο 

προϋπολογισμός του 2017 περιορίζει τις 
προσδοκίες για την ανάταξη της Υγείας 
που ασφυκτιά λειτουργικά και οργανωτικά.

Σήμερα, σε μία περίοδο που η κρίση 
βαθαίνει αντί να αμβλύνεται, επιβάλλεται 
ο σχεδιασμός εθνικής μακρόχρονης πολι-
τικής, προκειμένου το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας να δημιουργεί προοπτικές αντιμε-
τώπισης των προβλημάτων της υγείας. Το 
5% του ΑΕΠ, που διατίθεται σήμερα για 
την υγεία και το οποίο θα ήταν μικρότερο 

εάν δεν είχαν αυξηθεί οι εισφορές υγείας 
υπέρ ΕΟΠΥΥ στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις, είναι πολύ χαμηλό σε σχέση 
με τις ανάγκες, την ασφάλεια του συστή-
ματος και τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (7%).

 Οι νέοι ιατροί, τόνισε, βρίσκονται σε 
απελπιστική κατάσταση, εγκαταλείπουν 
μαζικά τη χώρα για να μπορέσουν να 
βρουν εργασία, πολλά ιατρεία και εργα-
στήρια κλείνουν, καθώς το 50% των ασθε-
νών - όπως έχουν δείξει και πρόσφατες 
έρευνεςδεν προσέρχεται στο ιατρείο για 
συνέχιση της θεραπείας του. Ασφαλιστι-
κό – φορολογικό

Το ασφαλιστικό και φορολογικό, το 
οποίο νομοθετήθηκε το 2016 και εφαρ-
μόζεται από εφέτος, με τα νέα ειδοποι-
ητήρια να καταφθάνουν στους ελεύθε-
ρους επαγγελματίες, δημιουργεί συνθήκες 
αδυναμίας πληρωμών, με αποτέλεσμα το 

ασφαλιστικό σύστημα να έχει αρνητικές 
προοπτικές, εάν δεν γίνει νέα παρέμβαση.

Ο Π.Ι.Σ. έχει προσφύγει στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας εναντίον όλων των 
Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν 
συντάξεις, εφάπαξ και εισφορές του ασφα-
λιστικού. Οι προσφυγές θα συνεχιστούν 
καθώς θεωρούμε ότι οι εν λόγω Αποφά-
σεις αντίκεινται στα κοινωνικά δικαιώ-
ματα και τη συνταγματική λειτουργία.

«Οι ιατροί και το υπόλοιπο προσωπι-
κό με τις προσπάθειες που καταβάλλουν, 
έχουν κρατήσει όρθιο το σύστημα υγείας 
και θα συνεχίσουν και στο μέλλον, αλλά 
ζητούν από την Πολιτεία να τους ενισχύ-
σει στο έργο τους, ηθικά και οικονομικά, 
προκειμένου να μπορούν να εκπληρώ-
νουν την αποστολή τους απρόσκοπτα», 
αναφέρει ο ΠΙΣ σε σχετική ανακοίνωση.

Οι αποφάσεις  
που ελήφθησαν

• Εγρήγορση του ιατρικού κόσμου, 
ενίσχυση κάθε κινηματικής και παρεμ-
βατικής διαδικασίας, σε θέματα που αφο-
ρούν ιατρούς, υγεία, περίθαλψη, ασφαλι-
στικά, εργασιακά ζητήματα.

• Συμμετοχή στην απεργία των Νοσο-
κομειακών Ιατρών της 2ας Μαρτίου 2017.

• Σωστά δομημένη - λειτουργικά και 
οικονομικά - πρόταση για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας εν όψει και του νέου 
Νομοσχεδίου που προτίθεται να καταθέ-
σει η Κυβέρνηση.

• Άμεση συνδιάσκεψη του Δ.Σ. του 
Π.Ι.Σ. με τους Προέδρους των Ιατρικών 
Συλλόγων της Χώρας, προκειμένου να 
οριοθετηθούν δράσεις και παρεμβάσεις 
στις παραπάνω κατευθύνσεις.

Απόφαση να συνεχιστούν οι ενέργειες του ΠΙΣ

Ερώτηση, σχετικά με το γιατρό που καλύπτει 
τις ανάγκες στο ακριτικό νησί της Τήλου, κατέθε-
σαν στον υπουργό Υγείας τρεις βουλευτές της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τον Ιατρι-
κό Σύλλογο Ρόδου (ΙΣΡ), το νησί της Τήλου, μετά 
την αποχώρηση της αγροτικής ιατρού, έχει μείνει 
χωρίς αντικαταστάτη, αλλά με έναν οπλίτη φαντά-
ρο, πρόσφατα απόφοιτο Ιατρικής Σχολής, ο οποίος 
καλύπτει μεν υγειονομικά τους κατοίκους, ωστόσο 
δεν έχει δικαίωμα συνταγογράφησης. Ο Τομεάρ-
χης Υγείας της ΝΔ και Βουλευτής Επικρατείας, Β. 
Οικονόμου και οι βουλευτές Β’ Αθηνών, Αικατερίνη 
Παπακώστα και Δωδεκανήσου, Εμμανουήλ Κόνσο-
λας αναφέρουν ότι για άλλη μια φορά, γίνεται αντι-
ληπτή η αδιαφορία της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
για τα νησιά και μάλιστα σε έναν τόσο σημαντικό 
τομέα, «αφήνοντας την υγεία μικρών παιδιών, εγκύ-
ων, ηλικιωμένων, προσφύγων αλλά και γενικότερα 

όλων των κατοίκων του νησιού στη «μοίρα» τους.
Τα ερωτήματα που θέτουνοι τρεις βουλευτές στον 

υπουργό είναι τα εξής:
1. Έχει προκηρυχθεί η θέση ιατρού για το Κέντρο 
Υγείας Τήλου και με ποιά αποτελέσματα;
2. Πότε προτίθεστε να καλύψετε την σημαντική 
αυτή έλλειψη, αποσπώντας προσωρινά έναν ιατρό 
στο Κέντρο Υγείας της Τήλου;
3. Γιατί δε δημιουργείτε ισχυρά οικονομικά, κοινω-
νικά και επιστημονικά κίνητρα με σκοπό την προ-
σέλκυση ιατρών αλλά και την κάλυψη των εκατοντά-
δων κενών θέσεων στα Κέντρα Υγείας των νησιών 
της Ελλάδας;
4. Με αφορμή την έλλειψη ιατρού στην Τήλο, 
σε πόσα άλλα ακριτικά νησιά υπάρχουν τέτοιου 
είδους κενά, με αποτέλεσμα η υγειονομική κάλυψη 
των κατοίκων να μην καλύπτεται από ιατρούς του 
Υπουργείο Υγείας.

Τήλος – Ελλείψεις στο ιατρικό κέντρο
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Έ ρ ε υ να  π ο υ 
δ η μ ο σ ι ε ύ θ η κ ε 
στο έγκυρο περι-
οδικό Journal of 
American Medical 
Association,  διαπί-
στωσε πως οι γυναί-
κες με πυκνούς 
μαστούς έχουν 
περίπου διπλάσιο 
κίνδυνο ανάπτυ-
ξης καρκίνου του 
μαστού σε σχέση 
με το γενικό πλη-
θυσμό.

 Συγκεκριμέ-
να, οι ερευνητές 
μελέτησαν 18.000 
γυναίκες με καρκί-
νο του μαστού και 
184.000 γυναίκες 
με φυσιολογικό 
μαστό και συμπέ-
ραναν ότι περίπου το 30% των περιπτώ-
σεων καρκίνου θα μπορούσε να αποφευ-
χθεί αν οι γυναίκες δεν είχαν πυκνούς 
μαστούς.

«Το 60% των νέων γυναικών και το 40% 
των εμμηνοπαυσιακών γυναικών έχουν 
πυκνούς μαστούς» επισημαίνει, η χειρουρ-
γός μαστού η Χειρουργός Μαστού, Δρ 
Βάνια Σταφυλά, MD, PhD, FEBS, Διδάκτωρ 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Διπλωματού-

χος European 
B o a r d s  o f 
Surgery (Breast), 
σχολιάζοντας 
συγχρόνως τα 
εντυπωσιακά 
αποτελέσματα 
της έρευνας, η 
οποία κατατάσ-
σει την πυκνότη-
τα του μαστού 
σ τ ην  π ρ ώ τ η 
θέση από πλευ-
ράς επικινδυ-
νότητας, πολύ 
πριν από την 
παχυσαρκία , 
το οικογενεια-
κό ιστορικό ή 
την εγκυμοσύ-
νη μετά την ηλι-
κία των 30 ετών.

«Οι γυναί-
κες με πυκνούς μαστούς δεν μπορούν 
να κάνουν πολλά για να μειώσουν την 
πυκνότητα των μαστών», τονίζει η Δρ Στα-
φυλά, «αλλά αυτό που πρέπει να κάνουν 
είναι να παρακολουθούνται από ειδικό 
μαστολόγο, ο οποίος και θα αποφασίζει 
και για τις ειδικές εξετάσεις που πρέπει 
να γίνονται, όπως η ψηφιακή μαστογρα-
φία με τομοσύνθεση, ο υπέρηχος ή ακό-
μα και η μαγνητική τομογραφία.

Έχεις πυκνό στήθος  … Κινδυνέυεις.!

Ν έα μελέτη δείχνει ότι οι 
γυναίκες που θηλάζουν 
για τουλάχιστον 12 μήνες 

στη διάρκεια της ζωής τους έχουν 
πολύ μικρότερο κίνδυνο εμφάνι-
σης μεταβολικού συνδρόμου και 
των συνοδών διαταραχών, όπως 
η υπέρταση, το σάκχαρο και τα 
τριγλυκερίδια στο αίμα.

Στη μελέτη, που πραγματοποι-
ήθηκε σε δείγμα 4.700 γυναικών 
από την Κορέα, ηλικίας 19-50 ετών 
και δημοσιεύθηκε στην επιθεώ-
ρηση Journal of Women's Ηealth, 
ο κίνδυνος ανάπτυξης μεταβο-
λικού συνδρόμου συσχετίστηκε 
με τη διάρκεια του θηλασμού. 
Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν 
σε 4 ομάδες: εκείνες που θήλα-
σαν για λιγότερους από 5 μήνες, 
εκείνες που θήλασαν για 6-11 

μήνες, εκείνες που συνέχισαν 
τον θηλασμό έως τους 23 μήνες 
και εκείνες που θήλασαν για 24 
μήνες ή και περισσότερο.

Tα πλεονεκτήματα του θηλα-
σμού για τα νεογέννητα και τα 
βρέφη είναι εδραιωμένα. Αυτή η 
μελέτη που δείχνει ότι ο θηλα-
σμός μπορεί να προστατεύσει 
τη μητέρα από το μεταβολικό 
σύνδρομο, προσθέτει μία ακό-
μη γραμμή στα οφέλη του θηλα-
σμού για την υγεία της μητέρας", 
σημείωσε η Susan G. Kornstein, 
γιατρός και αρχισυντάκρια στην 
επιθεώρηση Journal of Women's 
Health, Εκτελεστική Διευθύντρια 
του Πανεπιστημιακού Ινστιτού-
του της Virginia και πρόεδρος 
της Ακαδημίας για την Υγεία της 
Γυναίκας.

ΘΗΛΑΣΜΟΣ: Προστασία της μητέρας 
από το μεταβολικό σύνδρομο

Η επιδερμίδας σας διψάει
Η καθημερινή, σωστή ενυδάτωση είναι το κυριότερο 

βήμα για απαλή και ελαστική επιδερμίδα στο πρόσωπο και 
στο σώμα. To πρόσωπό μας δεν «διψά» μόνο το καλοκαίρι, 
αλλά όλον τον χρόνο, για αυτό έχει ανάγκη από καθημερινή 
ενυδάτωση. Η έλλειψή της κάνει το δέρμα μας να αφυδατώ-
νεται και να μοιάζει γερασμένο. Ας μην ξεχνάμε ότι το σώμα 
μας αποτελείται κατά 70% από νερό. Μην αμελείτε την καθη-
μερινή ενυδάτωση και φροντίδα προσώπου και σώματος, 
ειδικά μετά το μπάνιο ή το ντους, καθώς το νερό στεγνώνει 
την επιδερμίδα. Κάθε φορά που το δέρμα έρχεται σε επαφή 
με το νερό, τα φυσικά λιπίδια της επιδερμίδας απομακρύ-
νονται και χρειάζονται δυο έως τρεις ώρες για να επανέλθει 
το φυσικό προστατευτικό της στρώμα. Η ελαστικότητα του 
δέρματος εξαρτάται από δύο πρωτεΐνες, το κολλαγόνο και 
την ελαστίνη. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, τα επίπεδα και 
των δύο αρχίζουν να μειώνονται και αυτός είναι ο λόγος που 
εμφανίζονται ρυτίδες και το δέρμα αρχίζει να «σακουλιάζει».

Τις ανεπιθύμητες αυτές επιδράσεις του χρόνου επιταχύ-
νουν κακές συνήθειες όπως το κάπνισμα και η ηλιοθεραπεία, 
ενώ αντίθετα επιβραδύνονται ή και προλαμβάνονται έως ένα 
βαθμό με τη βοήθεια μεθόδων όπως η απολέπιση και η ενυ-
δάτωση. Είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι τα λιπαρά δέρμα-
τα δε χρειάζονται ενυδάτωση. Και το λιπαρό δέρμα μπορεί 
να είναι αφυδατωμένο και να αναπτύξει λεπτές γραμμές και 
ρυτίδες με την πάροδο του χρόνου.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ενυδατικών κρεμών, από τις οποίες 
καλείστε να επιλέξετε αυτόν που ταιριάζει στο δικό σας δέρμα.

Οι πιο παχύρευστες ενυδατικές κρέμες είναι κατάλλη-
λες για μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, για ξηρά δέρματα ή για 
όσους ζουν σε περιοχές με ψυχρό και ξηρό κλίμα. Οι υγρές 
και λεπτόρρευστες ενυδατικές είναι ελαφρύτερες και απευ-
θύνονται στις λιπαρές ή μικτές επιδερμίδες.
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H αχίλλειος τενοντίτιδα είναι μια 
δύσκολη, περίπλοκη και επώ-
δυνη φλεγμονή, που απαιτεί 

μακροχρόνια αντιμετώπιση, η οποία 
σε μερικές περιπτώσεις φτάνει ως τη 
χειρουργική επέμβαση.

Δρομείς, άλτες, χορευτές και ποδο-
σφαιριστές είναι πάντα… υποψήφιοι 
να την υποστούν κάποια στιγμή, το 
ίδιο και οι ερασιτέχνες αθλητές. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, χρειάζεται 
αντιμετώπιση με την εμφάνιση του 
πρώτου συμπτώματος.

«Η τενοντίτιδα, όπως και κάθε άλλη 
ιατρική πάθηση με την κατάληξη “…
ίτιδα”, σημαίνει φλεγμονή. Στην προ-
κειμένη περίπτωση αναφερόμαστε 
στη φλεγμονή του Αχιλλείου τένοντα, 
η οποία χωρίζεται σε δύο κατηγορί-
ες. Η πρώτη είναι η οξεία τενοντίτι-
δα, η οποία εφόσον αντιμετωπισθεί 
έγκαιρα θεραπεύεται σε μικρό χρονικό 
διάστημα (1-2 εβδομάδες). Η δεύτερη 
είναι η χρόνια τενοντίτιδα, η οποία 
είναι επακόλουθο της μη έγκαιρης ή 
της λανθασμένης ή της πλημμελούς 
αντιμετώπισης της οξείας τενοντίτι-
δας. Αυτή η κατηγορία είναι δύσκολη, 
περίπλοκη, μακροχρόνια στην αντι-
μετώπισή της και σε μερικές ακραί-
ες περιπτώσεις μπορεί να χρειασθεί 
χειρουργική επέμβαση», λέει ο Δρ. 
Γιώργος Γουδέβενος,φυσιοθεραπευ-
τής, Dr manual medicine, επιστη-
μονικός συνεργάτης Πανεπιστημί-
ου Κρήτης.

Η κλινική εικόνα
Η οξεία Αχίλλεια τενοντίτιδα έχει 

συνήθως ως αιτία τις επαναλαμβανό-
μενες μηχανικές καταπονήσεις και 
αφορά συχνότερα στους δρομείς (ιδι-
αιτέρα των μεγάλων αποστάσεων και 
κυρίως αυτών που αλλάζουν τερέν, από 
σκληρό σε μαλακό και ανώμαλο δρό-
μο), τους άλτες (μήκους και ύψους), 
τους χορευτές, τους αρσιβαρίστες, 
τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τους 
αγύμναστους ερασιτέχνες αθλητές, 
ακόμη και των μικρών αποστάσεων.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες κιν-
δύνου είναι η χρήση λανθασμένων 
υποδημάτων (πρέπει να απορροφούν 
τους κραδασμούς), η απουσία προ-
θέρμανσης (συνιστώνται ιδιαίτερα 
διατατικές ασκήσεις όλης της αλυ-
σίδας των μυών του ποδιού), καθώς 
και οι κακές καιρικές συνθήκες (έχει 
παρατηρηθεί ότι τον χειμώνα, λόγω 
χαμηλής θερμοκρασίας και κρύου 

περιβάλλοντος, είναι πιθανότερο να 
εκδηλωθεί).

Συνήθως στην Αχίλλειο τενοντί-
τιδα παρατηρούνται μικρορήξεις του 
κολλαγόνου ιστού οι οποίες, αν δεν 
επουλωθούν έγκαιρα, μπορεί να κατα-
λήξουν σε πλήρη ρήξη του τένοντα. 
Ιδιαίτερα επικίνδυνοι προδιαθεσικοί 
παράγοντες είναι οι διάφορες ανα-
τομικές δυσμορφίες και ιδιομορφίες 
λόγω κατασκευής του ποδιού, όπως 
κοιλοπόδια, δύσκαμπτοι και σκληροί 
γαστροκνήμιοι ή καμπτήρες μύες κτλ.

Η Αχίλλεια τενοντίτιδα εκδηλώνε-
ται με οξύ και έντονο πόνο, που επι-
δεινώνεται με τις κινήσεις του ποδιού, 
τοπικό και μικρό οίδημα (πρήξιμο), 
τριγμό, ευαίσθητη διόγκωση (πιθανό 
οζίδιο) και πόνο στην ψηλάφηση και 
στη διάταση του μυ.

Η διάγνωση για το μέγεθος και 
την έκταση της βλάβης καθορίζεται 
από τον συνδυασμό της παραπάνω 
κλινικής εικόνας με τα ευρήματα στο 
υπερηχογράφημα μαλακών μορίων 
ή τη μαγνητική τομογραφία, που θα 
ζητήσει ο θεράπων ιατρός.

Ιδιαίτερο και ξεχωριστό χαρακτη-
ριστικό της τενοντίτιδας είναι ότι ο 
πόνος είναι πιο έντονος το πρωί, όταν 
ξυπνά ο ασθενής, και μειώνεται ή 
εξαφανίζεται στη συνέχεια. Γι’ αυτό 
τον λόγο έχει χαρακτηρισθεί από την 
αθλητιατρική (και όχι μόνο) κοινότητα 
ως ένα από τα χειρότερα επαναλαμβα-
νόμενα προβλήματα, αφού λόγω της 
μείωσης του πόνου κατά την άσκηση, 
ο αθλητής δεν την διακόπτει και έτσι 
μπαίνει σε έναν αέναο φαύλο κύκλο.

Τα νεότερα στοιχεία
Σύμφωνα με έρευνα που έγινε τον 

Φεβρουάριο του 2014 στο Πανεπιστη-
μιακό Νοσοκομείο Thomas Jefferson, 
στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, η αχίλλειος 
τενοντίτιδα προσβάλλει τους άνδρες 
με αναλογία 4 προς 1, συγκριτικά με 
τις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, 
το 75% όλων των οξέων ρήξεων του 
αχιλλείου τένοντα συμβαίνουν σε 
άνδρες ηλικίας 30-40 ετών, κατά τη 
διάρκεια διαφόρων αθλημάτων.

Επιπλέον, υπάρχει αύξηση των 

περιστατικών κατά τους μήνες Μάρ-
τιο έως Αύγουστο σε σχέση με τους 
μήνες Σεπτέμβριο έως Φεβρουάριο 
(αυτό συμβαίνει γιατί εκείνους τους 
μήνες αυξάνεται η συμμετοχή στα 
αθλήματα), ενώ οι τενοντίτιδες εμφα-
νίζονται πιο συχνά στο αριστερό πόδι.

Άλλα επιδημιολογικά δεδομένα 
είναι:

• 1 στους 4 οξείς τραυματισμούς 
(το 24%) δεν διαγιγνώσκονται κλινικά, 
ιδίως στους παχύσαρκους ασθενείς, 
στους ηλικιωμένους και σε όσους δεν 
τραυματίζονται στη διάρκεια αθλητι-
κών δραστηριοτήτων

• Περισσότερο από το 50% των 
τραυματισμών συμβαίνει κατά την 
άσκηση πιέσεως στο πόδι, κατά την 
έκταση του γόνατος ή κατά την εκτέ-
λεση κάποιου άλματος

• 52% των τραυματισμών συμβαί-
νουν στη διάρκεια κάποιας αθλητικής 
δραστηριότητας

• 8-20% των τραυματισμών συμ-
βαίνουν σε ερασιτέχνες αθλητές

• 37% των τραυματισμών συμ-
βαίνουν στη διάρκεια της εργασίας

• 20% συμβαίνουν στη διάρκεια 
καθημερινών δραστηριοτήτων

Θεραπευτικά συνιστάται η αποφυ-
γή όλων των δραστηριοτήτων που επι-
τείνουν τον πόνο, καθώς και η χρήση 
κατάλληλων αντικραδασμικών υπο-
δημάτων (αερόσολες), η αύξηση του 
ύψους του τακουνιού (για να μειω-
θεί η τάση του τένοντα) και η χρήση 
άλλωνορθοτικών μέσων.

Συνιστάται, επίσης, εφαρμογή 
φυσικοθεραπευτικών μεθόδων, όπως 
παγοθεραπεία, ψυχρά επιθέματα, 
υδροθεραπεία, υπέρηχοι, ρεύματα 
αναλγησίας (σταματάνε τον πόνο), 
laser, μαγνητικά πεδία (θεραπευτική 
συσκευή) κτλ, που ασκούν επουλωτι-
κή και αναλγητική δράση.

Ιδιαίτερα ωφελούν οι ήπιες διατα-
τικές ασκήσεις πριν από και μετά την 
άθληση. Επίσης ο συνδυασμός αντι-
φλεγμονώδους- αναλγητικής φυσικο-
θεραπευτικής αγωγής και η σχετική 
ανάπαυση-αποφόρτιση, αυξάνουν 
τον δείκτη επιτυχίας και μειώνουν 
τον χρόνο αποκατάστασης. Συνήθως 
αποφεύγεται η τοπική έγχυση κορτι-
κοστεροειδών, διότι χαλαρώνουν και 
εξασθενούν τον τένοντα, με πιθα-
νό επακόλουθο την πλήρη ρήξη του.

«Ο ακριβής χρόνος επιστροφής 
στη δραστηριότητα καθορίζεται από 
τον αθλητίατρο, τον ορθοπεδικό και 
τον φυσικοθεραπευτή και αποτελεί 

Τενοντίτιδα αχιλλείου:  
Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται
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τον σπουδαιότερο παράγοντα απο-
φυγής τυχόν υποτροπής», τονίζει ο 
Δρ. Γουδέβενος.

«Είναι προτιμότερο να καθυστε-
ρήσει μερικές ημέρες η επιστροφή 
στις δραστηριότητες, παρά να υπο-
τροπιάσει, οπότε πλέον θα έχουμε να 
κάνουμε με τη χρόνια τενοντίτιδα του 
Αχιλλείου, η οποία έχει το χαρακτη-
ριστικό της μακροχρόνιας, πολύπλο-
κης και δυσεπίλυτης κατάστασης».

Η χρόνια αχίλλεια 
τενοντίτιδα

Ο τρόπος εμφάνισης της χρόνιας 
τενοντίτιδας είναι κοινός με την οξεία 
τενοντίτιδα. Πιο ευάλωτα σε αυτήν 
είναι τα άτομα μέσης και τρίτης ηλι-
κίας, ενώ η κλινική εικόνα συμπερι-
λαμβάνει οίδημα, πάχυνση του τένο-
ντα και πόνο κατά την ψηλάφηση. 
Χαρακτηριστικό είναι το περπάτημα 
στις μύτες των ποδιών για τη μείω-
ση του πόνου.

Η αγωγή περιλαμβάνει το ίδιο 
σχήμα τόσο φαρμακευτικά όσο και 
φυσικοθεραπευτικά, αλλά για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα. 

Οι διατάσεις, και το λίγο ψηλό 
τακούνι αποτελούν μέρος της θερα-
πείας. Αν όλα αυτά αποτύχουν, τοπο-
θετείται ειδικός νάρθηκας για τρεις 
έως έξι εβδομάδες.

Στον μακροχρόνιο πόνο πρέπει να 
διερευνηθεί η πιθανή μερική ρήξη 
του τένοντα και εφόσον οι συντηρη-
τικές μέθοδοι έχουν εξαντληθεί χωρίς 
αποτέλεσμα, τότε γίνεται χειρουργι-
κή επέμβαση, με στόχο τη λύση των 
συμφύσεων και του ουλώδους ιστού.

«Συμπερασματικά, οι σημαντικό-
τεροι παράγοντες στην αντιμετώπιση 
της τενοντίτιδας τουαχιλλείου είναι 
η έγκαιρη διάγνωση, η άμεση αντι-
μετώπιση και η πειθαρχημένη στάση 
του ασθενή, χωρίς επιπολαιότητα και 
αυτοσχέδιες αγωγές» υπογραμμίζειο 
Δρ. Γουδέβενος. «Προληπτικά, είτε 
είστε αθλητής είτε ασχολείστε ερα-
σιτεχνικά με τη γυμναστική, πρέπει 
να θυμάστε ότι οι διατάσεις, πριν και 
μετά την άσκηση, δίνουν καλύτερη 
ελαστικότητα στους μυς και μεγαλύ-
τερη αντοχή στους τένοντες».

Και καταλήγει: «Η κατάλληλη υπό-
δηση, η έγκαιρη (άμεση) διακοπή των 
κοπιωδών δραστηριοτήτων σε περί-
πτωση πόνου και η αναζήτηση βοή-
θειας από τους ειδικούς, θα σας επι-
τρέψουν να επιστρέψετε σύντομα στο 
αγαπημένο σας σπορ ή χόμπι και να 
μην τα στερηθείτε χωρίς λόγο, είτε 
λόγω άγνοιας είτε λόγω υποτίμησης 
της κατάστασης αυτής. 

Ο γιατρός, ο φυσικοθεραπευτής, ο 
γυμναστής και ο προπονητής θα απο-
τελέσουν για σας την ομάδα πρόλη-
ψης και αντιμετώπισης της τενοντί-
τιδας του αχιλλείου. Γι’αυτό, λοιπόν, 
ακούστε τους».

Ανάλυση μελέτης έδειξε ότι τα 
δισκία κλαδριβίνης μείωσαν την 
εγκεφαλική ατροφία ασθενών με 
υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολ-
λαπλή σκλήρυνση, σε σύγκριση με 
το εικονικό φάρμακο.

Η Merck, μία κορυφαία εταιρεία 
στο χώρο των επιστημών και της 
τεχνολογίας, ανακοίνωσε σήμερα 
τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων 
της post hoc ανάλυσης της μελέτης 
CLARITY Φάσης ΙΙΙ στο επιστημο-
νικό περιοδικό Multiple Sclerosis 
Journal. Η ανάλυση έδειξε ότι τα 
Δισκία Κλαδριβίνης μείωσαν τον 
ετήσιο ρυθμό απώλειας όγκου του 
εγκεφάλου - γνωστό και ως εγκεφα-
λική ατροφία - σε σύγκριση με το 
εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με 
υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα  πολ-
λαπλή σκλήρυνση (RRMS).

Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι 
οι ασθενείς με χαμηλότερο ρυθμό 
ατροφίας εγκεφάλου είχαν τη μέγι-
στη πιθανότητα να μην εμφανίσουν 
εξέλιξη της αναπηρίας στα δύο χρό-
νια. Αυτό ενισχύει υπάρχοντα ευρή-
ματα που υποστηρίζουν ότι η αυξη-
μένη απώλεια όγκου εγκεφάλου με 
την πάροδο του χρόνου σχετίζεται 
με δυσμενέστερα κλινικά αποτελέ-
σματα, όπως αυξημένη εξέλιξη της 
αναπηρίας και μεταβολή στις γνω-
σιακές λειτουργίες, σε ασθενείς με 
Πολλαπλή Σκλήρυνση.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η ατρο-
φία του εγκεφάλου, γενικά,συσσω-
ρεύεταισε όλη την πορεία της πολλα-
πλής σκλήρυνσης και σχετίζεται με 
την εξέλιξη της αναπηρίας. Η ανά-
λυση αυτή είναι σημαντική καθώς 
επιβεβαιώνει τη σχέση μεταξύ της 
μείωσης στην εγκεφαλική ατροφία 
και μείωσηστην εξέλιξη της αναπη-

ρίας που διαπιστώθηκε στη μελέ-
τη CLARITY», δήλωσε ο Nicola De 
Stefano, επικεφαλής συγγραφέας 
της δημοσίευσης και Αναπληρωτής 
Καθηγητής Νευρολογίας του Τμή-
ματος Ιατρικής, Χειρουργικής και 
Νευροεπιστημών του Πανεπιστη-
μίου της Σιένα.

Η μελέτη CLARITY ήταν μια διε-
τής (96 εβδομάδων), τυχαιοποιημέ-
νη, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικο-
νικό φάρμακο μελέτη Φάσης ΙΙΙ των 
Δισκίων Κλαδριβίνης σε 1.326 άτο-
μα με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα 
πολλαπλή σκλήρυνση. Το πρωτεύον 
τελικό σημείο (ποσοστό υποτροπής 
στις 96 εβδομάδες) και τα κύρια δευ-
τερεύοντα τελικά σημεία (αναλογία 
ασθενών χωρίς υποτροπή και χρονι-
κό διάστημαως την επιβεβαιωμένη 
εξέλιξη της αναπηρίας) της μελέτης 
CLARITY επετεύχθησαν. 

Αυτά τα συμπεράσματα και τα 
αποτελέσματα ασφάλειας δημοσι-
εύθηκαν στοεπιστημονικό περιο-
δικόThe New England Journal of 
Medicine.

«Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν 
και επεκτείνουν τη γνώση μας σχε-
τικά με τη διαρκή και θετική επί-
δραση των Δισκίων Κλαδριβίνης 
στη βελτίωση κλινικά σημαντικών 
αποτελεσμάτων, όπως η μείωση της 
συχνότητας υποτροπών της νόσου 
και της αναπηρίας, και ενισχύουν 
περαιτέρω την αποφασιστικότητά 
μας να διατεθεί αυτή ηυπό έρευνα 
θεραπεία στους ασθενείς που ζουν 
με υποτροπιάζουσα - διαλείπου-
σα Πολλαπλή Σκλήρυνση», δήλω-
σε ο Steven Hildemann, MD, PhD, 
Global Chief Medical Officer και 
Headof Global Medical Affairs and 
Safety στη Merck.

Πολλαπλή σκλήρυνση εγκεφάλου: Έρευνα – θεραπεία

Οι απεικονιστικές τεχνικές στον εγκέφαλο των εφή-
βωων είναι δυνατό να προβλέψουν σε έναν βαθμό ποιοι 
νέοι θα έχουν προβλήματα λόγω χρήσης ναρκωτικών 
αργότερα στη ζωή τους. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον καθηγητή Μπράιαν Κνούτσον του Πανεπιστημί-
ου Στάνφορντ, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιο-
δικό «Nature Communications», σύμφωνα με το BBC, 
μελέτησαν 144 εφήβους που δεν είχαν έως τότε κάνει 
ποτέ χρήση ναρκωτικών. Μεταξύ των ερευνητών ήταν 
ένας Έλληνας επιστήμονας της διασποράς, ο Δημήτρης 
Παπαδόπουλος της Γαλλικής Επιτροπής Ατομικής Ενέρ-
γειας και Εναλλακτικών Ενεργειών.

Οι νέοι αρχικά απάντησαν σε ερωτηματολόγια και 
υποβλήθηκαν σε ψυχολογικά τεστ αξιολόγησης της προ-
σωπικότητάς τους, για να εντοπισθεί π.χ. πόσο παρορ-
μητικοί ήταν (είναι ένα χαρακτηριστικό που σχετίζεται 
με την χρήση ναρκωτικών). Στη συνέχεια, πραγματο-
ποιήθηκε έλεγχος του εγκεφάλου τους με ειδικά μηχα-
νήματα απεικόνισης.

Διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που είχαν συγκεκριμένη 
εγκεφαλική δραστηριότητα (ιδίως ο τρόπος που ο εγκέ-
φαλός τους ανταποκρινόταν στην προοπτική μιας από-
λαυσης), ήταν πιθανότερο να έχουν αρχίσει τα ναρκω-
τικά μετά από δύο χρόνια.

Σύμφωνα με μια εξήγηση, οι έφηβοι που είναι πιθα-
νότερο να μπλέξουν με ναρκωτικά είναι όσοι έχουν λιγό-
τερα κίνητρα και παίρνουν μικρότερη απόλαυση από 
παραδοσιακές ανταμοιβές όπως η απόκτηση χρημάτων.

Η τάση για χρήση ναρκωτικών αφήνει ένα «αποτύ-
πωμα» στον εγκέφαλό τους πράγμα που επιτρέπει να 
γίνει πρόβλεψη -εν μέρει τουλάχιστον- για το ποιοι νέοι 
μπορεί να εθιστούν στα ναρκωτικά.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι η μέθοδός τους, που είναι 
ακόμη πειραματική και χρειάζεται βελτίωση, μπορεί να 
βοηθήσει στο μέλλον να εντοπίζονται εκείνοι οι έφη-
βοι που ρέπουν περισσότερο στα ναρκωτικά. Σε κάθε 
περίπτωση, η νέα έρευνα θα πρέπει να επιβεβαιωθεί 
από άλλες μελέτες.

Ο εγκέφαλος των εφήβων δείχνει αν θα μπλέξουν με τα ναρκωτικά
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Δ ιεθνής έρευνα, με ελληνική 
συμμετοχή βρήκε ότι με τη 
βοήθεια ενός αλγόριθμου υπο-

λογιστή μπορεί να προβλεφθεί ο αυτι-
σμός από το πρώτο κιόλας έτος της 
ζωής ενός παιδιού, προτού εκδηλω-
θούν τα πρώτα σχετικά συμπτώματα 
συμπεριφοράς. Ανοίγει έτσι ο δρόμος 
για την ανάπτυξη ενός προ- συμπτω-
ματικού διαγνωστικού εργαλείου, που 
σήμερα δεν υπάρχει.

Στη νέα μελέτη, όπου συμμετεί-
χε η ελληνικής καταγωγής νευρο-
ψυχολόγος Πηνελόπη Κωστοπού-
λου του καναδικού Πανεπιστημίου 
ΜακΓκιλ του Μόντρεαλ, οι ερευνη-
τές του Πανεπιστημίου της Β.Καρολί-
να και του Νοσοκομείου Παίδων της 
Φιλαδέλφεια, με επικεφαλής τον παι-
δίατρο και νευροψυχολόγο Ρόμπερτ 
Σουλτς, χρησιμοποίησαν μαγνητική 
απεικόνιση για να μελετήσουν σε ώρα 
ύπνου την ανάπτυξη του εγκεφάλου 
σε τρεις ομάδες 148 παιδιών: σε βρέ-
φη με υψηλό κίνδυνο αυτισμού λόγω 
οικογενειακού ιστορικού (π.χ. μεγα-
λύτερος αδελφός με αυτισμό) που 
αργότερα όντως διαγνώσθηκαν και 
αυτά με την ίδια διαταραχή, σε βρέφη 
με οικογενειακό ιστορικό αυτισμού 
που όμως δεν είχαν διαγνωσθεί τα 
ίδια έως την ηλικία των δύο ετών, 
καθώς και σε βρέφη χωρίς οικογε-
νειακό ιστορικό και χωρίς διάγνω-
ση αυτισμού.

Οι επιστήμονες μελέτησαν τον 
εγκέφαλο σε τρία χρονικά διαστή-
ματα: στις ηλικίες των έξι, 12 και 24 

μηνών. Διαπιστώθηκε ότι, σε σχέ-
ση με τα παιδιά χωρίς αυτισμό, τα 
αυτιστικά παιδιά εμφάνιζαν ταχύ-
τερη ανάπτυξη της επιφάνειας του 
φλοιού του εγκεφάλου στις ηλικίες 
μεταξύ των έξι και 12 μηνών, καθώς, 
επίσης, ταχύτερη ανάπτυξη όλου του 
όγκου του εγκεφάλου μεταξύ των 12 

και των 24 μηνών.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός 

υπολογιστικού συστήματος (αλγόριθ-
μου) τεχνητής νοημοσύνης με «βαθιά 
μάθηση», που τροφοδοτήθηκε με 
όλα τα συγκριτικά δεδομένα από τις 
εγκεφαλικές απεικονίσεις, διαπιστώ-
θηκε ότι είναιδυνατό να προβλεφθεί 

σωστά -με ποσοστό ακρίβειας περί-
που 80%- ποια παιδιά θα ανέπτυσ-
σαν αυτισμό αργότερα.

Για «πραγματική πρόοδο στην πρό-
ωρη διάγνωση του αυτισμού», έκα-
νε λόγο ο Σουλτς. Όπως είπε, «έχου-
με τις πρώτες στέρεες ενδείξεις ότι, 
προτού ένα παιδί γιορτάσει τα πρώτα 
γενέθλιά του, είναι δυνατό να προβλε-
φθεί αν θα διαγνωσθεί με αυτισμό».

Οι επιστήμονες πάντως επεσή-
μαναν ότι ο αλγόριθμός τους, αν και 
πολλά υποσχόμενος, χρειάζεται περαι-
τέρω βελτίωση, προτού αξιοποιηθεί 
ευρέως για την πρόωρη διάγνωση 
της διαταραχής του αυτισμού.

Έως σήμερα, το νωρίτερο που ο 
αυτισμός μπορούσε να διαγνωσθεί, 
είναι από την ηλικία των δύο ετών 
περίπου, με βάση ορισμένες συμπερι-
φορές και τις δυσκολίες επικοινωνί-
ας, οι οποίες συνήθως εκδηλώνονται 
στην ηλικία των δύο έως τεσσάρων 
ετών. Τα αδέρφια των παιδιών που 
έχουν ήδη διαγνωσθεί με αυτισμό, 
αντιμετωπίζουν και αυτά μεγαλύ-
τερο κίνδυνο, σε σχέση με τον γενι-
κό πληθυσμό. Αν και δεν υπάρχει 
θεραπεία για την εν λόγω πολύπλο-
κη αναπτυξιακή διαταραχή, η έγκαι-
ρη διάγνωση και παρέμβαση μπορεί 
να μετριάσει τα συμπτώματα και να 
βελτιώσει τις κοινωνικές, συναισθη-
ματικές και νοητικές δεξιότητες των 
παιδιών με αυτισμό.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δεί-
ξει ότι οι άνθρωποι με αυτισμό συχνά 
διαθέτουν μεγαλύτερο εγκέφαλο.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: Αλγόριθμος  
εγκεφάλου που τον προβλέπει

Οι επιστήμονες πιστεύουν πως βρήκαν τον 
τρόπο για να «διαγράψουν» της οδυνηρές ανα-
μνήσεις που μπορεί να έχει κάποιος στο μυαλό 
του, βοηθώντας έτσι πέρα από μεμονωμένα περι-
στατικά και τους τοξικομανείς να αντιμετωπίσουν 
τον εθισμό του, αλλά και τους στρατιώτες να ξεπε-
ράσουν το μετατραυματικό τους στρες.

Συγκεκριμένα, Καναδοί ερευνητές ενεργοποίη-
σαν και διέγραψαν τις κακές μνήμες από τον εγκέ-
φαλο τρωκτικών, υπερπαράγοντας μία συγκεκρι-
μένη ουσία του εγκεφάλου, η οποία συνδέεται με 
τους νευρώνες του εγκεφάλου που είναι υπεύθυ-
νοι για τις κακές μνήμες.

Η συγκεκριμένη έρευνα θυμίζει την υπόθεση 
της ταινίας με την Κέιτ Γουίνσλετ «Η αιώνια λια-

κάδα ενός καθαρού μυαλού» στην οποία οι κακές 
μνήμες που είχαν οι χαρακτήρες αφαιρέθηκαν 
σε μία κλινική.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, λοιπόν, οι νευρώνες 
στους οποίους «αποθηκεύονται» οι κακές μνήμες 
θα μπορούσαν να αφαιρεθούν χωρίς να επηρεά-
σουν άλλα μέρη του νευρικού συστήματος. Ακόμη, 
οι ερευνητές ανέφεραν πως τα άτομα που έχουν 
εθισμό στην κοκαΐνη θα μπορούσαν να απαλλα-
γούν από τις αναμνήσεις που συνδέονται με τον 
εθισμό στο ναρκωτικό.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν πως μία 
μέρα μπορεί τα άτομα με μετατραυματικό στρες 
να απαλλαγούν από αυτό, καθώς κυρίως εκείνοι 
υποφέρουν από ενοχλητικές μνήμες που διατα-

ράσσουν την ζωή τους» ανέφερε ο αναπληρωτής 
καθηγητής στο Τμήμα Φυσιολογίας στο Πανεπι-
στήμιο του Τορόντο, δρ. Σεένα.

Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να έχει και κάποια 
μειονεκτήματα στους ανθρώπους που θα ήθελαν 
να απαλλαχθούν από μία κακή μνήμη που σχε-
τίζεται με τα προσωπικά του προβλήματα, όπως 
έναν χωρισμό.

«Όλοι μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αν τα δια-
γράψουμε, τότε τι θα μας κρατάει από το να μην τα 
ξανακάνουμε». Όσον αφορά αυτό, η γιατρός Τζοσε-
λίν αναφέρει πως υπάρχει ένα ηθικό δίλημμα για 
το αν πρέπει να διαγράψει κάποιος τις αναμνή-
σεις του, καθώς το ότι είναι δυνατό δεν σημαίνει 
πως πρέπει να γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις.

Διέγραψε τις «κακές» αναμνήσεις από τη μνήμη σου
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Η ημικρανία είναι μία πολύ συχνή μορ-
φή κεφαλαλγίας, προσβάλλοντας κατά 
μέσον όρο το 12-18% των ενηλίκων, 

με τις γυναίκες ασθενείς να είναι σχεδόν 
τριπλάσιες από τους άνδρες.

Στην Ευρώπη, το 12-28% των ανθρώ-
πων εκδηλώνουν ημικρανίες κάποια στιγ-
μή στη ζωή τους, με το 6-15% των ενηλί-
κων ανδρών και το 14-35% των ενηλίκων 
γυναικών να εκδηλώνουν τουλάχιστον μία 
ημικρανική κρίση τον χρόνο.

Οι πονοκέφαλοι, γενικότερα, είναι το πιο 
συχνό σύμπτωμα, καθώς οι εννέα στους δέκα 
ενήλικες τους εκδηλώνουν σε ετήσια βάση.

Οι ακριβείς αιτίες της ημικρανίας δεν 
είναι γνωστές, αλλά πολλοί επιστήμονες 
πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος των πασχόντων 
είναι πιο ευαίσθητος στις περιβαλλοντικές 
επιρροές και ότι ορισμένα τρόφιμα, έντονα 
φώτα ή ακόμα και η πείνα μπορεί να την 
ενεργοποιήσουν. Οι κεραυνοί μπορεί να 
προκαλέσουν έντονους πονοκεφάλους, ιδί-
ως στους πάσχοντες από ημικρανία, ανα-
φέρουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο 
του Σινσινάτι. 

Όπως ανακάλυψαν, η συχνότητα των 
πονοκεφάλων αυξάνονται κατά το ένα τρί-
το τις ημέρες που υπάρχουν καταιγίδες με 
κεραυνούς.

Οι πιθανές αιτίες της συσχέτισης μπο-
ρούν να εντοπιστούν σε διάφορα φυσικά 
φαινόμενα, σύμφωνα με τον καθηγητή Κλι-
νικής Ιατρικής και μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Κεφα-
λαλγίας (NHF) των ΗΠΑ δρ Βίνσεντ Μάρτιν.

Όπως είπε τα ηλεκτρομαγνητικά κύμα-
τα που εκπέμπουν οι κεραυνοί μπορεί να 
είναι η μία αιτία. Επιπλέον, οι κεραυνοί 
προκαλούν αυξήσεις στους ατμοσφαιρι-
κούς ρύπους, όπως το όζον, ενώ μπορεί 
να οδηγήσουν σε αυξημένη απελευθέρω-
ση των σπορίων των μυκήτων που μπορεί 
να οδηγήσουν σε ημικρανία.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία από 90 
πάσχοντες από ημικρανία (το 90% ήταν 
γυναίκες) οι οποίοι κρατούσαν ημερήσιο 
ημερολόγιο πονοκεφάλων επί τρεις έως 
έξι μήνες. Οι εθελοντές κατάγονταν από 
συγκεκριμένες περιοχές του Οχάιο και του 
Μισούρι. Αφού συνέλεξαν στοιχεία για τους 
κεραυνούς που είχαν πέσει στις περιοχές 
αυτές τις ημέρες που κατέγραφαν οι εθε-
λοντές τους πονοκεφάλους τους, διαπίστω-
σαν πως η συχνότητα των πονοκεφάλων 
γενικώς και της ημικρανίας ειδικώς αυξα-
νόταν κατά 31% και 28% αντιστοίχως τις 
ημέρες με κεραυνούς.

Αφού έλαβαν υπ’ όψιν όλες τις παρα-
μέτρους των καταιγίδων που θα μπορού-
σαν να σχετισθούν με τους πονοκεφάλους 
–όπως η περιβαλλοντική θερμοκρασία, η 
βαρομετρική πίεση, η ταχύτητα των ανέμων, 
η υγρασία και η βροχόπτωση– κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι οι κεραυνοί αύξαναν 
τον κίνδυνο πονοκεφάλου ή ημικρανικής 
κρίσης κατά 19%.

Ημικρανίες:  
Φταίει ο καιρός;

Κοιμάστε πολλές ώρες,  
υποφέρετε από…

 
Ο παρατεταμένος ύπνος μπορεί να είναι μια πρώ-

ιμη ένδειξη νοητικής έκπτωσης στους ηλικιωμένους, 
ιδίως αν μιλάμε για άτομα με χαμηλό μορφωτικό επί-
πεδο, αναφέρει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περι-
οδικό Neurology.

Aυτοί που κοιμούνται περισσότερο έχουν μικρότερο 
όγκο εγκεφάλου και διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο εμφά-
νισης άνοιας. Όσοι μάλιστα κοιμόντουσαν για περισσό-
τερες από 9 ώρες τη νύχτα και δεν είχαν υψηλή μόρφω-
ση είχαν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες εμφάνισης 
άνοιας, σε σχέση με εκείνους που κοιμόντουσαν λιγότε-
ρες από 9 ώρες.

Όπως επισημαίνει η επικεφαλής της μελέτης, Sudha 
Seshadri, από το Κέντρο της Νόσου Alzheimer της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστόνης, τα ευρή-
ματα υποδεικνύουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια του ύπνου 
μπορεί να είναι ένδειξη νευροεκφύλισης.

Μέχρι σήμερα, τα ευρήματα των μελετών ήταν αντι-
φατικά, η συγκεκριμένη ανάλυση όμως, που εξέτασε 2457 
συμμετέχοντες βρήκε 234 περιπτώσεις άνοιας και 181 
περιπτώσεις Alzheimer. 

Η μεγάλη διάρκεια του ύπνου σχετίζεται επίσης με 
μικρότερο όγκο του εγκεφάλου και φτωχότερη εκτελεστι-
κή λειτουργία. "Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα, υπο-
δεικνύουν ότι ο μακράς διάρκειας ύπνος λειτουργεί σαν 
ένας πρώιμος βιολογικός δείκτης νευροεκφύλισης, ειδι-
κά σε εκείνους που έχουν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο”.

"Οι ασθενείς που αναφέρουν μεγάλη διάρκεια ύπνου 
και γνωστικά παράπονα στον γιατρό τους, θα πρέπει να 
παραπέμπονται για screening για άνοια. Μπορεί η ανα-
φορά αυτή να αποτελεί ένα χρήσιμο κλινικό εργαλείο για 
να προβλέψει τα άτομα που μπορούν να εξελιχθούν σε 
πάσχοντες από κλινική άνοια, μέσα σε 10 χρόνια”.



10  νομία   ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Τ ο 16% των ασθενών που πέθα-
ναν από έμφραγμα μέσα σε ένα 
μήνα από την μεταφορά τους 

στο νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρε-
τανία, δεν είχαν διαγνωσθεί παρότι 
είχαν προειδοποιητικά συμπτώματα.

Σύμφωνα με έρευνα της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Imperial College 
του Λονδίνου (ICL), το οξύ έμφραγ-
μα του μυοκαρδίου διαγνώσθηκε ως 
κύρια αιτία μεταφοράς στο νοσοκομείο 
σε 307.496 περιπτώσεις, σε 52.374 
είχε ανιχνευθεί σε δεύτερη μεταφο-
ρά στο νοσοκομείο ή εκτός νοσοκο-
μείου, ενώ σε 86.874 περιπτώσεις 
είχε καταγραφεί απλώς ως «συννο-
σηρότητα».

Για την τελευταία ομάδα ασθε-
νών, η θνησιμότητα ήταν διπλάσια 
έως τριπλάσια απ’ ό,τι στους ασθε-
νείς που είχαν εξαρχής διαγνωστεί 
με έμφραγμα.Σχεδόν οι μισοί από 
τους συνολικώς 135.950 ασθενείς 
που πέθαναν από έμφραγμα, βρίσκο-
νταν στο νοσοκομείο την ημέρα του 
θανάτου τους ή κάποια στιγμή κατά 
τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες της 
ζωής τους. Από αυτούς, οι 21.677 δεν 
είχαν καμία αναφορά στους ιατρι-
κούς φακέλους τους για εν εξελίξει ή 
επικείμενο έμφραγμα, αλλά παρ’ όλα 
αυτά πέθαναν εξαιτίας του.

Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευ-
νήτρια δρ Πέρβιζ Ασάρι, οι γιατροί 
είναι πολύ καλοί στην αντιμετώπιση 
του εμφράγματος όταν προκαλεί έντο-
να και άμεσα εμφανή συμπτώματα, 
αλλά όχι και τόσο καλοί στη διάγνω-
ση ενός δευτεροπαθούς εμφράγμα-
τος ή στην ανίχνευση ενδείξεων που 
υποδηλώνουν ότι υπάρχει αυξημένος 

κίνδυνος θανάτου από έμφραγμα στο 
εγγύς μέλλον.

Ένα μήνα πριν από το θάνατό τους 
οι ασθενείς είχαν εκδηλώσει:

• Λιποθυμικό επεισόδιο (συγκοπή)

• Δύσπνοια και πόνο στο στήθος
Οι γιατροί δεν υποψιάσθηκαν όμως 

ότι αυτά αποτελούσαν ένδειξη επικεί-
μενου εμφράγματος λόγω απουσίας 
εμφανών βλαβών στην καρδιά κατά 

την εξέταση.
Έτσι, τα συμπτώματα αυτά είχαν 

καταγραφεί ως «μη ειδικά» και οι 
συνηθέστερες διαγνώσεις ήταν:

• Κυκλοφορικά προβλήματα (35% 
των θανάτων)

• Μη ειδικά συμπτώματα που 
προαναφέρθηκαν (6% των θανάτων)

• Αναπνευστικά προβλήματα όπως 
η πνευμονία και η χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια (12% των θανάτων)

Τα συμπτώματα
Σύμφωνα με την υπηρεσία NHS 

Choices του βρετανικού ΕΣΥ, τα 
συμπτώματα του εμφράγματος είναι:

• Πόνος στο στήθος, που εκδηλώ-
νεται σαν αίσθημα πίεσης ή σφιξίμα-
τος στο κέντρο του θώρακα.

• Πόνος σε άλλα τμήματα του σώμα-
τος. Ο πόνος μπορεί να επεκτείνεται 
από το θώρακα στα χέρια (συνήθως 
στο αριστερό μπράτσο, αλλά μπορεί 
να προσβάλλει και τα δύο), τη γνάθο, 
τον αυχένα, τη ράχη και την κοιλιά.

• Αίσθημα ζάλης ή ιλίγγου
• Εφίδρωση
• Δύσπνοια
• Ναυτία ή έμετος
• Ακραίο αίσθημα άγχους (σαν 

κρίση πανικού)
• Βήχας ή συριγμός
Ο πόνος στο στήθος σε πολλούς 

ασθενείς είναι ισχυρός, ενώ σε άλλους 
είναι ήπιος και θυμίζει πολύ τη δυσπε-
ψία.

Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποί-
ες δεν παρατηρείται καθόλου πόνος. 
Αυτό είναι πιθανότερο να συμβεί 
στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους 
και στους πάσχοντες από διαβήτη.

Έμφραγμα: Τα 2 μη «ειδικά» συμπτώματα 
που προειδοποιούν ένα μήνα νωρίτερα

 Περισσότεροι από 430.000 εθελοντές συμ-
μετείχαν σε μια νέα μελέτη, η οποία εστιάζει 
σε δύο βασικούς τύπους σώματος, το «μήλο» 
και το «αχλάδι» και αναφέρεται στον τρόπο με 
τον οποίο οι δύο αυτοί σωματότυποι καθορί-
ζουν την υγεία μας.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι 
που έχουν τον χαρακτηριστικό σωματότυπο του 
«μήλου», όπου ο κορμός είναι στρογγυλεμένος 
με το λίπος να συγκεντρώνεται στην κοιλιά και 
το στομάχι, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να 
εκδηλώσουν καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς 
είθισται να έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση και 

υψηλά επίπεδα χοληστερίνης.
Επιπλέον, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να ανα-

πτύξουν αντίσταση στην ινσουλίνη και επομένως 
να εμφανίσουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Αντίθετα, οι άνθρωποι με τον τύπο σώματος 
«αχλάδι», όπου το περιττό λίπος έχει την τάση 
να συγκεντρώνεται στους μηρούς, τους γλου-
τούς και τα οπίσθια, αποδεικνύεται ότι είναι πιο 
τυχεροί σε ό,τι αφορά την υγεία τους, δεδομέ-
νου ότι έχουν μικρές πιθανότητες να εκδηλώ-
σουν στεφανιαία νόσο ή σακχαρώδη διαβήτη.

Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το σπλαχνικό 
λίπος (το λίπος της κοιλιάς) είναι ανθυγιεινό σε 

αντίθεση με το λίπος που συσσωρεύεται γύρω 
από τους μηρούς και τους γλουτούς, το οποίο 
έχει προστατευτική δράση απέναντι στις καρδι-
αγγειακές παθήσεις και στα μεταβολικά νοσή-
ματα (π.χ. σακχαρώδης διαβήτης).

Ο καθηγητής Sekar Kathiresan από το Γενι-
κό Νοσοκομείο της Βοστόνης δήλωσε σχετικά: 
«Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η 
κατανομή του σωματικού λίπους, πέρα από την 
απλή μέτρηση του ΔΜΣ, θα μπορούσε να εξη-
γήσει μια σειρά από προβλήματα υγείας που 
σχετίζονται με τον διαβήτη τύπου 2 και την 
στεφανιαία νόσο».

Πώς οι σωματότυποι καθορίζουν την υγεία μας
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Σ ήμα κινδύνου για επικείμενο 
Grexit από τα νέα φάρμακα, σε 
περίπτωση που εφαρμοστούν 

τα νέα προτεινόμενα μέτρα στη φαρ-
μακευτική πολιτική, εκπέμπει ο Σύν-
δεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσε-
ων Ελλάδος (ΣΦΕΕ). «Οι Έλληνες θα 
γίνουν πολίτες 2ης κατηγορίας στην 
ΕΕ με απόφαση της πολιτείας», τονί-
ζει ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Άκης 
Αποστολίδης.

Ύστατη έκκληση και αυστηρή προ-
ειδοποίηση για τις ανεπανόρθωτες 
συνέπειες σε βάρος των Ελλήνων 
ασθενών, που επιφέρουν τα επικεί-
μενα μέτρα του Υπουργείου Υγείας 
στη φαρμακευτική πολιτική, απηύ-
θυνε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών 
Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) σε 
έκτακτη συνέντευξη τύπου.

Σύμφωνα με τα νέα προτεινόμε-
να μέτρα, η είσοδος των καινοτόμων 
θεραπειών των βαρέως και χρονίως 
πασχόντων ασθενών στην Ελλάδα θα 
καθυστερεί από 2-4 χρόνια ή δεν θα 
γίνεται καθόλου, καθώς τα εν λόγω 
μέτρα προϋποθέτουν την ολοκλήρω-
ση της αξιολόγησης των φαρμάκων 
αυτών σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ηνω-
μένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιταλία, Πορτο-
γαλία, Σουηδία, Ισπανία).

Όπως σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, 
σε ένα πεδίο όπου η Ελλάδα ήδη υπο-
λείπεται τραγικά, έχοντας το μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα έγκρισης 
νέων φαρμάκων - περίπου 21 μήνες 
απαιτούνται στη χώρα μας όταν ο 
Ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 3,9 
μήνες-, τα νέα μέτρα δεν στοχεύουν 
στον εξορθολογισμό, αλλά πλήττουν 
ευθέως τους Έλληνες ασθενείς και την 
καινοτομία. «Αν ίσχυαν ήδη οι ρυθ-
μίσεις αυτές, στην πρόσφατη θετική 
λίστα με τις 21 δραστικές ουσίες, 7 
από αυτές για σοβαρές και σπάνιες 
ασθένειες, καμία δεν θα μπορούσε να 
κυκλοφορήσει στη χώρα», επεσήμα-
νε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρου-
σιάστηκαν, κατά την τριετία 2014-
2016, στην Ελλάδα κυκλοφόρησαν 
43 νέα φάρμακα που αφορούν στον 
καρκίνο καθώς και άλλες σπάνιες 
παθήσεις, εκ’ των οποίων κανένα δεν 
πληροί την προϋπόθεση θετικής αξι-
ολόγησης HTA από τις 6 χώρες που 
αναφέρονται στη προτεινόμενη ρύθ-
μιση του Υπουργείου, συνεπώς κανέ-
να εξ’ αυτών των φαρμάκων δεν θα 
ήταν σήμερα διαθέσιμο στους Έλλη-
νες ασθενείς που πάσχουν από σοβα-
ρότατες χρόνιες παθήσεις.

Πρόσφατη γνωμάτευση του καθη-
γητή στο London School of Economics 
(LSE), κ. Πάνου Καναβού, υπογραμ-
μίζει ότι είναι αδύνατη η εφαρμο-

γή μίας τέτοιας ρύθμισης, καθώς οι 
χώρες που προτείνονται έχουν πολύ 
διαφορετικές διαδικασίες με σημα-
ντικές ανομοιότητες στον τρόπο που 
εφαρμόζουν τον μηχανισμό HTA και 
επιπλέον δεν αξιολογούνται όλα τα 
φάρμακα σε αυτές τις χώρες.

Επιπλέον, τίθεται το ερώτημα, πώς 
θα εισάγονται στην Ελλάδα φάρμακα 
για ασθένειες που έχουν χαμηλό επι-
πολασμό σε χώρες της βόρειας Ευρώ-
πης, όπως η μεσογειακή αναιμία και 
η ηπατίτιδα C ή όταν χώρες, όπως η 
Ιταλία και η Ισπανία, δεν ανακοινώ-
νουν τα αποτελέσματα της αξιολόγη-
σης των φαρμάκων.

Αναφερόμενοι στις επιπτώσεις 
των νέων μέτρων στο φαρμακευτι-
κό κλάδο, οι εκπρόσωποι του ΣΦΕΕ, 
τόνισαν για μία ακόμη φορά ότι εξα-
ντλούν τη βιωσιμότητά του, τονίζο-
ντας χαρακτηριστικά ότι «εδώ και 
καιρό λειτουργεί πάνω από τα όρια 
αντοχών του».

Όπως επισημαίνουν, η Κυβέρνη-
ση αντί να υλοποιήσει τη μνημονι-

ακή δέσμευσή της για μείωση κατά 
30% του ανορθολογικού και άδικου 
clawback, προχωρεί σε αυξημένο 
ενοποιημένο rebate, απειλώντας τις 
87.000 θέσεις εργασίας που στηρίζει 
άμεσα και έμμεσα ο κλάδος. Παράλλη-
λα, δημιουργεί συνθήκες αποεπένδυ-
σης και μείωσης των κλινικών ερευ-
νών που ήδη διεξάγονται στη χώρα 
μας, τομέα στον οποίο ήδη είμαστε 
ουραγοί με χαμηλότερες επενδύσεις 
και από την Κύπρο ακόμη, με αποτέ-
λεσμα να μπαίνει τέλος και στα νέα 
φάρμακα που ήδη αναπτύσσονται 
στην Ελλάδα.

«Αυτό που ζητάμε είναι να προ-
χωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθ-
μίσεις που έχει ανάγκη η χώρα και 
όχι οι φοροεισπρακτικές, αντιεπεν-
δυτικές, παράλογες και επικίνδυνες 
για τον έλληνα ασθενή και τη δημό-
σια υγεία ρυθμίσεις. Με ουσιαστικό 
διάλογο και συνεργασία, ανακατανέ-
μοντας τις δαπάνες ορθολογικά και 
όχι βάζοντας φραγμούς στα δικαιώ-
ματα των Ελλήνων ασθενών και την 

πρόσβασή τους στα αγαθά της επι-
στημονικής προόδου», υπογράμμισε, 
μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ.

Κλείνοντας την τοποθέτηση του, 
ο κύριος Αποστολίδης προέτρεψε την 
κυβέρνηση να αποτιμήσει έγκαιρα και 
ρεαλιστικά τις πραγματικές συνέπειες 
των επιλογών της, «για να μην χαθεί 
τώρα ότι δεν χάθηκε τα προηγούμε-
να χρόνια της κρίσης». Και διατύπω-
σε ένα κρίσιμο ερώτημα: «Το 2016 η 
Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προ-
ϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) 
έχει γνωμοδοτήσει θετικά για 46 νέα 
μελλοντικά φάρμακα, από τα οποία τα 
25 τα χαρακτηρίζει υψηλής θεραπευ-
τικής καινοτομίας. Με την ισχύ των 
επικείμενων μέτρων πόσα από αυτά 
αλήθεια θα έρθουν στη χώρα μας; 
Μήπως βρισκόμαστε αντιμέτωποι 
με ένα Grexit από τα νέα φάρμακα;».

Σε περίπτωση που προχωρήσουν 
τα μέτρα, ο ΣΦΕΕ προτίθεται να προ-
σβάλλει δικαστικά την απόφαση, τόσο 
στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊ-
κά δικαστήρια.

ΣΦΕΕ: Εκπέμπει «SOS»  για τα νέα φάρμακα
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Χ αμηλότερη από την αναμενό-
μενη είναι η συχνότητα εμφά-
νισης καρκίνου του παχέος 

εντέρου σε ασθενείς με μεγάλους 
πολύποδες από ό,τι εθεωρείτο μέχρι 
σήμερα.

Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν 
ερευνητές της Cleveland Clinic, οι 
οποίοι ισχυρίζονται ότι τα ευρήμα-
τα της μελέτης τούς φέρνουν ενώπι-
ον της υποχρέωσης να ερευνήσουν 
το ενδεχόμενο αλλαγής του τρόπου 
αντιμετώπισης των μεγάλων πολυ-
πόδων και αντί των παραδοσιακών 
εκτομών του εντέρου, στις οποίες 
υποβάλλονται σήμερα οι ασθενείς, 
να επιλέγονται, εναλλακτικά, προ-
ηγμένες ενδοσκοπικές τεχνικές του 
παχέος εντέρου.

Η αναδρομική μελέτη, που δημο-
σιεύθηκε στο Journal of the American 
College of Surgeons έδειξε ότι οι ασθε-
νείς που διαγιγνώσκονται με μεγάλους 
πολύποδες υποβάλλοντες σε περιττές 
εκτομές του παχέος εντέρου, καθώς 
η πλειοψηφία τους δεν είναι κακοή-
θεις. Όπως δήλωσε ο ερευνητής Emre 
Gorgun, MD, FACS, FASCRS, χειρουρ-
γός στο Τμήμα Χειρουργικής του Παχέ-
ος Εντέρου της Cleveland Clinic, τις 
περισσότερες φορές τα κριτήρια των 
θεραπόντων ιατρών για την εκτέλε-
ση της εκτομής είναι υποκειμενικά 
και δεν οφείλονται στη βεβαιότητα 
περί καρκίνου.

«Το παχύ έντερο αποτελεί το τελευ-
ταίο τμήμα του πεπτικού σωλήνα 
και ο ρόλος του είναι η απορρόφη-
ση του νερού της αχώνευτης τροφής 
από το λεπτό έντερο και η αποβολή 
των υπολειμμάτων από τον οργανι-
σμό, στην οποία συμβάλει η βλέννα 
την οποία εκκρίνει. Οι πολύποδες, 
οι οποίοι είναι ουσιαστικά επιπλέ-
ον ιστός, είναι η κύρια αιτία πρό-
κλησης καρκίνου του παχέος εντέ-
ρου, που μπορεί να αποφευχθεί εάν 
αυτοί αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια 
της κολονοσκόπησης,  της πλέον 
ενδεδειγμένης εξέτασης του παχέος 
εντέρου στην οποία πρέπει να υπο-
βάλλονται όλοι οι άνθρωποι άνω των 
50 ετών ή νωρίτερα όταν συντρέχουν 
λόγοι, όπως η ύπαρξη συγγενών με 
καρκίνο του παχέος εντέρου.

Είναι σχεδόν αδύνατο να προ-
βλεφθεί ποιος καλοήθης πολύποδας 
θα μετατραπεί σε καρκίνο και μέχρι 
σήμερα η επιστημονική κοινότητα 
θεωρούσε ότι οι ευμεγέθεις πολύπο-
δες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες 
να είναι ή να εξαλλαχθούν σε κακοή-
θη νεοπλάσματα και γι’ αυτό η συνή-
θης πρακτική είναι η υποβολή του 
ασθενή σε κολεκτομή. Πρόκειται για 

μια σημαντική επέμβαση κατά την 
οποία αφαιρείται το σύνολο ή τμήμα 
του παχέος εντέρου, η οποία ενέχει 
κινδύνους για εμφάνιση ανεπιθύμη-
των ενεργειών, μεταξύ των οποίων 
είναι η αιμορραγία, η θρόμβωση, η 
πνευμονική εμβολή, ο τραυματισμός 
γειτονικών οργάνων, ο ειλεός και η 
μόλυνση του τραύματος», μας εξηγεί 
γενικός χειρουργός Δρ. Αναστάσιος 
Ξιάρχος - Διευθυντής της χειρουρ-
γικής κλινικής του Ομίλου Ιατρικού 
Αθηνών - Ιατρικού Περιστερίου και 
Πρόεδρος της Επιστημονικής Εται-
ρείας Ορθοπρωκτικής Χειρουργικής.

Η μελέτη
Έχοντας ως στόχο να εκτιμήσουν 

τον κίνδυνο καρκίνου που διατρέ-
χουν οι ασθενείς με μεγάλους πολύ-
ποδες, η ομάδα του Gorgun εξέτασε 
στοιχεία από τους ιατρικούς φακέ-
λους 439 ασθενών που υποβλήθη-
καν σε κολεκτομή για ενδοσκοπικά 
ανεγχείρητους πολύποδες του παχέος 
εντέρου στην Cleveland Clinic κατά 
την περίοδο 1997-2012. Οι μισοί απ’ 
αυτούς (50,1%) ήταν άνδρες ηλικίας 
από 27 έως 97 ετών, με μέση ηλικία 

τα 67 έτη. Από τους 439 ασθενείς, οι 
346 (79%) υποβλήθηκαν σε προεγχει-
ρητική ενδοσκόπηση στην κλινική.

Οι ερευνητές συμπεριέλαβαν στη 
μελέτη τους μόνο ασθενείς με πολύ-
ποδες που δεν είχαν διαγνωστεί ως 
κακοήθεις πριν από την επέμβαση, 
εξαιρώντας εκείνους που διαπιστωμέ-
να είχαν κακοήθεις πολύποδες, αλλά 
και όλους τους ασθενείς που υπέφε-
ραν είτε από κληρονομικό σύνδρομο 
πολυποδίασης, είτε από φλεγμονώ-
δη νόσο του εντέρου, είτε είχαν άλλα 
νοσήματα για τη θεραπεία των οποίων 
απαιτούνταν χειρουργική επέμβαση.

Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι 
από τους πολύποδες είχαν εντοπι-
στεί στο δεξί κόλον (οι 394 από τους 
439, ποσοστό δηλαδή 89,7%), με την 
πλειοψηφία στο τυφλό έντερο (199 
από τους 394, ποσοστό 45,3%). Όσον 
αφορά τη μορφολογία τους το 57,4% 
ήταν άμισχοι, το 24,8% έμμισχοι, και 
το 17,8% επίπεδοι. 

Η ενδοσκόπηση αποκάλυψε 
δυσπλασία υψηλού βαθμού σε 88 
ασθενείς (20%). Όσον αφορά στα 
μεγέθη ο μέσος όρος, όπως μετρή-
θηκε κατά την κολονοσκόπηση και 
μετεγχειρητικά, ήταν 3,0 cm (εύρος 

από 0,3 έως 10 cm) και 2,7 cm (εύρος 
0 έως 11 cm), αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα
Μετά την εξέταση των στοιχεί-

ων οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 
μόνο οι 37 ασθενείς είχαν καρκίνο, 
ποσοστό μόλις 8,4%. Όπως σημείω-
σε ο Emre Gorgun, όσα αποκάλυψε 
η μελέτη διεύρυναν τις γνώσεις των 
επιστημόνων, καθώς ήταν «το πρώτο 
βήμα που δείχνει τη χαμηλή συχνό-
τητα εμφάνισης καρκίνου σε αυτούς 
τους μεγάλους πολύποδες, η οποία 
δεν είναι τόσο υψηλή όσο εθεωρείτο 
μέχρι σήμερα».

Κατά την άποψη του ερευνητή, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική αυτή η αποκάλυ-
ψη της μελέτης, αφού ποσοστό 92% 
των ασθενών υποβλήθηκε σε κολε-
κτομή για μεγάλο πολύποδα παρότι 
τελικά αυτός ήταν καλοήθης. Ποσο-
στό μάλιστα 18,9% βίωσε επιπλοκές 
εντός του μήνα μετά την εγχείρηση, 
με συχνότερες τον ειλεό και τη λοίμω-
ξη του τραύματος, οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να είχαν αποφευχθεί, αφού 
δεν υπήρχε αναγκαιότητα εκτομής.

«Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν 
ότι πρέπει να αλλάξουμε τη χειρουρ-
γική προσέγγισή μας για να διασφα-
λίσουμε ότι θα παρέχουμε καλύτερες 
υπηρεσίες σε κάθε ασθενή. Σε έναν 
ασθενή με ενδοσκοπικά μη αφαιρέ-
σιμο ορθοκολικό πολύποδα που μοιά-
ζει καλοήθης, είναι συνήθως ασφαλής 
για την αφαίρεσή του μια πιο συντη-
ρητική προσέγγιση, που θα διασώ-
σει το όργανο», δήλωσε ο Gorgun, 
Σημείωσε δε ότι, βάσει των αποτε-
λεσμάτων, θα πρέπει οι χειρουργοί 
να εξετάζουν το ενδεχόμενο επιλο-
γής κάποιας προηγμένης ενδοσκο-
πικής τεχνικής ή μιας λαπαροσκο-
πικά υποβοηθούμενης προσέγγισης 
εάν δεν υπάρχει υψηλή υποψία για 
καρκίνο. Όταν απαιτείται εκτομή του 
παχέος εντέρου, θα πρέπει να πραγ-
ματοποιείται εφαρμόζοντας τις ογκο-
λογικές αρχές και τεχνικές.

Πράγματι, «εκτός από την ανοι-
χτή κολεκτομή, η οποία είναι ιδιαί-
τερα τραυματική και απαιτεί μεγάλη 
περίοδο ανάρρωσης, υπάρχουν νέες 
τεχνικές όπως η ενδοσκοπική βλεν-
νογονεκτομή ή η ενδοσκοπική υπο-
βλεννογόνιος εκτομή, οι οποίες έχουν 
καταστεί από τις κύριες μεθόδους 
εξαίρεσης προκαρκινικών αλλοιώσε-
ων ή καλοηθών. Όμως, είναι απαιτη-
τικές και πρέπει να εκτελούνται από 
έμπειρους και πλήρως εξειδικευμέ-
νους χειρουργούς», τονίζει ο Δρ. Ανα-
στάσιος Ξιάρχος.

Πολύποδες εντέρου ίσον καρκίνος;
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Θεραπευτικές Ιδιότητες 
του Κρόκου Κοζάνης

Ο Κρόκος Κοζάνης ή αλλιώς σαφράν ή σαφράνι ή 
ζαφορά είναι ένα από τα πιο σπάνια φυτά με φαρμακευ-
τικές ιδιότητες.Καλλιεργείται και αναπτύσσεται αποκλει-
στικά στο Νομό Κοζάνης. Μπορεί να το συναντήσετε είτε 
με την μορφή σκόνης, είτε με την μορφή νηματιδίων, 
ενώ πλέον αποτελεί βασικό συστατικό συσκευασμένων 
ειδών διατροφής, όπως είναι τα βιολογικά αφεψήματα.

Τα θρεπτικά συστατικά του κρόκου είναι η βιταμίνη 
Β12, η λυκοπίνη, η ζεαξανθίνη, το α-β καροτίνιο καθώς 
περιέχει και βιταμίνη C, σίδηρο, κάλιο και μαγνήσιο. Τα 
βασικά του θεραπευτικά συστατικά είναι η πικροκροκί-
νη και η κροκίνη. Ο κρόκος όπως αναφέραμε και παρα-
πάνω έχει θεραπευτικές ιδιότητες όπως αντιοξειδωτική, 
αντιγηραντική δράση.

Μετά από έρευνες, έχει αποδειχτεί και η αντιθρομ-
βωτική του δράση, καθώς το εκχύλισμα του κρόκου προ-
καλεί αναστολή της συγκόλλησης των αιμοπεταλίων. Η 
ισχυρή του αντιοξειδωτική και αντιγηραντική δράση του 
οφείλεται στην περιεκτικότητά του σε κροκίνη και της 
σαφρανάλη που δεσμεύουν τις ελεύθερες ρίζες.

Ο κρόκος συμβάλει στην βελτίωση της μνήμης και 
στην καταπολέμηση του άγχους κυρίως λόγω της κρο-
κίνης και της κροκετίνης.  Μια άλλη ιδιότητά του, είναι 
ότι βοηθάει στην μείωση στης χοληστερόλης, στην ναυ-
τία και στον πυρετό. Επίσης λόγω της τροποποίησης της 
σεροτονίνης μειώνει την κατάθλιψη. Ο κρόκος χρησιμο-
ποιείται ακόμη και για φλεγμονές των ούλων. Τέλος στην 
αρχαιότητα δίνονταν στον κρόκο ακόμη και αφροδισι-
ακές ιδιότητες.

Ο κρόκος είναι το ακριβότερο μπαχαρικό στον κόσμο, 
λόγω της απαιτητικής και χειρωνακτικής διαδικασίας 
συλλογής και επεξεργασίας του φυτού. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι χρειάζονται περίπου 150.000 άνθη κρόκου για 
ένα κιλό αποξηραμένων στιγμάτων του.

Ο κρόκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μαγειρική 
ως μπαχαρικό δίνοντας μια ιδιαίτερη γεύση και χρώμα 
στο φαγητό. Η δοσολογία πρέπει να είναι μικρή, γιατί 
μπορεί να δώσει έντονη υπόπικρη γεύση.  Ακόμη στην 
ζαχαροπλαστική, στην ποτοποιία αλλά και στην τυροκομία.

Ωστόσο, ένας εύκολος τρόπος για να εντάξετε τον 
κρόκο Κοζάνης στην καθημερινότητά σας είναι η κατα-
νάλωσή του σε συνδυασμό και με αλλά βότανα σε μορ-
φή ροφήματος που μπορείτε να βρείτε σε επιλεγμένα 
σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών τροφίμων.Κάνεις δίαιτα .!! να τι πρέπει να τρως

Eίναι 11 το βράδυ και νιώθετε το στομάχι σας να σας... τραβάει; Παρόλο που το 
φαγητό τόσο αργά θεωρείται μάλλον «απαγορευμένο», ιδίως αν ακολουθείτε ένα πρό-
γραμμα απώλειας βάρους, το να φάτε κάτι για να μην πέσετε στο κρεβάτι πεινασμένος 
με κίνδυνο να μην μπορέσετε να κοιμηθείτε λόγο της πείνας  δεν είναι αμαρτία. Αν 
μάλιστα κάνετε μια θρεπτική επιλογή, χωρίς να ξεπερνάτε τις 200 θερμίδες, φροντί-
ζοντας η επιλογή σας να περιέχει κάποιους υγιεινούς υδατάνθρακες, όπως για παρά-
δειγμα τα φρούτα, σε συνδυασμό με λίγη πρωτεΐνη. Οι υδατάνθρακες βοηθούν στην 
επέλευση του ύπνου, ενώ η πρωτεΐνη στη διατήρηση του μυικού σας ιστού.

Ας δούμε λοιπόν κάποια ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων σνακ:
• 2 φλιτζάνια ποπ κορν και 4 κομματάκια τυρί σε μέγεθος ζαριού
• ¾ του φλιτζανιού γιαούρτι, με ½ φλιτζάνι blueberries
• ½ πίτα ολικής άλεσης αλειμμένη με χούμους
• 1 μπανάνα αλειμμένη με μία κουταλιά της σούπας φιστικοβούτυρο
• ½ φλιτζάνι cottage cheese ανακατεμένο με ¼ της κούπας ανανά
• Κομμένα λαχανικά σε ντιπ 2 κουταλιών της σούπας γιαουρτιού ή χούμους
•  Ένα απλό smoothie: Ανακατέψτε 1 κούπα απλό κεφίρ με ½ κούπα κατεψυγμένα 

φρούτα, όπως ροδάκινα, μούρα ή μάνγκο.
• Κρακεράκια ολικής άλεσης, με ¼ ρικότα και ελάχιστο μέλι.

Κ ατά μέσο όρο το 40% του βάρους 
ενός παιδιού, πόσο παχύ ή λεπτό θα 
είναι, κληρονομείται από τους γονείς 

σύμφωνα με μια νέα βρετανική επιστημο-
νική μελέτη.

Όσο πιο παχύ είναι ένα παιδί, τόσο περισ-
σότερο βαραίνει η «κληρονομιά» των γονιών 
του. Για τα πιο λεπτά παιδιά το βάρος τους 
οφείλεται μόνο κατά 10% σε κάθε έναν από 
τους δύο γονείς (συνολικά 20%). Το ποσοστό 
ανεβαίνει σχεδόν στο 30% για τα πιο παχιά 
παιδιά, συνεπώς για τα πιο παχύσαρκα παι-
διά ο κληρονομικός παράγων και από τους 
δύο γονείς μπορεί να φθάσει συνολικά στο 
60%. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Σάσεξ, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ 
Ντόλτον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευ-
ση στο περιοδικό «Economics and Human 
Biology», ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 
100.000 παιδιά και τους γονείς τους σε έξι 
χώρες διαφόρων ηπείρων (ΗΠΑ, Βρετανία, 
Κίνα, Ινδονησία, Ισπανία, Μεξικό).

Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι κατά 
μέσο όρο ο δείκτης μάζας σώματος (η ανα-
λογία βάρους προς ύψος) ενός παιδιού κατά 
μέσο όρο οφείλεται κατά περίπου 20% στην 
μητέρα και κατά 20% στον πατέρα του, άρα 
συνολικά 40% και από τους δύο.

Διαπιστώθηκε ότι τα ευρήματα είναι 
παρεμφερή σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο οικονομικής και βιομηχα-
νικής ανάπτυξης μιας χώρας.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η παχυ-
σαρκία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά τόσο 
στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες» δήλωσε ο Ντόλτον. «Θα 
πρέπει να ξανασκεφθούμε το βαθμό στον 

οποίο η παχυσαρκία είναι το αποτέλεσμα 
οικογενειακών παραγόντων και της γενετι-
κής κληρονομιάς μας, παρά των αποφάσε-
ων που παίρνουν τα ίδια τα άτομα στη ζωή 
τους», πρόσθεσε.

Παιδική παχυσαρκία: 
Κληρονομική κατά 40%



14  νομία   ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ | ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

Α ν δεν εκφραστεί τη στιγμή που 
πρέπει, θα εκδηλωθεί όταν δεν 
υπάρχει λόγος, προκαλώντας 

ανάρμοστες συμπεριφορές και προ-
βλήματα στις σχέσεις. Ο συσσωρευ-
μένος θυμός είναι ένα ενεργό ηφαί-
στειο μέσα μας, που αν αρχίσει να 
εκρήγνυται ψάχνουμε για εξιλαστή-
ρια θύματα και αποδιοπομπαίους τρά-
γους. Κι αυτό έχει συνέπειες...

Ο θυμός είναι ένα φυσιολογικό, 
υγιές τις περισσότερες φορές ανθρώ-
πινο συναίσθημα. Όταν όμως ξεφεύγει 
από τον έλεγχο, μπορεί να δημιουρ-
γήσει προβλήματα στη δουλειά, στις 
προσωπικές και κοινωνικές σχέσεις 
και να επηρεάσει την όλη ποιότητα 
της ζωής. Παράλληλα, μπορεί να μας 
κάνει να νιώθουμε σα να βρισκόμαστε 
μέσα σε μια διαρκή δίνη μιας κατά-
στασης απρόβλεπτης και επικίνδυνης, 
απίστευτα φορτισμένης συναισθη-
ματικά. Είναι δυνατό να προκληθεί 
είτε από εξωτερικά, είτε από εσωτε-
ρικά αίτια. Μπορεί να θυμώσουμε  
με κάποιο άτομο ή μία κατάσταση 
ή ακόμα και από την εσωτερική μας 
ανησυχία για κάποιο προσωπικό μας 
πρόβλημα, ενώ τραυματικές ή δυσά-
ρεστες αναμνήσεις μπορούν επίσης 
να τον πυροδοτήσουν.

Μην τον «κρατάτε»
Η αναβολή της εκδήλωσης του 

θυμού είναι βασικό χαρακτηριστικό 
των ανθρώπων αυτών. Επειδή δεν γνω-
ρίζουν να τον διαχειρίζονται σωστά, 
λειτουργούν δυσανάλογα, μεταθέτο-
ντας τις εκφράσεις του για… αργό-
τερα. Νομίζουν ότι είναι σωστό να 
μεταθέσουν την χωροχρονική στιγμή 
της έκφρασης του θυμού, με αποτέλε-
σμα η άλλη στιγμή να μην είναι της 
ίδιας αξίας με τη στιγμή που έπρεπε 
να εκφραστεί ο θυμός, αλλά τότε να 
τους αναγκάζει η εσωτερική πίεση 
που νιώθουν να τον εκφράσουν και 
από έκφραση γίνεται έκρηξη. Τότε επι-
τίθενται σε ανθρώπους ή για λόγους 
που ουσιαστικά δεν δημιούργησαν 
το θυμό που νιώθουν, με αποτέλεσμα 
να την «πληρώνουν» αθώοι.

Περιθωριοποίηση και 
κοινωνική απομόνωση

Οι κοινωνικές και προσωπικές σχέ-
σεις είναι οι τομείς που πλήττονται 
περισσότερο από αυτήν τη συμπε-
ριφορά. Ο μη εξεφρασμένος θυμός 
μπορεί να οδηγήσει σε παθολογικές 
εκφράσεις θυμού, όπως η παθητική-
επιθετική συμπεριφορά (με λεκτικές 
πισώπλατες επιθέσεις σε ανθρώπους, 

χωρίς να τους εξηγούν το λόγο) ή η 
υιοθέτηση κυνικής και εριστικής προ-
σωπικότητας, με αποτέλεσμα να προ-
καλούνται δυσκολίες στις κοινωνικές 
σχέσεις. Οι –πολλές φορές άδικες- 
εκρήξεις θυμού , με τους παραπάνω 
«έμμεσους» τρόπους, ως αποτέλεσμα 
του συσσωρευμένου θυμού, μπορεί 
να οδηγήσουν ακόμα και στην περι-
θωριοποίηση και την κοινωνική απο-
μόνωση των ατόμων αυτών.

Πώς επηρεάζει το σεξ

Το σεξ δεν μένει αλώβητο από 
το θυμό που δεν εκδηλώνεται. Κάθε 
άλλο: τα συσσωρευμένα αισθήματα 
θυμού μπορεί να εκδηλώνονται κατά 
τη σεξουαλική επαφή με βωμολοχία 
και κακοποίηση του/της συντρό-
φου.  Παρόλο που η επιστήμη ορί-
ζει πλέον ότι παθολογικό και επι-
κίνδυνο στο σεξ είναι ό,τι δεν έχει 

τη συναίνεση και των δύο, στην 
προκειμένη περίπτωση θεωρείται 
παθολογικό.

Πώς να διαχειριστείτε  
το θυμό σας

• Ανακαλύψτε τι πυροδοτεί το θυμό 
σας και αναπτύξτε προκαταβολικά 
μεθόδους για να εμποδίσετε αυτά τα 
αίτια από το να σας φέρνουν στα άκρα.

• Αποφύγετε καταστάσεις ή ανθρώ-
πους που σας προκαλούν εκνευρισμό.

• Προσπαθήστε να εκλογικεύσε-
τε τη σκέψη σας, αντιδρώντας στην 
κατάλυση του ορθολογισμού σας.

• Εκφράστε μετρημένα το θυμό 
σας, πάντα τη στιγμή που υπάρχει ο 
πραγματικός λόγος.

• Η εκδήλωση του θυμού με εκφρα-
στικούς και όχι επιθετικούς τρόπους 
είναι η πιο υγιής έκφραση θυμού.

• Η ύπαρξη σαφούς εικόνας για τον 
εαυτό σας και για τους στόχους και 
τα μέσα με τα οποία θα τους πετύχε-
τε, χωρίς να προκαλείτε κακό στους 
γύρω σας, είναι ένας καλός τρόπος 
για να αποφεύγετε το να είσαστε πιε-
στικοί, απαιτητικοί και ίσως τελικά 
επιθετικοί.

• Συμβουλευτείτε κάποιον ειδι-
κό σε περίπτωση που νιώθετε ότι η 
λάθος διαχείριση του θυμού δημιουρ-
γεί πρόβλημα στη ζωή σας και στις 
σχέσεις σας.

Εκφραστείτε ελεύθερα…

Το προφίλ των ανθρώπων  
που συγκρατούν το θυμό τους
Υπάρχουν άνθρωποι που στην προσπάθειά τους να 
μην πληγώσουν κάποιον, ή λόγω του εσωτερικευμένου 
κοινωνικού ελέγχου και του φόβου μιας επαπειλούμενης 
ποινής, ως αποτέλεσμα μιας ανεξέλεγκτης έκφρασης θυμού, 
συγκρατούνται και δεν εκφράζουν το θυμό τους. Πρόκειται 
συνήθως για ανθρώπους που δεν έχουν εκπαιδευτεί από 
το περιβάλλον τους (κυρίως οικογένεια) να διαχειρίζονται 
σωστά το θυμό τους, γεγονός που τους οδηγεί σε ακραίες 
συμπεριφορές, όταν τελικά αυτός εκδηλώνεται. Είναι 
γεγονός, επίσης, πως η άρνηση των συναισθημάτων 
θυμού αλλά και γενικά των συναισθημάτων αποτελεί 
σύμπτωμα παθολογίας χαρακτήρα, με την κλινική εικόνα 
να ακολουθείται και από άλλα συμπτώματα, με δυσάρεστες 
επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου.
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Ε δώ και αιώνες κυκλοφορούν διά-
φοροι αστικοί μύθοι για το πώς 
μπορεί μια γυναίκα να προβλέψει 

το φύλο του μωρού που θα γεννήσει. 
Πιθανότατα έχετε ακούσει κάποιους 
από αυτούς, όπως το ότι αν η κοιλιά 
είναι φουσκωμένη σχετικά ψηλά το 
μωρό θα είναι κορίτσι, ενώ αντίθε-
τα αν το μωρό βρίσκεται πιο χαμηλά 
στη μήτρα θα είναι αγόρι.

Τι λέει όμως η επιστήμη για όλα 
αυτά; Υπάρχουν πράγματι ενδείξεις 
που «προδίδουν» το φύλο του μωρού;

Σύμφωνα με μια νέα αμερικανι-
κή επιστημονική μελέτη που δημο-
σιεύεται στην επιθεώρηση Brain, 
Behavior, and Immunity, το φύλο του 
μωρού επηρεάζει την υγεία της μέλ-
λουσας μητέρας. Όπως διαπίστωσαν 
οι ερευνητές, οι γυναίκες που κυοφο-
ρούν κορίτσι παρουσιάζουν συχνά 
αυξημένα επίπεδα φλεγμονής στο 
σώμα τους και αυτό εκδηλώνεται με 
ένα εντονότερο αίσθημα κακουχίας, 
συγκριτικά με γυναίκες που περιμέ-
νουν αγόρι.

Το φύλο του μωρού, αναφέρει η 
μελέτη, συνδέεται με τη λειτουργία 
του ανοσοποιητικού της γυναίκας, 
η οποία είναι εντονότερη όταν το 
έμβρυο είναι γένους θηλυκού. Αυτό 
με τη σειρά του μπορεί να επηρεά-
σει το αν μια γυναίκα θα έχει έντο-
νες ναυτίες ή λιγούρες κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης της.

«Η έρευνά μας βοηθά τόσο τις 

γυναίκες όσο και τους μαιευτήρες να 
αναγνωρίσουν ότι το φύλο του μωρού 
αποτελεί παράγοντα που πιθανώς επη-
ρεάζει το πώς ανταποκρίνεται ο οργα-
νισμός της γυναίκας σε καθημερινές 

“προκλήσεις” που σχετίζονται με την 
ανοσοαπόκριση. Κατ’ επέκταση, μπο-
ρεί να αποτελέσει τη βάση για μελλο-
ντικές έρευνες που θα εξετάζουν πώς 
οι διαφορές στη λειτουργία του ανο-

σοποιητικού επηρεάζουν την αντί-
σταση του  γυναικείου οργανισμού 
σε ιούς και άλλες λοιμώξεις ή σε χρό-
νιες παθήσεις (όπως το άσθμα), αλλά 
και κατά πόσο η αντίσταση αυτή επη-
ρεάζει την υγεία του εμβρύου» εξηγεί 
η Αμάντα Μίτσελ από το Πολιτειακό 
Πανεπιστήμιο του Οχάιο, μία εκ των 
συντακτών της νέας μελέτης.

Προκειμένου να καταλήξουν στα 
παραπάνω συμπεράσματα, οι ερευ-
νητές μελέτησαν δείγμα 80 γυναικών 
καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύ-
νης τους, καταγράφοντας συγκεκριμέ-
να τις κυτταροκίνες στον οργανισμό 
τους. Οι κυτταροκίνες είναι μια κατη-
γορία διαλυτών πρωτεϊνών και πεπτι-
δίων που επηρεάζουν τη συμπεριφο-
ρά των κυττάρων που τις περιβάλλουν 
και λειτουργούν ως μέσο επικοινωνί-
ας κατά την ανοσοαπόκριση, ενώ επί-
σης προωθούν την κίνηση των κυττά-
ρων προς ένα σημείο όπου υπάρχει 
φλεγμονή, λοίμωξη ή τραυματισμός.

Αν και δεν παρατηρήθηκαν δια-
φορές στα επίπεδα κυτταροκινών στο 
αίμα ανάλογα με το φύλο, οι ερευνη-
τές σημείωσαν ότι υπήρχαν περισσό-
τερες κυτταροκίνες που προάγουν τη 
φλεγμονή (pro-inammatory cytokines) 
στον οργανισμό των γυναικών που 
κυοφορούσαν κορίτσι όταν εκτέθηκαν 
σε βακτήρια. Η ένδειξη αυτή μεταφρά-
ζεται σε εντονότερη ανοσοαπόκριση 
συγκριτικά με τις γυναίκες που κυο-
φορούσαν αγόρι.

Εγκυμοσύνη: Ενδείξεις που 
«προδίδουν» το φύλο του μωρού;

Κοινό μέτωπο ενάντια στον ασφαλιστικό-φορο-
λογικό νόμο συγκροτούν οι υγειονομικοί, όπως 
αποφασίσθηκε στα πλαίσια της πανυγειονομικής 
συγκέντρωσης που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλ-
λογος Αθηνών (ΙΣΑ), με τη συμμετοχή Επιστημο-
νικών Ενώσεων και Φορέων, τη Δευτέρα (20/02).

Οι εκπρόσωποι των υγειονομικών κλάδων εξέ-
δωσαν ψήφισμα εναντίον του νόμου και αποφά-
σισαν να δώσουν ενωμένοι συλλογική μάχη για 
την απόσυρσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστη-
καν από εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στην 
εκδήλωση, το άθροισμα φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, για εισοδήματα που κυμαίνονται από 
20.000 ευρώ έως και 70.000 ευρώ, ξεκινάει από 
το 60% και μπορεί να φτάσει μέχρι και 80% των 
φορολογητέων εισοδημάτων.

Προσθέτοντας σε αυτά τα ποσά το τέλος επι-
τηδεύματος, το κόστος χρήσης και την προμή-
θεια των P.O.S. για τις   τραπεζικές συναλλαγές 
και άλλους έμμεσους φόρους γίνεται κατανοητό 
ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι να απομένει το 
10% έως 15% του καθαρού εισοδήματος για να 
καλύψει τις καθημερινές προσωπικές και οικο-
γενειακές ανάγκες.

Είναι χαρακτηριστικό ότι χιλιάδες ιατροί οι 
οποίοι μέχρι 31/12/2016 κατέβαλαν από 4.000 
έως 5.000 ευρώ εισφορές το χρόνο τώρα καλού-
νται να πληρώσουν από 10.000 έως 15.000 ευρώ 
ετησίως.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, κ. Γ. Πατούλης, έκανε 
λόγο για έναν πρόχειρο και ανεφάρμοστο νομο-
θέτημα για το οποίο μάλιστα εγείρονται σοβαρά 
ζητήματα συνταγματικότητας των ρυθμίσεων που 

πρόκειται να αξιοποιηθούν στα ένδικα μέσα που 
θα χρησιμοποιηθούν.

Ο κ. Πατούλης κάλεσε τον υγειονομικό κλά-
δο σε συστράτευση ενάντια στο φοροεισπρακτι-
κό νόμο που αποτελεί την ταφόπλακα του ιατρι-
κού κλάδου και κατ’ επέκταση του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας μας.

«Οδηγούμαστε στην πλήρη φτωχοποίηση και 
εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, η οποία αποτελεί 
την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Στην 
ουσία ωφελούνται μόνο τα υψηλά εισοδήματα και 
οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στους οποίους 
παραδίδεται η υγεία και το επιστημονικό προσω-
πικό της χώρας. 

Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε όλα 
τα μέσα για να αποτρέψουμε αυτή την εξέλιξη», 
ανέφερε ο Γ. Πατούλης.

Συμμαχία υγειονομικών ενάντια στο νέο ασφαλιστικό
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Π ρος νομοθετική ρύθμιση «οδεύ-
ουν» τα Κέντρα Εμπειρογνω-
μοσύνης για τις σπάνιες παθή-

σεις, ενώ παράλληλα συστήνεται και 
επιτροπή αξιολόγησής τους.  

Όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Α. 
Ξανθός, κατά το χαιρετισμό του, στην 
εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Σπάνιων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.Π.Α), με 
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπά-
νιων Παθήσεων, τα κέντρα αυτά θα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση και τη 
βελτίωση τόσο της διάγνωσης όσο 
και της αξιόπιστης φροντίδας των 
ασθενών που πάσχουν από σπάνια 
νοσήματα. Επίσης θα ενισχύσουν την 
έρευνα και την επιδημιολογική επιτή-
ρηση με την τήρηση σχετικών μητρώ-
ων και την κατάρτιση των επαγγελμα-
τιών υγείας. Παράλληλα συστήνεται 
στο ΚΕΣΥ Εθνική Επιτροπή Αξιολό-
γησης των Κέντρων αυτών.

Σύμφωνα με τον κ. Ξανθό, η απρό-
σκοπτη πρόσβαση για όλους σε ένα 
αναβαθμισμένο Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας αποτελεί βασική προτεραι-
ότητα της κυβερνητικής πολιτικής. 
«Η νομοθετική κατοχύρωση ήταν 
το πρώτο και καθοριστικό βήμα, της 
πλήρους ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης των ανασφάλιστων πολι-

τών με το νόμο 4368/2016», τόνισε 
ο υπουργός Υγείας.

Όσον αφορά στα φάρμακα πολιτι-
κό στόχο υψηλής προτεραιότητας για 
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας  αποτελεί η διασφάλιση της 
πρόσβασης για όλους σε αυτά που 
πραγματικά έχουν ανάγκη, με αποτε-
λεσματικό έλεγχο της συνταγογράφη-
σης και σε τιμές που καθιστούν εφι-

κτή αυτή την προοπτική, στα πλαίσια 
ενός βιώσιμου συστήματος υγείας.

Ειδικά για τα σπάνια νοσήματα η 
πρόσβαση στα «ορφανά» φάρμακα, στα 
καινοτόμα και υψηλού κόστους φάρ-
μακα, αποτελεί ένα σοβαρό στοίχημα.

«Με εργαλεία τα σύγχρονα επι-
στημονικά τεκμηριωμένα θεραπευτι-
κά πρωτόκολλα, τα μητρώα ασθενών, 
την ανάπτυξη μηχανισμού αξιολό-

γησης φαρμακευτικής καινοτομίας, 
τη διαπραγμάτευση τιμών αποζη-
μίωσης των νέων φαρμάκων και τη 
διασφάλιση προϋπολογισμών, που 
εντός του σημερινού περιοριστικού 
πλαισίου θα αποδεικνύουν την προ-
τεραιότητα στις πολιτικές δημόσιας 
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σε 
συνεργασία με όλους τους κοινωνι-
κούς εταίρους θα τα καταφέρουμε!», 
δήλωσε ο κ. Ξανθός και συνέχισε:

Σε όλα τα ανωτέρω είναι πολύτι-
μη βέβαια, η συμβολή των συλλόγων 
ασθενών που μας ενημερώνουν και 
μας ευαισθητοποιούν και οπωσδήπο-
τε επιτελούν ένα πολύτιμο έργο. Το 
Υπουργείο Υγείας σας θεωρεί πολύ-
τιμους συμβούλους του», τόνισε ο 
υπουργός Υγείας.

Η προσπάθεια σταθεροποίησης, 
«ηθικοποίησης» και αναβάθμισης του 
Ε.Σ.Υ. δίνει έμφαση στην ανθρωποκε-
ντρική φροντίδα και στα δικαιώματα 
των ασθενών. Στην κατεύθυνση αυτή 
είναι υπό έκδοση σχετική Υπουργική 
Απόφαση για τη λειτουργία των Γρα-
φείων προστασίας δικαιωμάτων των 
ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της 
χώρας. Ενώ ήδη με Υπουργική Απόφα-
ση λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια 
λίστα χειρουργείου στα νοσοκομεία.

Προς νομοθετική ρύθμιση «οδεύουν» τα Κέντρα 
Εμπειρογνωμοσύνης για τις σπάνιες παθήσεις

Ωστόσο δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την 
σωματική της διάσταση καθώς περιλαμβάνει την 
αποχή από την κατανάλωση κρέατος, αυγού, 
γαλακτοκομικών , ψαριού και ελαιολάδου (τα 
δύο τελευταία σε συγκεκριμένες ημέρες). Μήπως 
όμως αυτές οι διατροφικές ελλείψεις και οι απο-
κλεισμοί στις ομάδες τροφίμων την καθιστούν 
λιγότερο θρεπτική;

Αξίζει να κάνουμε έναν σύντομο "διατροφικό" 
απολογισμό με τα συν και τα πλην της εφαρμο-
γής της στην πράξη.

Aν όμως ωφεληθούμε από τις θετικές επι-
δράσεις της νηστείας στον οργανισμό μας και με 
κατάλληλους διαιτητικούς χειρισμούς προσπαθή-
σουμε να αποτρέψουμε τις ελλείψεις θα είμαστε 
όλοι από την μεριά μας ευχαριστημένοι. Έτσι λοι-
πόν αξίζει να επισημάνουμε τις πηγές εκείνων 
των θρεπτικών συστατικών που αν δεν το προ-
σέξουμε ενδέχεται να "χάσουμε" με την εφαρμογή 
μιας νηστίσιμης δίαιτας. Ωστόσο καλό είναι να 
έχουμε υπόψην μας ότι κάποιες ομάδες ατόμων 
έχουν εξατομικευμένες ανάγκες τόσο σε μακρο-
θρεπτικά συστατικά όσο και σε μίκρο-θρεπτικά 
συστατικά συνεπώς θα ήταν καλύτερο να συμ-
βουλευτούν τον γιατρό και τον διαιτολόγο τους 

για περεταίρω συμβουλευτική καθώς ο αποκλει-
σμός ομάδων τροφίμων για ένα παρατεταμένο διά-
στημα μπορεί να έχει ανεπιθύμητες επιπτώσεις.

Τα άτομα αυτά είναι:
• γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης
• γυναίκες που θηλάζουν
• παιδιά και έφηβοι
• άτομα μεγαλύτερης ηλικίας (όπως μετεμμηνο-
παυσιακές γυναίκες)
• άτομα που νοσούν ή βρίσκονται σε φάση ανάρ-
ρωσης
• άλλες παθολογικές καταστάσεις
• άτομα που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
• άτομα με αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις 
όπως αθλητές

Απώλεια ή πρόσληψη βάρους κατά την νηστεία; 
Και ενώ η εφαρμογή νηστείας φυσιολογικά μπορεί 
να οδηγήσει σε αποτοξίνωση του οργανισμού και 
απώλεια περιττών κιλών δεν είναι λίγες οι φορές 
που συμβαίνει το αντίθετο. Πολλοί λόγοι μπορούν 
να οδηγήσουν τελικά σε ένα θετικό ενεργειακό 
ισοζύγιο και η ζυγαριά να ανέβει!

Μικρές διατροφικές συμβουλές που καλό 
είναι να έχετε κατά νου σε περίπτωση που 
είστε σε νηστεία είναι οι εξής:

• προσέχουμε την υπερκατανάλωση φαγητού
• προτιμάμε την μαγειρική στον ατμό ,στο φούρ-
νο, στην κατσαρόλα και αποφεύγουμε το τηγάνι
• δεν αμελούμε ποτέ το πρωινό..Οφείλει και την 
περίοδο της νηστείας να είναι ο βασιλιάς των 
γευμάτων μας
• τα φρούτα είναι πάντα καλές επιλογές μικρο-
γευμάτων
• η σαλάτα δεν λείπει απο τα κύρια γεύματα μας
• τα όσπρια καλό είναι να αποτελούν το γεύμα 
τουλάχιστον 2-3 φορές μέσα στην εβδομάδα η 
ποικιλία στην διατροφή μας είναι σημαντική...
όχι μόνο πατάτες και μακαρόνια!
• ενημέρωση από τον διαιτολόγο για τα προϊό-
ντα σόγιας και πώς μπορούν να ενταχθούν στο 
καθημερινό διαιτολόγιο

Σαρακοστή….. η περίοδος ψυχικής ανάτασης
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Η ικανότητα να βλέπουμε τον κόσμο 
γύρω μας είναι κάτι που οι περισ-
σότεροι από εμάς θεωρούμε δεδο-

μένο, αλλά υπάρχουν νοσήματα που 
μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές και 
μόνιμες βλάβες στην όραση χωρίς να 
το καταλάβουμε.

Ένα από αυτά είναι το γλαύκωμα, 
μία ομάδα οφθαλμικών παθήσεων με 
κοινό χαρακτηριστικό την προοδευτι-
κή βλάβη του οπτικού νεύρου. Η βλάβη 
αυτή συνήθως οφείλεται στην σταδι-
ακή αύξηση της πίεσης στο εσωτερι-
κό των ματιών (ενδοφθάλμια πίεση), 
η οποία όμως δεν προκαλεί συμπτώ-
ματα στα αρχικά στάδια. Έτσι, συνή-
θως απαιτούνται 3-4 χρόνια χωρίς 
θεραπεία για να αρχίσουν οι αλλοιώ-
σεις στο οπτικό νευρό που τελικά θα 
μειώσουν την όραση.

«Οι βλάβες στην όραση αρχικά εκδη-
λώνονται με περιορισμό του οπτικού 
πεδίου περιφερειακά και μόνο όταν 
εξελιχθεί το γλαύκωμα, θα επηρεαστεί 
η όραση και κεντρικά. Μέχρι, όμως, να 
αντιληφθεί ο ασθενής ότι έχει πρόβλη-
μα, θα έχει χάσει σημαντικό ποσοστό 
της όρασής του και αυτό θα είναι μη 
αναστρέψιμο», λέει ο επιστημονικός 
διευθυντής του Οφθαλμολογικού Ινστι-
τούτου LaserVision Δρ. Αναστάσιος-Ι. 
Κανελλόπουλος, καθηγητής Οφθαλμο-
λογίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρ-
κης και πρόεδρος της Διεθνούς Εται-
ρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής για 
την Αμερικανική Ακαδημία Οφθαλμο-
λογίας (ISRS/ΑΑΟ).

Πότε πρέπει  
να γίνεται έλεγχος

Για όλους αυτούς τους λόγους, «η 

ενδοφθάλμια πίεση και η εικόνα του 
οπτικού νεύρου πρέπει να ελέγχονται 
κάθε χρόνο μετά την ηλικία των 40 
ετών ή αλλιώς σε κάθε επίσκεψη στον 
οφθαλμίατρο η οποία γίνεται είτε για 
προληπτικό έλεγχο (τσεκάπ) της όρα-
σης είτε επειδή υπάρχει κάποιο δια-
γνωσμένο οφθαλμολογικό πρόβλημα 
που χρειάζεται παρακολούθηση. Ιδανι-
κά όμως θα πρέπει να έχουν προηγηθεί 
ανάλογες μετρήσεις και στις νεότερες 
ηλικίες, αλλά με πιο αραιή συχνότητα, 
πιθανώς κάθε 2 έως 4 χρόνια», υπο-
γραμμίζει ο Δρ. Κανελλόπουλος.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Εται-

ρεία Γλαυκώματος (World Glaucoma 
Association) με αφορμή την Παγκόσμια 
Εβδομάδα Γλαυκώματος (12-18 Μαρ-
τίου 2017), 76 εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλο τον κόσμο θα πάσχουν από 
γλαύκωμα έως το 2020. Υπολογίζεται 
ότι ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνο-
νται περίπου 300.000 Έλληνες, αλλά 
το 35-40% από αυτούς δεν ξέρουν ότι 
πάσχουν από τη νόσο, όπως είχε δείξει 
προ ετών έρευνα της Ελληνικής Εται-
ρείας Γλαυκώματος.

Οι προδιαθεσικοί 
παράγοντες

Αν και οποιοσδήποτε μπορεί να 
το εμφανίσει, περισσότερο κινδυνεύ-
ουν τα άτομα με οικογενειακό ιστορι-
κό του πιο  συχνού τύπου γλαυκώμα-
τος (το λεγόμενο γλαύκωμα ανοικτής 
γωνίας), όσοι έχουν περάσει τα 60 
τους χρόνια χωρίς να το εκδηλώσουν 
νωρίτερα, αλλά και οι πάσχοντες από 
διαβήτη, όσοι κάνουν μακροχρόνια 
χρήση στεροειδών (κορτιζόνης) και 
όσοι έχουν υψηλή μυωπία (πάνω από 
6 βαθμούς) ή ιστορικό τραυματισμού 
στο μάτι. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
το οικογενειακό ιστορικό 15πλασιά-
ζει τον κίνδυνο, ενώ στις ηλικίες άνω 
των 60 ετών η πιθανότητα να εμφα-
νιστεί γλαύκωμα είναι τριπλάσια απ’ 
ό,τι στους νεότερους ανθρώπους, λέει 
ο Δρ. Κανελλόπουλος.

Γλαύκωμα: Από ποια ηλικία  
πρέπει να αρχίζει ο έλεγχος;

Το 90% της τύφλωσης  
μπορεί να προληφθεί
Παρότι ο περισσότερος κόσμος θεωρεί το γλαύκωμα νόσο των ηλικιωμένων, 
στη Δύση αποτελεί την κύρια αιτία τύφλωσης στις ηλικίες κάτω των 65 
ετών. Μάλιστα στο σχεδόν 80% των περιπτώσεων η διάγνωση γίνεται σε 
ηλικία 45-55 ετών, ενώ μερικές φορές ανιχνεύεται ακόμα και σε άτομα 
25-30 ετών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι, αν το γλαύκωμα 
των ενηλίκων διαγνωστεί νωρίς, συνήθως μπορεί να επιβραδυνθεί με 
τη βοήθεια φαρμάκων ή, αν δεν ανταποκρίνεται σε αυτά, με ειδικές 
επεμβάσεις με λέιζερ ή με νυστέρι, ένθεση αντιγλαυκωματικής βαλβίδας ή 
συνδυασμό αυτών των θεραπειών. Στην πραγματικότητα, διεθνείς έρευνες 
έχουν δείξει ότι με την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη θεραπεία 
θα μπορούσε να προληφθεί το 90% της τύφλωσης από γλαύκωμα. 

Η διάγνωση
Για τη διάγνωση του 
γλαυκώματος ο ασθενής 
μπορεί να υποβληθεί 
σε μια σειρά από 
εξετάσεις, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται 
ο έλεγχος της οπτικής 
οξύτητας και των 
οπτικών πεδίων 
(πρακτικά ελέγχεται 
η όρασή του σε 
διάφορες αποστάσεις 
και η ευαισθησία σε 
φωτεινά ερεθίσματα), 
η παχυμετρία 
(μέτρηση του πάχους 
του κερατοειδούς), η 
οφθαλμοσκόπηση, η 
βυθοσκόπηση (αξιολογεί 
το οπτικό νεύρο και 
τον αμφιβληστροειδή 
χιτώνα όπου μπορεί 
να είναι εμφανείς 
χαρακτηριστικές βλάβες) 
και η τονομετρία 
(η μέτρηση της 
ενδοφθάλμιας πίεσης). 
Μπορεί επίσης να γίνει 
και τομογραφία του 
οπτικού νεύρου (OCT), 
μία εξέταση που μπορεί 
να διαγνώσει σε πολύ 
αρχικό στάδιο τη νόσο.
«Αυτό που πρέπει όλοι 
να καταλάβουν είναι ότι 
οι βλάβες που προκαλεί 
το γλαύκωμα είναι 
μη αναστρέψιμες και 
η έγκαιρη διάγνωση 
έχει ζωτική σημασία 
για τη διαφύλαξη της 
όρασης», τονίζει ο Δρ. 
Κανελλόπουλος. «Η 
Παγκόσμια Εβδομάδα 
Γλαυκώματος είναι 
μοναδική ευκαιρία για 
να συνειδητοποιήσουν 
όλοι ότι το 50% 
των βλαβών από το 
γλαύκωμα μπορούν να 
γίνουν αντιληπτές μόνο 
με την επιμελή εξέταση 
των ματιών από τον 
οφθαλμίατρο».
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Τ ουλάχιστον το 30% των γυναι-
κών και των κοριτσιών ανα-
παραγωγικής ηλικίας παρου-

σιάζουν διαταραχές της περιόδου. 
Τις περισσότερες φορές η αιτία δεν 
είναι ανησυχητική. Όχι όμως πάντα.

Ξέρετε πότε άρχισε η τελευταία 
σας περίοδος ή πόσες μέρες διήρκε-
σε; Αν όχι, ίσως είναι ώρα να αρχί-
σετε να προσέχετε τον έμμηνο κύκλο 
σας, γιατί η καταγραφή του θα σας 
βοηθήσει αφενός να καταλάβετε τι 
είναι φυσιολογικό για εσάς, αφετέρου 
να αναγνωρίσετε τυχόν σημαντικές 
αλλαγές που θα μπορούσαν να σημαί-
νουν κάτι σοβαρό.Η έμμηνος ρύση (ή 
εμμηνόρροια ή περίοδος) είναι αποτέ-
λεσμα της πολύπλοκης αλληλεπίδρα-
σης πολλών παραγόντων, άλλοι από 
τους οποίους πηγάζουν από τον ίδιο 
τον οργανισμό (π.χ. κεντρικό νευρικό 
σύστημα, ωοθήκες, μήτρα) και άλλοι 
είναι εξωγενείς.

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν 
εμμηνόρροια για τέσσερις έως επτά 
ημέρες κάθε 28 ημέρες (έμμηνος 
κύκλος), αν και σε γενικές γραμμές 
θεωρούνται φυσιολογικοί οι κύκλοι 
από 21 έως 35 ημέρες.

Ωστόσο στο τουλάχιστον 30% των 
κοριτσιών και των γυναικών ανα-
παραγωγικής ηλικίας παρατηρείται 
διαταραχή του εμμήνου κύκλου από 
καιρό σε καιρό, με αποτέλεσμα είτε 
να έχουν έμμηνο ρύση νωρίτερα ή 
αργότερα από το αναμενόμενο, είτε 
να «χάνουν» μία ή περισσότερες περι-
όδους, να έχει η εμμηνόρροια διάρ-
κεια μικρότερη ή μεγαλύτερη από το 
σύνηθες, να αλλάζει η ποσότητα ή 
ακόμα και το χρώμα του αίματος κ.λπ.

Στις περισσότερες περιπτώσεις 
αυτού του είδους οι διαταραχές δεν 
οφείλονται σε κάτι σοβαρό, αλλά μερι-
κές φορές είναι απαραίτητο να γίνει 
λεπτομερής διερεύνηση γιατί πρέπει 
να ληφθούν άμεσα μέτρα.

Ο μαιευτήρας-χειρουργός γυναι-
κολόγος Δρ. Ιωάννης Π. Βασιλόπου-
λος, MD, MSc, ειδικός στην Υποβοη-
θούμενη Αναπαραγωγή και ιδρυτικό 
μέλος του Institute of Life-ΙΑΣΩ (www.
gynecologie.gr), εξηγεί ποιες είναι οι 
πιο χαρακτηριστικές διαταραχές της 
εμμήνου ρύσεως, ποιες μπορεί να 
είναι οι πιθανές αιτίες τους και πότε 
πρέπει μια γυναίκα να απευθυνθεί 
στον γιατρό.

Τί εννοούμε όταν λέμε διαταρα-
χή του κύκλου;
Η διαταραχή του κύκλου σημαίνει 

μία σειρά από διαφορετικά συμπτώ-
ματα ή καταστάσεις που μπορεί να 
συνυπάρχουν. Έτσι, μιλάμε για δια-

ταραχή του κύκλου όταν:
• Η εμμηνόρροια εμφανίζεται νωρί-

τερα από τις 21 ημέρες ή αργότερα 
από τις 35 ημέρες..

• Η γυναίκα χάνει τρεις ή περισ-
σότερες περιόδους στη σειρά, χωρίς 
να είναι έγκυος, να θηλάζει ή να έχει 
μπει στην κλιμακτήριο (η κατάσταση 
αυτή λέγεται αμηνόρροια).

• Η εμμηνόρροια είναι πολύ πιο 
έντονη ή πολύ πιο μικρή από το σύνη-
θες.

• Η εμμηνόρροια διαρκεί επί περισ-
σότερο από επτά ημέρες.

• Η περίοδος συνοδεύεται από πόνο, 
κράμπες, ναυτία ή έμετο (η κατάσταση 
αυτή λέγεται δυσμηνόρροια).

• Η γυναίκα έχει αιμορραγία ή 
κηλίδες αίματος μεταξύ των εμμή-
νων ρύσεων, μετά την εμμηνόπαυση 
ή μετά το σεξ.

Τί μπορεί να προκαλέσει αυτού 
του είδους τις διαταραχές;
Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να 

έχουν πολλές και διαφορετικές αιτί-
ες, άλλοτε αθώες και άλλοτε σοβαρές, 
που κυμαίνονται από μία εγκυμοσύνη 
ή ορμονικές διαταραχές έως λοιμώ-
ξεις, κακοήθειες, νοσήματα, τραυματι-
σμούς και λήψη ορισμένων φαρμάκων.

Πολύ συνηθισμένες αιτίες είναι το 
έντονο στρες και παράγοντες του τρό-
που ζωής, όπως η απώλεια πολλών 
κιλών, οι ακραίες δίαιτες, η υπερβολι-

κά έντονη γυμναστική (η αμηνόρροια 
είναι πολύ συχνή στις αθλήτριες που 
προπονούνται καθημερινά και σκλη-
ρά), μία ασθένεια και οτιδήποτε άλλο 
διαταράξει τη ρουτίνα της γυναίκας.

Ρόλο μπορεί να παίξει και η έναρ-
ξη ή η διακοπή της λήψης αντισυλλη-
πτικών (μερικές γυναίκες χρειάζονται 
έως και έξι μήνες μετά τη διακοπή 
έως ότου σταθεροποιηθεί ο κύκλος 
τους), καθώς και ιατρικά προβλήματα 
όπως τα ινομυώματα και οι πολύπο-
δες της μήτρας, η ενδομητρίωση, το 
σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθη-
κών, η φλεγμονώδης νόσος της πυέ-
λου, η πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, 
ο αρρύθμιστος σακχαρώδης διαβήτης 
και οι διαταραχές πρόσληψης τροφής 
(νευρογενής ανορεξία και βουλιμία).

Άλλες πιθανές αιτίες είναι η λήψη 
στεροειδών ή αντιπηκτικών φαρμά-
κων, οι αιμορραγικές διαταραχές, τα 
νοσήματα του θυρεοειδούς αδένα 
(υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδι-
σμός), οι διαταραχές της υπόφυσης 
του εγκεφάλου που επηρεάζουν την 
ορμονική ισορροπία του οργανισμού 
ή ακόμα και οι καρκινικοί όγκοι των 
ωοθηκών, του ενδομητρίου και του 
τραχήλου της μήτρας.

Πώς γίνεται η διάγνωση;
Η αξιολόγηση στην οποία θα υπο-

βληθεί η γυναίκα εξαρτάται από την 
ηλικία της, τη διάρκεια της διαταρα-

χής της εμμήνου ρύσεως, το ιατρι-
κό ιστορικό της (ο γιατρός πρέπει να 
ενημερωθεί για το τι έχει αλλάξει στον 
έμμηνο κύκλο και την εμμηνόρροια 
και αν υπάρχουν πρόσθετα συμπτώ-
ματα) και τα ευρήματα της κλινικής 
εξέτασης.

Οι πρώτες εξετάσεις που συνιστώ-
νται συνήθως είναι υπερηχογραφι-
κός έλεγχος και τεστ Παπανικολάου. 
Ο γιατρός μπορεί επίσης να ζητήσει 
περαιτέρω εξετάσεις, όπως αιματολο-
γικές (για να αποκλείσει π.χ. το ενδε-
χόμενο αναιμίας και άλλων ιατρικών 
διαταραχών), καλλιέργεια κολπικού 
επιχρίσματος (για να αποκλείσει το 
ενδεχόμενο λοίμωξης), βιοψία ενδο-
μητρίου (μπορεί να διαγνώσει την 
ενδομητρίωση, τις ορμονικές διατα-
ραχές ή να εντοπίσει καρκινικά κύτ-
ταρα) κ.λπ.

Πότε πρέπει να απευθυνθεί η 
γυναίκα στον γιατρό;
Συνήθως συνιστάται να ζητηθεί 

συμβουλή από τον γυναικολόγο ιατρό 
όταν η γυναίκα έχει οποιοδήποτε από 
τα συμπτώματα που ακολουθούν:

• Πονάει πολύ στη διάρκεια της 
εμμήνου ρύσεως ή μεταξύ των περι-
όδων.

• Έχει ασυνήθιστα έντονη αιμορ-
ραγία (χρειάσθηκε να αλλάξει σερβιέ-
τα ή ταμπόν κάθε ώρα και επί 2 ή 3 
συνεχόμενες ώρες) ή αποβάλλει ασυ-
νήθιστα μεγάλα πήγματα αίματος.

• Έχει μη φυσιολογικό κολπικό 
έκκριμα ή έκκριμα που μυρίζει άσχημα.

• Αναπτύξει υψηλό πυρετό.
• Η περίοδός της διαρκεί περισ-

σότερο από επτά ημέρες.
• Έχει κολπική αιμορραγία ή κηλί-

δες μεταξύ των περιόδων ή μετά την 
κλιμακτήριο.

• Η περίοδός της έχει γίνει πολύ 
ακανόνιστη, ενώ έως πρότινος είχε 
ομαλό έμμηνο κύκλο.

• Έχει ναυτία ή έμετο στη διάρκεια 
της εμμηνόρροιας.

• Έχει συμπτώματα συνδρόμου 
τοξικού σοκ, όπως πυρετό πάνω από 
38,8 βαθμούς Κελσίου, έμετο, διάρροια, 
τάση λιποθυμίας ή ίλιγγο. Το σύνδρο-
μο αυτό είναι μία σπάνια εκδήλωση 
έπειτα από μόλυνση και έχει παρα-
τηρηθεί σε μερικές γυναίκες οι οποί-
ες, για παράδειγμα, φορούσαν το ίδιο 
ταμπόν επί πολύ περισσότερες ώρες 
απ’ όσο έπρεπε. Εξυπακούεται ότι η 
γυναίκα θα επισκεφτεί τον γιατρό και 
αν υποψιάζεται ότι είναι έγκυος και γι’ 
αυτό έχει διαταραχή της περιόδου της.

Σε ό,τι αφορά στη θεραπεία, αυτή 
θα εξαρτηθεί από την υποκείμενη 
αιτία που τυχόν θα ανευρεθεί.

Διαταραχή έμμηνου κύκλου - Αιτίες
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Σωματικό Βάρος…
κληρονομείται;

Νέα βρετανική επιστημονική μελέτη 
υποστηρίζει ότι κατά μέσο όρο το 40% του 
βάρους ενός παιδιού – πόσο παχύ ή λεπτό θα 
είναι- κληρονομείται από τους γονείς τους. 

Όσο πιο παχύ είναι ένα παιδί, τόσο περισ-
σότερο βαραίνει η «κληρονομιά» των γονιών 
του. Για τα πιο λεπτά παιδιά το βάρος τους 
οφείλεται μόνο κατά 10% σε κάθε έναν από 
τους δύο γονείς (συνολικά 20%).

Το ποσοστό ανεβαίνει σχεδόν στο 30% 
για τα πιο παχιά παιδιά, συνεπώς για τα πιο 
παχύσαρκα παιδιά ο κληρονομικός παράγων 
και από τους δύο γονείς μπορεί να φθάσει 
συνολικά στο 60%.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του 
Σάσεξ, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ 
Ντόλτον, που έκαναν τη σχετική δημοσίευ-
ση στο περιοδικό «Economics and Human 
Biology», ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 
100.000 παιδιά και τους γονείς τους σε έξι 
χώρες διαφόρων ηπείρων (ΗΠΑ, Βρετανία, 
Κίνα, Ινδονησία, Ισπανία, Μεξικό). Οι επι-
στήμονες υπολόγισαν ότι κατά μέσο όρο ο 
δείκτης μάζας σώματος (η αναλογία βάρους 
προς ύψος) ενός παιδιού κατά μέσο όρο 
οφείλεται κατά περίπου 20% στην μητέρα 
και κατά 20% στον πατέρα του, άρα συνο-
λικά 40% και από τους δύο. Διαπιστώθηκε 
ότι τα ευρήματα είναι παρεμφερή σε όλο τον 
κόσμο, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομι-
κής και βιομηχανικής ανάπτυξης μιας χώρας. 

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η παχυ-
σαρκία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά τόσο 
στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσό-
μενες χώρες» δήλωσε ο Ντόλτον. 

«Θα πρέπει να ξανασκεφθούμε το βαθ-
μό στον οποίο η παχυσαρκία είναι το απο-
τέλεσμα οικογενειακών παραγόντων και της 
γενετικής κληρονομιάς μας, παρά των απο-
φάσεων που παίρνουν τα ίδια τα άτομα στη 
ζωή τους», πρόσθεσε.

Η καθιστική εργασία συνδέε-
ται με αυξημένη περίμετρο 
της μέσης και αυξημένο 

κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου, 
υποστηρίζει νέα μελέτη από το 
Πανεπιστήμιο του Γουόργουικ.

To περπάτημα ή η καθημερι-
νή ορθοστασία για τουλάχιστον 
7 ώρες την ημέρα, αρκούν για 
να αποσοβήσουν τον κίνδυνο 
της καρδιακής νόσου.

Ο επικεφαλής της μελέτης 
Δρ William Tigbe εξέτασε 111 
υγιείς ταχυδρομικούς υπαλλή-
λους για μία εβδομάδα- οι 55 
από αυτούς έκαναν δουλειά γρα-
φείου και οι υπόλοιποι 56 έκα-
ναν την ταχυδρομική διανομή.

Εκείνοι που έκαναν τη δου-
λειά γραφείου είχαν μεγαλύτερη 
περιφέρεια μέσης (97 εκατοστά 
έναντι 94 εκ.) όσων κινούνταν 
και περίπου μία μονάδα διαφο-
ρά στον Δείκτη Μάζας Σώματός 
τους. Είχαν επίσης μεγαλύτερο 
κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγει-
ακής νόσου - 2.2% έναντι 1.6% 
σε βάθος δεκαετίας.

Η νέα μελέτη δείχνει ότι η 

περίμετρος της μέσης αυξάνει 
κατά δύο εκατοστά, και ο κίν-
δυνος καρδιαγγειακών παθήσε-
ων κατά 0,2%, για κάθε επιπλέ-
ον ώρα πέραν του πενταώρου 
που κάθεται κάποιος. Επιπλέ-
ον, η κακή χοληστερόλη (LDL) 
αυξάνεται και η καλή χοληστε-
ρόλη (HDL) μειώνεται με κάθε 
επιπλέον ώρα καθισιού. 'Όσο 
περισσότερος χρόνος δαπανάται 
σε καθιστή θέση, σχετίζεται με 
μεγαλύτερη περιφέρεια μέσης, 
υψηλότερα τριγλυκερίδια και 
χαμηλότερα επίπεδα της HDL 
χοληστερόλης, αλλά και μεγαλύ-
τερο κίνδυνο καρδιακών παθή-
σεων", σημείωσε ο επικεφαλής 
της μελέτης καθηγητής Tigbe.

Εκείνοι που είχαν μηδενικούς 
παράγοντες κινδύνου ήταν όσοι 
έκαναν περισσότερα από 15.000 
βήματα την ημέρα, αριθμός που 
ισοδυναμεί με περπάτημα 7-8 
μιλίων. "Οι χρόνοι ορθοστασίας 
ή περπατήματος που προτείνο-
νται στην έρευνα μας είναι πολύ 
δύσκολο να επιτευχούν, εκτός 
αν μπορούν να ενσωματωθούν 

στις επαγγελματικές ασχολίες 
των ανθρώπων".

Ο συνεργάτης ερευνητής, 
καθηγητής Mike Lean από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου της Γλασκώβης, δήλωσε: 
«Σε αυτή την έρευνα αποκομί-
σαμε σημαντικές πληροφορίες, 
σχετικά με την υγεία στο σύγ-
χρονο επαγγελματικό περιβάλ-
λον, μελετώντας τα μοτίβα δρα-
στηριότητας των ταχυδρομικών 
υπαλλήλων, ένα από τα τελευταία 
ενεργά σωματικά επαγγέλματα 
που έχουν απομείνει στο Ηνω-
μένο Βασίλειο».

"Η εξέλιξή μας δείχνει ότι δεν 
είμαστε φτιαγμένοι για να καθό-
μαστε όλη την ημέρα. Eίμαστε 
υγιέστεροι αν ξοδεύουμε περί-
που 7-8 ώρες την ημέρα όρθι-
οι, όπως έκαναν άλλοτε οι κυνη-
γοί», σημείωσαν οι ερευνητές. «Η 
έρευνά μας υποστηρίζει ακρι-
βώς αυτό- ότι αν θέλει κάποιος 
να εξαλείψει τον κίνδυνό του να 
εμφανίσει καρδιαγγειακή νόσο, 
καλά θα κάνει να σηκωθεί από 
την καρέκλα του»!

Δουλεία γραφείου – 
εχθρός στην υγεία
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Μ πορεί η βιταμίνη C να φημί-
ζεται για τη θετική της επί-
δραση στο ανοσοποιητικό 

σύστημα, δεν είναι όμως η μόνη που 
χρειάζεται ο οργανισμός σας για να 
προστατευτείτε από το κρυολόγημα, 
τη γρίπη και την πνευμονία.

Σύμφωνα με μια νέα διεθνή επι-
στημονική έρευνα, τα συμπληρώμα-
τα βιταμίνης D προστατεύουν τους 
ανθρώπους από τις λοιμώξεις του 
αναπνευστικού συστήματος. Μάλι-
στα, οι επιστήμονες προτείνουν την 
προσθήκη της βιταμίνης D στις τρο-
φές για να σωθούν ζωές.

Πρόκειται για την πιο πειστική 
μέχρι σήμερα επιστημονική διαβε-
βαίωση ότι η βιταμίνη D, πέρα από 
το να είναι ζωτική για την υγεία των 
οστών και των μυών, παράλληλα ενι-
σχύει και το ανοσοποιητικό σύστη-
μα. Η D, γνωστή και ως «βιταμίνη του 
ήλιου», παράγεται στο δέρμα υπό την 
επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, 
γι’ αυτό τα επίπεδά της μειώνονται 
τον χειμώνα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Αντριάν Μαρτινό του Πανε-
πιστημίου Κουίν Μέρι του Λονδίνου, 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδι-
κό British Medical Journal, μελέτη-
σαν στοιχεία (μετα-ανάλυση) από 25 
τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες με 
ψευδοφάρμακο (placebo) κλινικές δοκι-
μές, που αφορούσαν συνολικά περίπου 
11.000 ανθρώπους και είχαν γίνει σε 
14 χώρες. Η μελέτη εστίασε στη σχέ-
ση της βιταμίνης D με τις λοιμώξεις 
του αναπνευστικού συστήματος, από 
τις απλές (κρυολογήματα) έως τις πιο 
σοβαρές (πνευμονίες).

Διαπιστώθηκε ότι η λήψη συμπλη-

ρωμάτων βιταμίνης D γλιτώνει από 
τέτοιες λοιμώξεις έναν άνθρωπο στους 
33 (δηλαδή περίπου τρεις στους εκα-
τό). Μεγαλύτερο όφελος έχουν όσοι 
παίρνουν χάπια βιταμίνης D κάθε 
μέρα ή έστω κάθε εβδομάδα, σε σχέ-
ση με όσους παίρνουν πολύ υψη-
λές δόσεις μόνο μία φορά τον μήνα. 
Επίσης, μεγαλύτερο είναι το όφελος 
για όσους έχουν έλλειψη της εν λόγω 
βιταμίνης. Ο κίνδυνος οξείας ανα-
πνευστικής λοίμωξης μειώνεται στο 
μισό σε όσους έχουν την μεγαλύτε-
ρη έλλειψη βιταμίνης D (κάτω από 
25 nanomoles ανά λίτρο στο αίμα 

τους) και παίρνουν τακτικά τα σχε-
τικά συμπληρώματα.

Η προστατευτική δράση της βιτα-
μίνης D εκτιμάται ότι οφείλεται στην 
αύξηση των αντιμικροβιακών πεπτιδί-
ων, φυσικών ουσιών που δρουν όπως 
τα αντιβιοτικά μέσα στους πνεύμο-
νες και στο υπόλοιπο αναπνευστικό 
σύστημα, μειώνοντας έτσι τις πιθα-
νότητες λοίμωξης. Αυτό πιθανώς εξη-
γεί επίσης γιατί η βιταμίνη D μειώ-
νει τον κίνδυνο κρίσεων άσθματος, 
οι οποίες συχνά πυροδοτούνται από 
παθογόνους μικροοργανισμούς.

Άλλοι επιστήμονες, πάντως, συνε-

χίζουν να εκφράζουν το σκεπτικισμό 
τους και δεν θεωρούν επαρκή τα στοι-
χεία, ώστε να δικαιολογούν συστάσεις 
στους ανθρώπους να λαμβάνουν προ-
ληπτικά έξτρα βιταμίνη D. Γι’ αυτό, 
επιμένουν ότι χρειάζονται νέες μεγα-
λύτερες κλινικές δοκιμές.

Οι λοιμώξεις του ανώτερου ανα-
πνευστικού συστήματος είναι η συχνό-
τερη αιτία επισκέψεων σε γιατρούς, ενώ 
οι λιγότερο συχνές αλλά πιο σοβαρές 
λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστι-
κού συστήματος εκτιμάται ότι ευθύ-
νονται για σχεδόν 2,7 εκατομμύρια 
θανάτους τον χρόνο διεθνώς.

Η Bιταμίνη C – κατά του κρυολογήματος, 
της γρίπης και της πνευμονίας

Όσο εγκρατής κι αν είναι κάποιος, κάποια 
στιγμή θέλει να φάει ένα «απαγορευμένο» ή 
λιπαρό σνακ ή φαγητό. 

Είτε αυτό λέγεται γύρος, είτε προφιτερόλ 
είτε πίτσα, το σίγουρο είναι πως αυτές οι 
τροφές είναι αρκετά λιπαρές και πολυθέρ-
μιδες. Σύμφωνα, μάλιστα, με τους ειδικούς, 
ένα γεύμα πλούσιο σε λιπαρά μας «βαραί-
νει» και μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο 
για την καρδιά. 

Ωστόσο, μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε 
την αρνητική επίδρασή του τρώγοντας αυτά 

τα φαγητά συγκεκριμένες ώρες της μέρας.
Σύμφωνα με μελέτες, η κατανάλωση ενός 

ανθυγιεινού γεύματος αρκετά νωρίς μέσα 
στην ημέρα, δηλαδή πριν το μεσημέρι, εξα-
σφαλίζει χαμηλότερα επίπεδα φλεγμονής 
στα κύτταρα. 

Η κατανάλωση λιπαρών αργότερα μέσα 
στην ημέρα, δηλαδή το απόγευμα ή το βρά-
δυ, αποτελεί ένα μικρό «σοκ» για τον οργα-
νισμό, με αποτέλεσμα να απορρυθμίζεται το 
βιολογικό ρολόι του οργανισμού αλλά και η 
ορμονική λειτουργία.

 Λιπαρό γεύμα – δες πότε θα μπορείς να το φας
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Π ολύ συχνά λέμε “με πεθαίνει η 
μέση μου”, τι θα λέγατε όμως αν 
ακούγατε ότι αυτή η φράση σε 

κάποιες περιπτώσεις είναι 100% κυρι-
ολεκτική; Μελέτη του Πανεπιστημίου 
του Σίδνεϊ έδειξε ότι οι ηλικιωμένοι που 
εμφανίζουν πόνο στην πλάτη και στη 
μέση, έχουν 13% μεγαλύτερο κίνδυνο 
θανάτου από καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα και από κάθε αιτία.

Ο πόνος στη μέση είναι ένα πολύ 
μεγάλο πρόβλημα δημόσιας υγείας – 
υπολογίζεται ότι είναι παγκοσμίως η 
κυριότερη αιτία αναπηρίας. Υπολογίζε-
ται ότι περίπου 4 εκατομμύρια Αυστρα-
λοί υποφέρουν από πόνο στη μέση, με 
το συνολικό κόστος της θεραπείας να 
ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο δολά-
ρια τον χρόνο.

"H μελέτη μας (σ.σ. πραγματοποιήθη-
κε σε 4390 διδύμους άνω των 70 ετών) 
συνέκρινε εκείνους που δεν είχαν πόνο 
στη σπονδυλική στήλη (στον αυχένα ή 
στην πλάτη) με εκείνους που πονού-
σαν και διαπίστωσαν ότι οι δεύτεροι 
είχαν 13% περισσότερες πιθανότητες 
θανάτου. Διαπιστώσαμε μία σαφή σχέ-
ση μεταξύ του πόνου στην πλάτη και 
της θνησιμότητας, αλλά δεν γνωρίζου-
με πού οφείλεται αυτό. Αυτό είναι ένα 
σημαντικό εύρημα, με δεδομένο ότι οι 

περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι ο 
πόνος στην πλάτη δεν απειλεί τη ζωή 
τους. O πόνος στη σπονδυλική στή-
λη μπορεί να είναι απότοκο της κακής 
υγείας ή της χαμηλής λειτουργικότητας 
του ατόμου, που αυξάνουν τον κίνδυνο 
θανάτου στους ηλικιωμένους”,  τόνισε 
ο αναπληρωτής καθηγητής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
του Σίδνεϊ, Paulo Ferreira.

"Καθώς η μελέτη πραγματοποιήθη-
κε σε δίδυμους, η επίδραση του γενε-
τικού παράγοντα είναι μάλλον μικρή”. 
"Τα δε φάρμακα που χρησιμοποιούνται 
για την αντιμετώπιση αυτής της κατά-
στασης δεν είναι πολύ αποτελεσματικά, 
ενώ ούτε στη χειρουργική επέμβαση η 
έκβαση είναι καλή. 

Η καλύτερη θεραπεία για τον πόνο 
στη μέση είναι ένας πιο υγιεινός τρό-
πος ζωής, που να περιλαμβάνει και 
σωματική δραστηριότητα. 

Οι άνθρωποι είναι σημαντικό να 
κινούνται", σημείωσε ο  καθηγητής 
Ferreira.

“Ο πόνος στην πλάτη θα πρέπει να 
αναγνωριστεί ως μία συννοσηρότητα 
που μπορεί να επηρεάσει την μακρο-
βιότητα και την ποιότητα ζωής των 
ανθρώπων”, υπογράμμισε ο επικεφα-
λής της μελέτης Δρ Matthew Fernandez.

Υποφέρετε από τη μέση  σας

Ελπιδοφόρα ήταν η δοκιμή ενός εμβολίου 
κατά της ελονοσίας καθώς πέτυχε προστασία 
έως 100% από τη λοίμωξη (για το συγκεκριμέ-
νο στέλεχος του χρησιμοποιείται στο εμβόλιο). 
Η προστασία διήρκεσε τουλάχιστον για δέκα 
εβδομάδες μετά την τελευταία δόση.

Οι ερευνητές του γερμανικού Πανεπιστημίου 
του Τίμπινγκεν και της εταιρείας βιοτεχνολο-
γίας Sanaria Inc, με επικεφαλής τον καθηγητή 
Πέτερ Κρέμσνερ, δοκίμασαν το πειραματι-
κό εμβόλιο -με την ονομασία Sanaria PfSPZ-
CVac- σε 67 υγιείς εθελοντές και διαπίστωσαν 
ότι δεν έχει σοβαρές παρενέργειες. Χρειάζεται 
όμως περαιτέρω βελτίωση του εμβολίου, προ-
τού ληφθεί οριστική απόφαση κατά πόσο είναι 
όντως κατάλληλο προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθεί σε ένα ευρύ πρόγραμμα εμβολιασμών για 
την πρόληψη της ελονοσίας.

Οι έως τώρα προσπάθειες ανάπτυξης ενός 
εμβολίου για τη συγκεκριμένη νόσο, οι οποί-
ες έχουν πετύχει τα μεγαλύτερα επίπεδα προ-
στασίας, έχουν βασισθεί σε αδρανή ή εξασθε-
νημένα κύτταρα του παράσιτου (πλασμώδιου) 
που προκαλεί την ελονοσία, προκειμένου αυτά 
να ενεργοποιήσουν την αντίδραση του ανοσο-
ποιητικού συστήματος του οργανισμού που 

εμβολιάζεται. 
Το νέο εμβόλιο είναι πιο δραστικό, καθώς 

χρησιμοποιεί ζώντα και πλήρως ενεργά παρά-
σιτα, σε συνδυασμό μαζί με ένα φάρμακο κατά 
της ελονοσίας (τη χλωροκίνη) για να τα κατα-
πολεμά. 

Οι ερευνητές χορήγησαν στους εθελοντές 
διάφορες δόσεις του νέου εμβολίου και, στη 
συνέχεια, οι 67 συμμετέχοντες μολύνθηκαν 
με το ίδιο στέλεχος της ελονοσίας που χρησι-
μοποιείτο στο εμβόλιο. 

Στις μεγαλύτερες δόσεις σε εννέα άτομα, 
με συχνότητα μία δόση ανά τέσσερις εβδομά-
δες, το εμβόλιο πέτυχε προστασία έως 100% 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα εβδο-
μάδων μετά την τρίτη και τελευταία δόση. Το 
εμβόλιο με την ίδια δόση, αλλά χορηγούμενο 
σε πιο συχνά διαστήματα (μία δόση ανά πεν-
θήμερο), παρείχε προστασία 63% σε πέντε από 
τα οκτώ άτομα που δόθηκε. 

Οι επιστήμονες θα κάνουν τα επόμενα χρόνια 
νέες μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές στην Αφρι-
κή για να δουν πόσο αποτελεσματικό είναι το 
εμβόλιο σε διαφορετικούς πληθυσμούς και σε 
διαφορετικές μορφές (στελέχη) της ελονοσί-
ας, καθώς και πόσο μπορεί να διαρκεί η προ-

στασία του.
Τα διάφορα παράσιτα της ελονοσίας μετα-

δίδονται από το τσίμπημα του θηλυκών κου-
νουπιών του είδους Anopheles. Το παράσι-
το Plasmodium falciparum ευθύνεται για τις 
περισσότερες λοιμώξεις της νόσου και σχεδόν 
για όλους τους θανάτους διεθνώς.

Μετά τη λοίμωξη, το παράσιτο αναπαρά-
γεται στο ήπαρ του ασθενούς, όπου όμως το 
φάρμακο χλωροκίνη αδυνατεί να δράσει. Η 
ελονοσία εκδηλώνεται όταν το παράσιτο φεύ-
γει από το ήπαρ και εισέρχεται στο αίμα μέσω 
του οποίου εξαπλώνεται.

Πρόκειται για μία από τις πιο θανατηφό-
ρες νόσους στον κόσμο, καθώς, σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 
214 εκατομμύρια άνθρωποι μολύνονται ετη-
σίως και σχεδόν 440.000 πεθαίνουν. Περίπου 
το 90% των θανάτων συμβαίνουν στην Αφρι-
κή και σχεδόν τα τρία τέταρτα των θυμάτων 
είναι παιδιά κάτω των πέντε ετών.

Η αναζήτηση αποτελεσματικού εμβολί-
ου έχει μια ιστορία άνω του ενός αιώνα. Ένα 
τέτοιο εμβόλιο θα θέσει υπό έλεγχο τη νόσο 
και θα προστατεύει τους ταξιδιώτες στις επι-
κίνδυνες περιοχές.

Ελονοσία:  Εμβόλιο προστασίας 100% 
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Υ πάρχουν κάποιες ερωτήσεις για το σεξ 
που ντρέπεστε να κάνετε στον γυναι-
κολόγος σας, ακόμη και την καλύτερή 

σας φίλη. Για να μην καταλήξετε με αμφιβό-
λου εγκυρότητας συμβουλές από το... google, 
σας απαντάμε τις σημαντικότερες από αυτές.

Mπορώ να σπάσω το πέος του;
Δεν είναι οστό, σίγουρα όμως μπορείτε να 

το τραυματίσετε. Μπορεί το πέος να υποστεί 
κάταγμα κατά τη διάρκεια του πολύ έντονου 
σεξ. Ένα πέος σε στύση είναι γεμάτο με αίμα. 
Η βίαιη κάμψη του μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό. Σε περίπτωση τραυ-
ματισμού, επισκεφθείτε τα επείγοντα ενός 
νοσοκομείου.

Τι πρέπει να κάνω αν το προφυλακτι-
κό μείνει μέσα;
Πρώτα από όλα δεν υπάρχει λόγος πανι-

κού. Είναι πολύ κάτι πολύ συνηθισμένο. Προ-
σπαθήστε να το βγάλετε και αν δεν χρησιμο-
ποιείτε κάποια άλλη μέθοδο αντισύλληψης, 
όπως π.χ. το χάπι ή το σπιράλ και δεν επι-
θυμείτε εγκυμοσύνη, μπορείτε να πάρετε το 
χάπι της επόμενης ημέρας.

Γιατί δεν έχω ποτέ οργασμό; Τι πρέπει 
να κάνω;
Δεν σας συμβαίνει κάτι. Στις περισσότε-

ρες περιπτώσεις, το θέμα είναι να βρεθεί το 
κατάλληλο σημείο. Οι περισσότερες γυναίκες 
δεν μπορούν να επιτύχουν οργασμό μόνο με 
την κολπική διείσδυση, αλλά χρειάζονται διέ-
γερση και της κλειτορίδας. Αν δεν λειτουρ-
γεί ούτε αυτό, η έλλειψη οργασμού μπορεί 
να οφείλεται σε χρόνια προβλήματα υγείας, 
όπως ο διαβήτης, η καρδιαγγειακή νόσος, η 
κατάθλιψη. Φάρμακα όπως τα αντικαταθλι-
πτικά, η κακή εικόνα σώματος, τα προβλή-
ματα στη σχέση, οι ορμονικές αλλαγές, ακό-
μη και το στρες, μπορούν να επηρεάσουν τη 
λίμπιντό σας.

Είναι δυνατόν να ουρήσω στη διάρκεια 

του σεξ;
Όχι. Αν αισθανθείτε την ανάγκη να ουρή-

σετε στη διάρκεια του σεξ, τα νέα είναι καλά. 
Σημαίνει ότι χτυπήθηκε το σημείο G σας και 
ότι είστε κοντά στο να έχετε οργασμό.

To πρωκτικό σεξ είναι ανθυγιεινό;
Όχι αν λαμβάνετε τα κατάλληλα μέτρα υγι-

εινής. Η χρήση προφυλακτικού θα σας προ-
στατεύσει από τα βακτήρια, ενώ με το πολύ 
λιπαντικό θα αποφύγετε τους τραυματισμούς. 
Φροντίστε να αλλάξετε προφυλακτικό, αν μετά 
το πρωκτικό προχωρήσετε σε κολπική διείσδυ-
ση, για να αποφύγετε τη μεταφορά μικροβίων.

Τι πρέπει να κάνω αν το πέος του είναι 
στραβό;
Tα ανδρικά μόρια υπάρχουν σε διάφορα 

μεγέθη, σχήματα και χρώματα. Δεν θα πρέ-
πει να προβληματίζεστε, εκτός αν βιώνετε 
πόνο στη διάρκεια του σεξ. Αν το μόριο του 
συντρόφου σας αρχίζει να αλλάζει και να 
γίνεται πιο καμπυλωτό, μπορεί να έχει νόσο 
του Peyronie, η οποία μπορεί να οφείλεται 
σε κάποιον τραυματισμό στη διάρκεια του 
σεξ. Σε μια τέτοια περιπτωση, επισκεφθείτε 
τον γιατρό σας.

Tι πρέπει να κάνω αν το πέος του είναι 
πολύ μεγάλο (ή πολύ μικρό);
Μιλήστε του! Μην ντρέπεστε να μιλήσε-

τε με τον σύντροφό σας, ιδίως αν αισθάνε-
στε ότι δεν ευχαριστιέστε το σεξ, εξαιτίας του 
μεγέθους του. Αν είναι πολύ μεγάλο, χρησι-
μοποιήστε πολύ λιπαντικό και κάντε αργές 
κινήσεις. Επίσης, πάρτε το... πάνω χέρι, ώστε 
να έχετε τον έλεγχο της διείσδυσης.

Είναι κακός στο στοματικό σεξ, μπορώ 
να κάνω κάτι για να τον βοηθήσω;
Κάθε γυναίκα είναι διαφορετική. Είναι 

επομένως πολύ σημαντικό να πείτε στον 
σύντροφό σας τι και πώς σας αρέσει. Αν δεν 
είναι πολύ καλός στο να ακολουθεί προφο-
ρικές οδηγίες, δείξτε του με τα δάχτυλά σας.

Σεξ: 8 ερωτήσεις που 
ντρέπεστε να κάνετε

Καρκίνος ενδομητρίου:  
τι πρέπει να γνωρίζουν  
οι γυναίκες

Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι η πιο συχνή 
κακοήθης νόσος του γυναικείου αναπαραγωγικού 
συστήματος και ο τέταρτος πιο κοινός καρκίνος στις 
γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού, του παχέος 
εντέρου και των πνευμόνων.

Προσβάλλει συνήθως τις μετεμμηνοπαυσιακές 
γυναίκες και γίνεται πιο θανατηφόρος όσο αυξάνει 
η ηλικία της πάσχουσας.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένη διαγνωστι-
κή εξέταση σχεδιασμένη για να εντοπίζει τον καρ-
κίνο του ενδομητρίου. Το τεστ Παπανικολάου δεν 
είναι αρκετό και για να γίνει διάγνωση χρειάζεται 
να γίνει βιοψία του ενδομητρίου ή λήψη δείγματος 
κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας γνωστής ως δια-
στολή και απόξεση.

Είναι λοιπόν απαραίτητο να γνωρίζετε τα προει-
δοποιητικά σημάδια ώστε να συμβουλευτείτε αμέ-
σως γιατρό.

Ανεξήγητη κολπική αιμορραγία
Είναι το πιο κοινό σημάδι του καρκίνου του ενδο-

μητρίου, καθώς εκδηλώνεται στο 90% των περιπτώ-
σεων. Εάν είστε στο στάδιο μετά την εμμηνόπαυση 
και  χρησιμοποιείτε σερβιέτες, είναι μη φυσιολογικό 
σύμπτωμα που πρέπει να διερευνηθεί. Οι νεώτερες 
γυναίκες με περιόδους πιο «βαριές» απ’ ότι συνή-
θως, μεγαλύτερης διάρκειας, αλλά και με αιμορρα-
γία μεταξύ των περιόδων, πρέπει επίσης να συμ-
βουλευτούν γιατρό.

Περίεργες εκκρίσεις
Είναι φυσιολογικό να έχετε κολπικές εκκρίσεις, 

αλλά αν η ποσότητα ή το χρώμα τους σας ξενίζει, 
καλό είναι να το ελέγξετε. Αν έχετε περάσει την 
εμμηνόπαυση, φυσιολογικά οι εκκρίσεις σταμα-
τούν εντελώς.

Πόνος στην πύελο που δεν 
υποχωρεί

Ο πόνος δεν αποτελεί κοινό σύμπτωμα του καρ-
κίνου του ενδομητρίου. Αν όμως υπάρχει διόγκω-
ση της μήτρας λόγω του καρκίνου είναι πιθανό να 
πονάτε ή να έχετε κράμπες στην περιοχή της πυέ-
λου. Ο πόνος μπορεί να γίνεται εντονότερος στη 
διάρκεια του σεξ ή όταν πηγαίνετε στην τουαλέτα.

Συχνές επισκέψεις στη τουαλέτα
Η πίεση που ασκείται στην πύελο λόγω της πάθη-

σης μπορεί να είναι η αιτία των συχνών επισκέψε-
ων στην τουαλέτα. Ο καρκίνος μπορεί να προκαλεί 
συχνοουρία, δυσκολία κατά την ούρηση και πόνο. 
Μπορεί επίσης να παρατηρήσετε αίμα στα κόπρα-
να και πόνο κατά την αφόδευση.

Ανεξήγητη απώλεια βάρους
Η απώλεια βάρους είναι σπάνια και όταν συμ-

βαίνει αποτελεί ένδειξη ότι ο καρκίνος βρίσκεται σε 
προχωρημένο στάδιο. Εάν έχετε και άλλα γυναικολο-
γικά συμπτώματα, πρέπει να δείτε γιατρό επειγόντως.
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Δράσεις για την υγεία  
που μας αφορούν όλους!

Πόσοι από μας ξέρουν να ασφαλίζουν τον εαυτό τους 
απ' τους κινδύνους στους οποίους είμαστε καθημερινά εκτε-
θειμένοι; Μπορούμε όλοι να προσφέρουμε ουσιαστική βοή-
θεια αν παρευρεθούμε σε κάποιο ατύχημα;

Οι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία, «Σεμι-
νάρια Πρώτων Βοηθειών» για ενήλικες και «Πρόληψη Παι-
δικών Ατυχημάτων» για παιδιά δημοτικού εφοδιάζουν τους 
συμμετέχοντες με τις απαραίτητες γνώσεις με στόχο την 
ετοιμότητα στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Με αφετηρία την ιδέα ότι η ασφάλεια της υγείας και της 
σωματικής μας ακεραιότητας οφείλει να είναι πρωταρχι-
κό ζητούμενο του καθενός μας ο σύλλογος «Αντιμετώπιση 
παιδικού τραύματος» και η «Ελληνική Ομάδα Έρευνας και 
Διάσωσης», έχοντας στο ιστορικό τους ένα πολυετές, αξι-
οσημείωτο έργο, συνεργάζονται με το πρόγραμμα Ανοιχτά 
Σχολεία του δήμου Αθηναίων και πραγματοποιούν μία σει-
ρά σεμιναρίων ενημέρωσης και πρόληψης. «Τα ατυχήματα 
είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας των παιδιών 
στη χώρα μας και είναι πολλά: τροχαία, πτώσεις, δηλητη-
ριάσεις, εγκαύματα, πνιγμός, κλπ. και μπορούν να συμβούν 
σε οποιαδήποτε στιγμή παντού. Είναι αποδεδειγμένο ότι η 
σωστή και συστηματική Πρόληψη μπορεί να μειώσει τον 
αριθμό και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων μέχρι και 50%,» 
λέει η Ευγενία Μπουσουλέγκα από το σύλλογο Αντιμετώ-
πισης Παιδικού Τραύματος.

«Σκοπός των σεμιναρίων είναι να δώσουμε στους συμ-
μετέχοντες μια πλήρη γνώση σχετικά με την παροχή βοή-
θειας σε κατάσταση έκτακτων αναγκών. Μέσω μιας δυνα-
μικής ομάδας καταρτισμένων εθελοντών, παρέχουμε ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης προάγοντας έτσι τη 
σπουδαιότητα των πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, αλλά και στην καθημερινότητα, εκεί όπου η 
έγκαιρη και σωστή παρέμβαση μπορεί να αποτρέψει μια 
αναπηρία ή να σώσει μια ζωή,» αναφέρει χαρακτηριστικά 
ο Αλέξης Μαραγιάνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας 
Έρευνας και Διάσωσης.

Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία του δήμου Αθηναίων 
υποδέχεται τους παραπάνω συνεργάτες και προσκαλεί όλους 
τους δημότες της Αθήνας να παρακολουθήσουν τις δωρεάν 
αυτές δράσεις που μας αφορούν όλους. Τα σεμινάρια και οι 
παρουσιάσεις θα διεξαχθούν σε Ανοιχτά Σχολεία στις διά-
φορες δημοτικές κοινότητες, με στόχο να τα παρακολουθή-
σει ο μέγιστος δυνατός αριθμός ατόμων.
Ανοιχτά Σχολεία που φιλοξενούν τα σεμινάρια και τις παρου-
σιάσεις, είναι:
Σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών
04.03.2017, 11:00-13:00 - 2ο Πειραματικό Λύκειο, Αμπε-
λόκηποι 
18.03.2017, 11:00-13:00 - 59ο Γυμνάσιο/Λύκειο, Άνω Πατήσια
29.04.2017, 11:00-13:00 - 27ο/30ο Δημοτικό, Κυψέλη
Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων
02.03.2017, 16:00-17:00 - 93ο Δημοτικό, Νέος Κόσμος 
06.03.2017, 16:00-17:00 - 8ο/106ο Δημοτικό & 9ο Ειδι-
κό, Γουδή 
07.03.2017, 16:00-17:00 -  29ο Δημοτικό, Κυψέλη
Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος www.
athensopenschools.gr ή να καλέσουν στο 210 5277089.
Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος 
Ανοιχτά Σχολεία, μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων, 
με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μία δίαιτα πλούσια σε καρύδια μπορεί 
να είναι η απάντηση για τους άνδρες που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ποιότη-
τα του σπέρματός τους. Η μελέτη πραγματο-
ποιήθηκε σε ζώα, ωστόσο έδειξε με σαφήνεια 
ότι τα καρύδια μειώνουν την υπεροξείδωση 
των λιπιδίων, μια διαδικασία που καταστρέ-
φει τα σπερματικά κύτταρα.

Aυτή η μορφή της κυτταρικής βλάβης βλά-
πτει τις μεμβράνες του σπέρματος, οι οποίες 
αποτελούνται κατά κύριο λόγο από πολυακό-
ρεστα λιπαρά οξέα. 

Τα καρύδια είναι ο μοναδικός καρπός 
που απαρτίζεται κυρίαρχα από τέτοια λιπα-
ρά οξέα (από τα 18 γραμμάρια λίπους που 
περιέχουν 1 ουγγιά, δηλαδή 28 γραμμάρια 
καρύδια, τα 13 γραμμάρια είναι πολυακόρε-
στα λιπαρά οξέα!).

Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές εντόπισαν 
σημαντικές βελτιώσεις στην κινητικότητα και 
τη μορφολογία του σπέρματος ποντικών, όταν 
κατανάλωναν μία διατροφή, όπου το 19,6 
των θερμίδων τους προερχόταν από καρύδια 
(ποσότητα που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 
περίπου 70 γραμμαρίων καρυδιών την ημέ-
ρα στους ανθρώπους), σε σχέση με τα ποντί-
κια που δεν κατανάλωναν τον συγκεκριμένο 
καρπό. Η κινητικότητα και η μορφολογία του 
σπέρματος είναι βασικοί παράγοντες που καθο-
ρίζουν την ποιότητα του σπέρματος, άρα και 
τη γονιμότητα ενός άνδρα."Είναι συναρπαστι-

κό που βρήκαμε ότι η κατανάλωση καρυδιών 
μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιό-
τητας του σπέρματος, πιθανότατα μέσω της 
μείωσης της υπεροξείδωσης των σπερματι-
κών κυττάρων", σημείωσε η επικεφαλής της 
μελέτης Patricia A. Martin-DeLeon, από το 
Πανεπιστήμιο του Ντελαγουέαρ. "Χρειάζεται 
περισσότερη έρευνα ωστόσο, για να εντοπί-
σουμε τα συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά 
των καρυδιών που ευθύνονται για αυτή τη 
βελτίωση", πρόσθεσε η ίδια.

Η μελέτη συμπεριέλαβε υγιή αρσενικά 
ποντίκια αλλά και υπογόνιμα ποντίκια, εκ των 
οποίων τα μισά ακολούθησαν μία διατροφή 
πλούσια σε καρύδια και τα υπόλοιπα όχι, για 
μια περίοδο 9-11 εβδομάδων. Στο τέλος του 
υπό μελέτη διαστήματος, τα υγιή ποντίκια 
εμφάνισαν σημαντική βελτίωση στην κινη-
τικότητα και τη μορφολογία του σπέρματός 
τους, ενώ τα υπογόνιμα ποντίκια είχαν σημα-
ντική βελτίωση στη μορφολογίσ του σπέρμα-
τος. Τα ποντίκια και στις δύο ομάδες, εμφά-
νισαν σημαντική μείωση των βλαβών που 
προκαλεί η υπεροξείδωση.

Η μελέτη αυτή έρχεται να υποστηρίξει τα 
ευρήματα παλαιότερης έρευνας που έγινε σε 
ανθρώπους, το 2012, η οποία είχε δείξει ότι 
η κατανάλωση 75 γραμμαρίων καρυδιών 
καθημερινά, μπορεί να βελτιώσει τη ζωτικό-
τητα του σπέρματος, την κινητικότητα και τη 
μορφολογία του.

Τα καρύδια βελτιώνουν το σπέρμα…

Ο λοένα και πιο συχνό 
φαίνεται να είναι τα 
τελευταία χρόνια το 

φαινόμενο των ονυχομυκη-
τιάσεων, ιδίως μεταξύ των 
γυναικών, τόσο λόγω της 
«φυλάκισης» των ποδιών 
τους μέσα σε στενά παπού-
τσια για πολλές ώρες την 
ημέρα, όσο και γιατί οι 
ανεπαρκείς συνθήκες υγι-
εινής σε χώρους πεντι-
κιούρ ευνοούν την μετά-
δοση των μυκήτων από 
άτομο σε άτομο.

Η υγρασία και η θερμότητα είναι επίσης 
δύο παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη 
μυκήτων. Πώς θα προλάβετε τους μύκητες, 
πριν εγκατασταθούν στα νύχια σας:

• Μην αφήνετε τα πόδια σας ιδρωμένα 
μετά την άσκηση και φροντίστε να φοράτε 
απορροφητικές κάλτσες από βαμβάκι, που 
απορροφούν και δεν εγκλωβίζουν την υγρα-
σία, επιτρέποντας στα πόδια να αναπνέουν.

• Μην περπατάτε με γυμνά πόδια σε κοι-
νόχρηστα ντους, πισίνες κ.λπ.

• Αποφεύγετε τα πολύ στενά παπούτσια, 
που μπορούν να τραυματίσουν τα δάκτυλα 
και τα νύχια των ποδιών σας.

• Μετά το πλύσιμο των 
χεριών και των ποδιών σας, 
να τα στεγνώνετε καλά.

• Αποφεύγετε την πολύ 
συχνή χρήση νερού/απορ-
ρυπαντικών. Αν αυτό δεν 
είναι εφικτό, φροντίστε να 
φοράτε γάντια.

• Μην αφήνετε χωρίς 
αντιμετώπιση οποιαδήπο-
τε μυκητιασική λοίμωξη 
στα χέρια και στα πόδια, 
γιατί μπορεί να επεκτα-
θεί. Είναι σημαντικό να 
επισκεφθείτε δερματολό-

γο αμέσως μόλις παρατηρήσετε οποιαδήπο-
τε από τα παραπάνω συμπτώματα ή οποια-
δήποτε αλλαγή ή ανωμαλία στα νύχια σας. 
Δυστυχώς, πολλοί ασθενείς καταλήγουν στον 
γιατρό όταν πια έχουν εμφανιστεί προχωρη-
μένες αλλοιώσεις.

• Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια πάθη-
ση που πιθανόν να σχετίζεται με την εμφά-
νιση ονυχομυκητίασης. Η έγκαιρη θεραπεία 
είναι απαραίτητη για τα άτομα που πάσχουν 
από διαβήτη και ονυχομυκητίαση. Τα άτομα 
αυτά πρέπει να έρχονται σε επικοινωνία με 
το γιατρό τους αμέσως μόλις υποπτευθούν 
ότι μπορεί να έχουν προσβληθεί από μύκητες.

Υποφέρετε από ονυχομυκητιάσεις… 
υπάρχει λύση
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