
100 νέα περιστατικά 
HIV σε ένα χρόνο

Εκατό νέα περιστατικά HIV κατεγράφησαν 
το 2020 στη χώρα μας, ενώ και φέτος 
αναμένεται να σημειώσουν αύξηση. 

Συνολικά στην Κύπρο υπάρχουν 1.200 ορο-
θετικοί, οι οποίοι, δυστυχώς, ζουν στη σκιά 
της προκατάληψης και του στιγματισμού. Δίπλα 
τους, όμως, έχουν το Κέντρο Υποστήριξης 
Φορέων AIDS/HIV (ΚΥΦΑ), που στηρίζει 
τόσο τους ίδιους τους οροθετικούς, όσο και 
τις οικογένειές τους. Σε συνέντευξή της στο 
ένθετο «Υγεία» η Πρόεδρος ΚΥΦΑ, Στέλλα 

Μιχαηλίδου, μας μιλά για τις υπηρεσίες που 
προσφέρει το Κέντρο, για τις δυσκολίες και τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν εν έτει 2021 
οι οροθετικοί στη χώρα μας, όπως επίσης και 
για τις διεκδικήσεις τους σήμερα, όπως είναι 
η αύξηση του βοηθήματος   οροθετικότητας 
που τους παρέχεται από το κράτος για τη 
συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής. Πα-
ράλληλα, η κ. Μιχαηλίδου μάς δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε 
όλοι σχετικά με το AIDS και τον HIV. Το πιο 

σημαντικό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι 
ότι ο HIV είναι πλέον μια χρόνια πάθηση, που 
αντιμετωπίζεται με αντιρετροϊκή θεραπεία. 
Όταν παίρνουν σωστά τη  θεραπεία τους, 
γίνονται μη ανιχνεύσιμοι και δεν μεταδίδουν. 
Έτσι, οι οροθετικοί μπορούν να ζήσουν μία 
φυσιολογική ζωή, παίρνοντας μόνο ένα χάπι 
την ημέρα. Δεν υπάρχει πλέον προσδόκιμο 
ζωής, μπορεί να ζήσουν όπως όλους γύρω 
μας που δεν είναι οροθετικοί..
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ΑνεμβολίΑστοί 
οί νοσηλευομενοί 
με Covid-19  
Μόνο το 4 % είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Ποσοστό περίπου 16 % έχουν  
ιστορικό εμβολιασμού με την 1η δόση, παραμένοντας όμως επιρρεπείς 
στον ιό καθώς δεν έχουν αποκτήσει επαρκή ανοσία. Το υπόλοιπο 80 % 
των κρουσμάτων δεν έχουν καθόλου ιστορικό εμβολιασμού 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

Υ ψηλός παραμένει ο κίνδυνος 
διασποράς και σοβαρής νο-
σηρότητας, εξαιτίας της μετα-
δοτικότητας που προκαλείται 

από τα νέα στελέχη του ιού. Σύμφωνα 
με το Υπουργείο Υγείας, από την ιχνηλά-
τηση των κρουσμάτων των τελευταίων 
ημερών και τη διερεύνηση του ιατρικού 
ιστορικού των νοσηλευόμενων ασθενών, 
διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 
1. Το 70% των κρουσμάτων είναι ηλικίας 
40 ετών και κάτω.
2. Από αυτούς, μόνο το 4% είναι πλήρως 
εμβολιασμένοι. Ποσοστό περίπου 16% 
έχουν ιστορικό εμβολιασμού με την 1η 
δόση, παραμένοντας όμως επιρρεπείς 
στον ιό καθώς δεν έχουν αποκτήσει 
επαρκή ανοσία. Το υπόλοιπο 80% των 
κρουσμάτων δεν έχουν  καθόλου ιστο-
ρικό εμβολιασμού.
3. Πάνω από 90% των ατόμων που 
εισάγονται για νοσηλεία είναι ανεμ-
βολίαστα.
4. Παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες 
αύξηση στις νοσηλείες νεαρών ατό-
μων, τα οποία αναπτύσσουν σοβαρά 
συμπτώματα και νοσηλεύονται είτε σε 
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας είτε 
διασωληνωμένα σε Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας. Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση 33χρονου ασθενούς, που την 
Κυριακή χρειάστηκε να διασωληνωθεί 
και να μεταφερθεί απευθείας από το 
Ιατρείο Βραχείας Νοσηλείας σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας.
5. Καταγράφεται αυξητική τάση στον 
αριθμό των κρουσμάτων στις Επαρχίες 
Λεμεσού και Αμμοχώστου, με την αύξη-
ση να παρατηρείται και στις εισαγωγές 
στο νοσοκομείο στη Λεμεσό. Παρόλα 
αυτά η κατάσταση παραμένει ρευστή και 
αύξηση μπορεί να καταγραφεί ανά πάσα 
στιγμή και στις υπόλοιπες Επαρχίες.

Σύμφωνα με τα πιο πάνω στοιχεία, η 
ινδική μετάλλαξη: 
• είναι 6 φορές πιο μεταδοτική από τη 
βρετανική μετάλλαξη,
• προκαλεί πιο επιθετική διασπορά του 
ιού,
• πλήττει περισσότερο νεαρά άτομα που 
έχουν εντονότερη κοινωνικοποίηση,
ανιχνεύεται κατά κύριο λόγο σε ανεμ-
βολίαστα άτομα,
• αν και μεμονωμένα, έχει εντοπιστεί 
και στην Κύπρο σε περιστατικά χωρίς 
ταξιδιωτικό ιστορικό. Λαμβάνοντας δε 
υπόψη ότι η διαδικασία αλληλούχισης 
που γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια 
του ECDC είναι χρονοβόρα, υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα το νέο στέλεχος να 
έχει εισχωρήσει στην κοινότητα και να 
προκαλεί αύξηση των κρουσμάτων και 
των σοβαρών περιστατικών. 
Το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολί-
τες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως 

προς την τήρηση των μέτρων ατομικής 
προστασίας και των υγειονομικών πρω-
τοκόλλων που ισχύουν στους επαγγελ-
ματικούς χώρους και τις διάφορες κοι-
νωνικές δραστηριότητες. Προτρέπονται 
δε οι πολίτες που δεν το έχουν πράξει 
ακόμα, κυρίως των νεαρότερων ηλικιών, 
να προγραμματίσουν το συντομότερο το 
ραντεβού τους για εμβολιασμό, ώστε να 
μειώσουν το ενδεχόμενο επιμόλυνσης 
και μετάδοσης του ιού στο προσωπικό 
και επαγγελματικό τους περιβάλλον, 
αποτρέποντας μια νέα έξαρση του ιού.
Όπως αναφέρει το αρμόδιο Υπουργείο, 
από τα αποτελέσματα των τελευταίων 
μελετών και δεδομένου ότι και στην 
Κύπρο έχουν ανιχνευθεί οι κυριότερες 
και πιο μεταδοτικές μεταλλάξεις του ιού, 
είναι καθοριστικής σημασίας αυτήν τη 
χρονική στιγμή να συνεχιστεί με αυξη-
μένη ανταπόκριση ο εμβολιασμός του 
πληθυσμού και ιδιαίτερα των ατόμων 
κάτω των 40 ετών. Συγκεκριμένα, σύμ-
φωνα με μελέτη που διενεργήθηκε στη 
Σκωτία και δημοσιεύεται στο επιστημο-
νικό περιοδικό Lancet σε σχέση με τη 
μετάλλαξη «Δέλτα» (ινδική μετάλλαξη), 
διαπιστώνεται ότι η εν λόγω μετάλλαξη 

προκαλεί αυξημένη μετάδοση και νοση-
ρότητα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι το στέλεχος «Δέλτα» ανιχνεύθηκε 
κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας χωρίς 
ιστορικό εμβολιασμού. Παράλληλα, από 
τη μελέτη που διενήργησε η αρμόδια 
Αρχή στη Σκωτία διεφάνη ότι η ινδική 
μετάλλαξη διπλασιάζει τον κίνδυνο σο-
βαρής νόσησης και νοσηλείας. Σημαντικό 
εύρημα της έρευνας αποτελεί και η δια-
πίστωση πως το ρίσκο επιμόλυνσης και 
νοσηλείας μειώνεται αποτελεσματικά με 
τον εμβολιασμό, χωρίς προς το παρόν να 
υπάρχουν επαρκή στοιχεία για σύγκριση 
μεταξύ των εμβολίων.

Η εμβολιαστική κάλυψη 
στην Κύπρο 
Η χώρα μας είναι γεγονός πως βρίσκεται 
κοντά στον αρχικό στόχο που τέθηκε για 
την εμβολιαστική κάλυψη με την 1η δόση 
του εμβολίου του 65% του πληθυσμού 
εντός του πρώτου μισού του 2021. 
Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 18 Ιουνίου, 
συνολικά, έχουν εμβολιαστεί με την 1η 
δόση το 62% του πληθυσμού και το 
44,1% έχουν ολοκληρώσει το εμβολια-
στικό τους πλάνο. Σε πολύ ικανοποιητικό 

σημείο για τα άτομα ηλικίας 40 ετών και 
άνω. Συγκεκριμένα, μέχρι και τις 18 Ιου-
νίου, ποσοστό 70% των ατόμων ηλικίας 
40-49 έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με 
την 1η δόση, 69% της ηλικιακής ομάδας 
50-59 ετών, 79,6% από την ηλικιακή 
ομάδα των 60-69 ετών, 90,1% από 
την ομάδα των 70-79 ετών, ενώ στα 
άτομα 80 ετών και άνω η εμβολιαστική 
κάλυψη φτάνει στο 90,8%. Κοντά στο 
50% έφτασε το ποσοστό εμβολιαστικής 
κάλυψης για την ηλικιακή κατηγορία των 
30-39, ενώ χαμηλό είναι το ποσοστό 
εμβολιασμού στις ηλικίες 18-19 και 
20-29 (25,8% και 32,9% αντίστοιχα).  
Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη 
ανά Επαρχία, η Πάφος παραμένει στην 
πρώτη θέση με 68,9%. Ακολουθεί η 
Λευκωσία με 62,6%, η Αμμόχωστος 
με 60,9%, η Λεμεσός με 59,2% και η 
Λάρνακα με 57,5%.
Αν και ο πρώτος στόχος του 65% εμβο-
λιαστικής κάλυψης με τουλάχιστον την 
1η δόση του εμβολίου επιτυγχάνεται, 
πρέπει να έχουμε κατά νουν ότι η ανάγκη 
για μεγαλύτερη θωράκιση της Δημόσιας 
Υγείας και του πληθυσμού εξακολουθεί 
να υφίσταται. 
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Eκατό νέα περιστατικά HIV κατα-
γράφηκαν το 2020 στη χώρα 
μας, ενώ και φέτος αναμένεται 
να σημειώσουν αύξηση. Συ-

νολικά στην Κύπρο υπάρχουν 1.200 
οροθετικοί, οι οποίοι, δυστυχώς, ζουν 
στη σκιά της προκατάληψης και του στιγ-
ματισμού. Δίπλα τους, όμως, έχουν εδώ 
και 21 χρόνια το Κέντρο Υποστήριξης 
Φορέων AIDS/HIV (ΚΥΦΑ), που στηρίζει 
τόσο τους ίδιους τους οροθετικούς, όσο 
και τις οικογένειές τους. Σε συνέντευξή 
της στο ένθετο «Υγεία» η Πρόεδρος 
ΚΥΦΑ, Στέλλα Μιχαηλίδου, μας μιλά για 
τις υπηρεσίες που προσφέρει το Κέντρο, 
για τις δυσκολίες και τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν εν έτει 2021 οι 
οροθετικοί στη χώρα μας, ενώ μας 
δίνει χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες 
πρέπει να γνωρίζουμε όλοι σχετικά με 
το AIDS και τον HIV. 

Κυρία Μιχαηλίδου, αρχικά θα θέ-
λαμε να μας μιλήσετε λίγο για το 
Κέντρο Υποστήριξης Φορέων AIDS/
HIV (ΚΥΦΑ). Πότε ιδρύθηκε και με 
ποιο σκοπό; 
Το ΚΥΦΑ δραστηριοποιείται από της 
ίδρυσής του το 2000. Για τον σκοπό 
αυτό λειτουργούν γραφεία στο Παλαιό 
Νοσοκομείο Λεμεσού επί καθημερινής 
βάσεως και δρούμε σε όλη την Κύπρο. 
Σκοπός της ίδρυσης του ΚΥΦΑ ήταν η 

στήριξη των οροθετικών συνανθρώπων 
μας και των οικογενειών τους, λόγω της 
μεγάλης προκατάληψης που βίωναν, η 
οποία ακόμη, δυστυχώς, καλά κρατεί!

Τι υπηρεσίες προσφέρει το Κέντρο;
Το Κέντρο προσφέρει ψυχολογική 
στήριξη, νομικές συμβουλές και όπου 
κρίνουμε απαραίτητο και οικονομική 
βοήθεια ή κουπόνια από υπεραγορές, 
ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. 
Επίσης λειτουργούμε Check point, όπου 
κάποιος μπορεί να εξεταστεί για hiv/
hepatitis/syphilis δωρεάν και ανώνυμα 
καλώντας 1464.
Η γραμμή 1464 είναι 24ωρη και δίνου-
με οποιεσδήποτε πληροφορίες χρειά-
ζονται για τον HIV.
Έχουμε διεκδικήσει από το 2002, κα-
τόπιν πολλαπλών αιτημάτων μας στις 
διάφορες Επιτροπές της Βουλής και 
παρουσιάσεών μας, το βοήθημα της 
οροθετικότητας (για τη συνέχιση της 
φαρμακευτικής αγωγής), που δόθηκε 
την 1ην Ιουλίου 2018. Τώρα διεκδι-
κούμε την αύξηση αυτού του βοηθή-
ματος.

Πείτε μας λίγα λόγια για την εκστρα-
τεία διαφώτισης και ενημέρωσης που 
«τρέχει» μέχρι και τον Νοέμβριο… 
Κάθε χρόνο διοργανώνουμε διάφορες 
εκστρατείες διαφώτισης για τον HIV 
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ΕκαΤό ΝΕα 
πΕριΣΤαΤικα HIV 
ΣΕ ΕΝα χρόΝό
Στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 1.200 οροθετικοί - Δυστυχώς 
ακόμη αντιμετωπίζουν την προκατάληψη και τον στιγματισμό 
στην κοινωνική τους ζωή 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

και για άλλα σεξουαλικώς  μεταδι-
δόμενα νοσήματα. Τώρα «τρέχει» μια 
διαφώτιση με φιλμάκια στο facebook 
και Instagram με επώνυμους και εθε-
λοντές. Επίσης ετοιμάζουμε μια εκστρα-
τεία, Street Awareness Campaign, που 
πρώτη φορά θα γίνει στην Κύπρο! Κάθε 
χρόνο την 1η Δεκέμβριου διοργανώνου-
με εκστρατείες με billboards και άλλες 
εκδηλώσεις ,αλλά κάθε μέρα είναι HIV 
Day! Το ΚΥΦΑ διαθέτει κινητή μονάδα 
εξέτασης για τον HIV.

Πόσοι είναι οι οροθετικοί αυτήν τη 
στιγμή στη χώρα μας; Ο αριθμός τους 
σημειώνει αύξηση, μείωση ή παρα-
μένει σταθερός;
Δυστυχώς, υπάρχει αύξηση. Πέρσι εί-
χαμε 100 νέα  περιστατικά. Φέτος θα 
έχουμε το αποτέλεσμα των νέων πε-
ριστατικών τέλος του χρόνου.
Στην Κύπρο υπάρχουν, περίπου, συνο-
λικά 1.200 περιστατικά. Κάποιοι έχουν 
φύγει από τη ζωή και κάποιοι έχουν 
φύγει από την Κύπρο. Επίσης είναι ση-
μαντικό να αναφέρω ότι έχουν έρθει 
πολλοί ξένοι που είναι οροθετικοί. 

Ποια είναι τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν σήμερα  τα άτομα που 
ζουν με HIV/AIDS στην Κύπρο; 
Οι οροθετικοί συνάνθρωποί μας σήμερα 
στην Κύπρο δυστυχώς ακόμη αντιμε-
τωπίζουν την προκατάληψη και τον 
στιγματισμό στη κοινωνική τους ζωή 
και στην εργασία τους. Έχουμε αρκετές 
περιπτώσεις που βιώνουν το πρόβλημα 
χωρίς κανείς να το γνωρίζει, ούτε καν η 
οικογένειά τους, γιατί φοβούνται μήπως 
τους απορρίψουν.  
Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη προκατάλη-
ψη, ενώ ιατρικά το HIV αντιμετωπίζεται 
σαν χρόνια πάθηση, κοινωνικά έχουμε 
πολύ χρόνο για να σπάσει αυτή η προκα-
τάληψη στην Κύπρο που έχουν συνδέσει 
τον HIV με μια συγκεκριμένη κοινωνική 

Ο HIV μπορεί να αγγίξει 
τον οποιονδήποτε ασχέτως 

ηλικίας, χρώματος, κοινωνι-
κής ομάδας, θρησκευτικής ή 

πολιτικής πεποίθησης, σεξου-
αλικού προσανατολισμού 

ΣΦΗΝΑ 

ΣΦΗΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com
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ομάδα. Ο HIV μπορεί να αγγίξει οποιον-
δήποτε, ασχέτως ηλικίας, χρώματος, 
κοινωνικής ομάδας, θρησκευτικής ή  
πολιτικής πεποίθησης, σεξουαλικού 
προσανατολισμού. 

Τι πρέπει να ξέρουν οι πολίτες για 
τον ιό;
Ο HIV είναι πλέον μια χρόνια πάθηση, 
που αντιμετωπίζεται με αντιρετροϊκή 
θεραπεία. Όταν παίρνουν σωστά τη  
θεραπεία τους, γίνονται μη ανιχνεύ-
σιμοι και δεν μεταδίδουν. Οι τρόποι 
μετάδοσης είναι συγκεκριμένοι, με τη 
σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, 
με μολυσμένες σύριγγες, από μητέρα 
σε παιδί την ώρα του τοκετού και στον 
θηλασμό. Επίσης με μεταγγίσεις από 
μολυσμένο αίμα.
 
Ποια η διαφορά μεταξύ του AIDS και 
του HIV;
Ένα άτομο που έχει μολυνθεί με τον 
ιό του HIV μπορεί να παραμείνει ορο-
θετικός χωρίς να αναπτύξει το AIDS, 
φτάνει να παίρνει έγκαιρα και σωστά 
τη φαρμακευτική του αγωγή εναντίου 
του ιού. 
Ένα άτομο με AIDS έχει ένα ανοσοποι-
ητικό σύστημα τόσο αποδυναμωμένο 

από τη δράση του HIV, που συνήθως 
αρρωσταίνει από μία ή περισσότερες 
ευκαιριακές λοιμώξεις, όπως πνευμονία 
(PCP) ή Σάρκωμα Καπόζι (KS), Σύνδρομο 
Απίσχνασης (απώλεια βάρους), βλάβες 
στη μνήμη, ή καρκίνους. 

Πώς μπορεί να μεταδοθεί ο ιός και 
ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει 
να προσέξουμε; 
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πρη-
σμένοι αδένες και πονόλαιμος. Αυτά 
τα συμπτώματα εκδηλώνονται 2-4 
εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Αυτή η 
περίοδος λέγεται πρωτολοίμωξη ή οξεία 
HIV λοίμωξη.
Οι σεξουαλικές συμπεριφορές χωρίς 
προφυλάξεις που μπορούν να μετα-
δώσουν το HIV είναι: 
• Κολπικό σεξ (πέος μέσα σε αιδοίο).
• Πρωκτικό σεξ (πέος μέσα σε πρω-
κτό).
• Στοματικό σεξ (στόμα σε πέος ή αι-
δοίο). 
Άλλοι τρόποι μετάδοσης του HIV εί-
ναι:
• Κοινή χρήση συριγγών όταν λαμβάνε-
ται δόση ναρκωτικών ουσιών.
• Μη επαγγελματικό τατουάζ και τρύ-
πημα αφτιών κ.λπ.

Ένας οροθετικός μπορεί 
να ζήσει μια φυσιολογική 
ζωή παίρνοντας μόνο ένα 

χάπι την ημέρα και να 
δημιουργήσει οικογένεια, 
χωρίς τα παιδιά να είναι 

οροθετικά  

εξετάζεται για το HIV αλλά και για αλλά 
σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. 
Τα STD έχουν σημειώσει αύξηση στην 
Κύπρο τα τελευταία 3 χρόνια. 

Ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή 
για τους πάσχοντες; Από οικονομικής 
άποψης, τα φάρμακα αυτά θεωρού-
νται προσιτά ή όχι;  
Πλέον όταν κάποιος διαγνωστεί μπορεί 
άμεσα να ξεκινήσει φαρμακευτική αγω-
γή παίρνοντας ένα χάπι μόνο. 
Είναι σημαντικό ότι όσο πιο έγκαιρα 
κάποιος διαγνωστεί,  τόσο το καλύτερο 
για την πορεία της υγείας τους.
Τα φάρμακα είναι πολύ ακριβά, αλλά 
το κράτος τα παρέχει δωρεάν, όπως 
και παρέχει δωρεάν τις εξετάσεις κάθε 
3 μήνες. 

Ένας οροθετικός σήμερα μπορεί να 
ζήσει μία φυσιολογική ζωή; 
Φυσικά, πλέον ένας οροθετικός μπορεί 
να ζήσει μια φυσιολογική ζωή παίρ-
νοντας μόνο ένα χάπι την ημέρα και 
να δημιουργήσει οικογένεια χωρίς τα 
παιδιά να είναι οροθετικά. Δεν υπάρχει 
πλέον προσδόκιμο ζωής, μπορεί να 
ζήσει όπως όλους γύρω μας που δεν 
είναι οροθετικοί. 

LAX-TAB
Δισακοδύλη 

®
Ανακούφιση από τη Δυσκοιλιότητα! 

• Τυχαίες διατρήσεις με σύριγγες.
• Μεταγγίσεις μολυσμένου αίματος.
• Τοκετός.
• Θηλασμός. 
Ο ιός HIV ΔΕΝ μεταδίδεται με:
• Σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, κόπρανα ή 
ούρα.
• Αγκαλιά.
• Φιλί.
• Μασάζ.
• Χειραψία.
• Τσιμπήματα εντόμων.
Συγκατοίκηση με κάποιον οροθετικό.
Κοινή χρήση τουαλέτας ή ντους. 

Πού και κάθε πότε πρέπει να εξετα-
ζόμαστε; 
Όταν κάποιος ή κάποια είναι σεξουαλικά 
ενεργός /ενεργή πρέπει κάθε 6 μήνες να 
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Στο χθεσινό επεισόδιο της εκ-
πομπής «Υγιαίνετε» ασχολη-
θήκαμε με ένα όργανο πολύ 
σημαντικό, γιατί μέσα σε αυτό 

μεγαλώνει και αναπτύσσεται μια ζω-
ούλα. H μήτρα είναι το όργανο μέσα 
στο οποίο αναπτύσσεται και συγκρα-
τείται το έμβρυο κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Παλαιότερα, ο καρκίνος 
του τραχήλου της μήτρας αποτελούσε 
έναν από τους σοβαρότερους γυναικο-
λογικούς καρκίνους. Σήμερα, χάρη στην 
έγκαιρη διάγνωση με το πασίγνωστο 
τεστ Παπανικολάου, η συντριπτική 
πλειοψηφία των γυναικών που θα 
διαγνωστούν έγκαιρα, θα θεραπευτούν 
από τη νόσο.  
Ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύ-
νου για ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου 
της μήτρας είναι η λοίμωξη από τον 
ιό των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, 
το γνωστό HPV. Καλεσμένες στο στού-
ντιο ήταν οι  γυναικολόγοι Δρ Έλενα 
και Δρ Αναστασία Παρασκευά, με τις 
οποίες είχαμε μία πολύ εποικοδομητική 

συζήτηση. 
Οι καλεσμένες μας μάς είπαν πως ο 
ιός HPV είναι η κύρια αιτία καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας.  Ευτυχώς, η 
σωστή πρόληψη βοηθά να ανιχνευθούν 
έγκαιρα οι προκαρκινικές αλλοιώσεις 
πριν να εξελιχθούν σε καρκίνο.  Η 
εξέταση με τεστ ΠΑΠ πρέπει να επα-
ναλαμβάνεται ετησίως.  
Τα κονδυλώματα είναι σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενο νόσημα και οφείλεται 
ως επί το πλείστον στους ιούς των 
ανθρωπίνων θηλωμάτων 6 και 11. 
Πιο συχνά εμφανίζονται στις ηλικίες 
20-24. Είναι βλάβες πολύ μολυσματι-
κές και η πιθανότητα μετάδοσης μετά 
από σεξουαλική επαφή με μολυσμένο 
σύντροφο φτάνει το 70%. Το διάστημα 
μεταξύ μόλυνσης και βλάβης είναι 
3-6 μήνες.
Οι ιοί των θηλωμάτων HPV 6, 11, 
16, 18, 31, 33, 45, 52, και 58 είναι 
9 από τους πιο συχνούς τύπους που 
προκαλούν καρκίνο και κονδυλώματα 
σε άνδρες και γυναίκες. Εκτός από τον 

καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, οι 
ιοί των θηλωμάτων ευθύνονται και 
σε μεγάλο ποσοστό πέραν του 50%, 
για τον καρκίνο του αιδοίου, κόλπου, 
πρωκτού, του πέους και της στοματο-
φαρυγγικής κοιλότητας. 
Όσο για την αποτελεσματικότητα του 
εμβολίου, οι καλεσμένες μας είπαν 
πως ο εμβολιασμός πριν την ηλικία 
των 14 ετών οδηγεί σε μεγαλύτερη 
παραγωγή αντισωμάτων, που αντιστοι-
χεί σε μεγαλύτερο βαθμό προστασίας 
από τον ιό. 
Το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό στο 
μέγιστο όταν το άτομο δεν έχει εκτεθεί 
ακόμη στον ιό HPV. Εάν το εμβόλιο 
γίνει πριν από την έκθεση στον ιό 
HPV, ο οργανισμός θα δημιουργή-
σει προστατευτικά αντισώματα για 
να προστατεύσει τον οργανισμό από 
την ενδεχόμενη έκθεση στον ιό. Εάν 
το εμβόλιο γίνει μετά την έναρξη των 
σεξουαλικών επαφών, τότε το άτομο 
μπορεί να έχει ήδη εκτεθεί σε κάποιο 
ή κάποια από τα στελέχη του ιού και 

τότε ο εμβολιασμός μπορεί να μην 
είναι 100% αποτελεσματικός. Αν δη-
λαδή ένας έφηβος ή ένας ενήλικας 
που δεν έχει εμβολιαστεί, εκτεθεί για 
παράδειγμα στον τύπο 18 του ιού, 
σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν θα τον 
προστατέψει πια από αυτόν τον τύπο 
αλλά μόνο από τους υπόλοιπους τύ-
πους που περιλαμβάνει το εμβόλιο 
που θα κάνει.
Άρα δεν υπάρχει λόγος να περιμένετε 
να εμβολιάσετε το παιδί σας, αλλά 
πρέπει να το εμβολιάσετε το συντο-
μότερο δυνατό.
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες που 
είναι σεξουαλικά ενεργοί μπορούν και 
θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να εμβολια-
στούν με το εμβόλιο HPV.  Οι έφηβοι ή 
ενήλικες που είναι σεξουαλικά ενεργοί  
πιθανό να έχουν μολυνθεί από έναν 
τύπο του ιού. Είναι όμως πολύ λιγό-
τερο πιθανό να έχουν μολυνθεί από 
δύο τύπους και σχετικά απίθανο να 
έχουν μολυνθεί με περισσότερους από 
τους τύπους  του ιού HPV. Άρα όταν ο 
έφηβος ή ο ενήλικας εμβολιαστεί,  θα 
προστατευθεί από τους υπόλοιπους 
τύπους που περιέχει το εμβόλιο που 
θα κάνει. 
Επίσης, οι καλεσμένες μας αναφέρ-
θηκαν στο γεγονός πως πρέπει να 
εμβολιαστούν και τα αγόρια, μιας και 
με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν και 
τον εαυτό τους από κονδυλώματα αλλά 
και τη  σύντροφό τους.
Ένα πολύ ωραίο βίντεο παρουσιά-
στηκε στην εκπομπή, ένα βίντεο το 
οποίο έστελνε ένα ξεκάθαρο μήνυ-
μα στους γονείς και μπορείτε να πα-
ρακολουθήσετε στο πιο κάτω λινκ: 
https://www.womana.com.cy/neo-
9dynamo-emvolio-enantion-tou-
karkinou-tou-trachilou-tis-mitras-
ke-ton-gennitikon-kondylomaton/. 
Το Τεστ Παπανικολάου αποτελεί την 
ευκολότερη μέθοδο ανίχνευσης δυ-
σπλαστικών αλλοιώσεων και προκαρ-
κινικών βλαβών που μπορεί να οδηγή-
σουν σε ανάπτυξη καρκίνου τραχήλου 
της μήτρας, αν δεν αντιμετωπιστούν 
άμεσα. Μην αμελείτε τη συγκεκριμένη 
εξέταση ρουτίνας, μπορεί να σώσει τη 
ζωή σας. Σκεφτείτε πόσα άτομα σάς 
έχουν ανάγκη και κλείστε το ραντεβού 
σας. Επίσης, ενημερώστε σωστά τα 
παιδιά σας. Ας μάθουν από εσάς ότι 
η χρήση προφυλακτικού επιβάλλεται 
όχι μόνο έναντι του HPV, αλλά και 
άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 
νοσημάτων.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ο Ιος 
ΑΝθρώπΙΝώΝ 
θηλώμΑΤώΝ
Η ανάγκη για τακτικό έλεγχο με ΠΑΠ τεστ και πόσο
αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ
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Oιός HPV είναι ένας διαδεδο-
μένος ιός που προσβάλλει 
περίπου το 75% των σεξου-
αλικά δραστήριων ατόμων. 

Συνήθως είναι σιωπηλός και υποστρέ-
φει από μόνος του, όμως σε αρκετές 
περιπτώσεις προκαλεί προκαρκινικές 
αλλοιώσεις, καρκίνους και ασθένειες 
και στα 2 φύλα. Νεότερα επιδημιολογικά 
δεδομένα δείχνουν ότι ο HPV ευθύνεται 
παγκοσμίως για 1/20 νέα περιστατικά 
καρκίνου.  

Νοσήματα που προκαλεί:
• Καρκίνος Τραχήλου και τραχηλικές 
ενδοεπιθηλιακές νεοπλασίες (Γ)
• Καρκίνος Αιδοίου και προκαρκινικές 
αλλοιώσεις (Γ)
• Καρκίνος Κόλπου και προκαρκινικές 
αλλοιώσεις (Γ)
• Καρκίνος Πρωκτού (Γ+Α)
• Καρκίνος Πέους (Α)
• Καρκίνος Στοματοφάρυγγα (Γ+Α)
• Αναπνευστική Θηλωμάτωση Λάρυγγα  
(Γ+Α)
• Οξυτενή Κονδυλώματα  (Γ+Α)

Τρόποι Μετάδοσης 
• Μέσω της ερωτικής επαφής
• Γεννητικά -γεννητικά, χέρια –γενετικά, 
στοματο-γενετικά 
• Σε παρθένες από μη διεισδυτική επα-
φή 
• Η χρήση προφυλακτικού μειώνει την 
πιθανότητα μετάδοσης αλλά δεν την 
εξαλείφει 
Άλλοι τρόποι εκτός ερωτικής 
επαφής
• Περιγεννητική μετάδοση (κάθετη με-
τάδοση; σπάνια) 
• Αντικείμενα (π.χ. χειρουργικά γάντια, 
λαβίδες βιοψίας)  
Σχεδόν για το 100% όλων των περι-
στατικών του Καρκίνου του τραχήλου 
της μήτρας ευθύνεται ο HPV.
Σήμερα είναι γνωστοί πάνω από 200 
διαφορετικοί HPV τύποι:
• Περίπου 40 τύποι είναι γνωστό ότι 
προσβάλλουν την πρωκτογεννητική 
χώρα 
• 9 τύποι ευθύνονται για το 85% - 95% 
όλων των νοσημάτων που προκαλεί 
ο HPV 
• 6,11 (ευθύνονται για τα οξυτενή κον-
δυλώματα)
• 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 (ογκογε-
νετικοί τύποι) 
Ο Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας 

κΑρκΙνοσ 
τοΥ τρΑχήλοΥ
τήσ ΜήτρΑσ 
ΠΡΟΛΗΨΗ και εμβΟΛιασμΟσ 
Νεότερα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν 
ότι ο HPV ευθύνεται παγκοσμίως για 1/20 νέα 
περιστατικά
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Μαιευτήρες Γυναικολόγοι

συγκαταλέγεται στου 10 πιο συχνά εμ-
φανιζόμενους καρκίνους παγκοσμίως. 
Βάσει δεδομένων, ετησίως αναφέρονται 
≈570.000 νέα περιστατικά καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως 
και ≈ 32.000 στην Ευρώπη. *Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια 
στην Αμερική έχει σταθεροποιηθεί η 
αύξηση περιστατικών του καρκίνου 
τραχήλου της μήτρας, ενώ αύξηση 
σημειώνουν οι περιπτώσεις καρκίνων 
πρωκτού, αιδοίου και στοματοφάρυγγα. 
Στην Κύπρο, βάσει του Cancer Cyprus 
Registry, εμφανίζονται περίπου 35 νέα 
περιστατικά καρκίνου τραχήλου της 
μήτρας ετησίως.

Πρόληψη του καρκίνου 
του τραχήλου της μήτρας 
• Ο εμβολιασμός αποτελεί την πρωτο-
γενή πρόληψη. Ενδείκνυται και στα 2 

φύλα από 9 ετών και άνω
Είναι προτιμότερο να γίνεται πριν από 
την έναρξη της σεξουαλικής ζωής του 
ατόμου μιας και παρατηρείται συσσω-
ρευμένος κίνδυνος HPV λοίμωξης τα 
5 πρώτα χρόνια μετά την έναρξη της 
σεξουαλικής δραστηριότητας. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν είναι ανα-
γκαίος ο εμβολιασμός σε μεγαλύτερες 
ηλικίες, αφού η ύπαρξη σεξουαλικής 
δραστηριότητας ιδιαίτερα με πολλα-
πλούς συντρόφους αποτελεί την κύρια 
αιτία μόλυνσης με HPV.
• Ο τακτικός έλεγχος με τεστ ΠΑΠ απο-
τελεί τη δευτερογενή πρόληψη έναντι 
του ιού. Στόχος του είναι η έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου τραχήλου της 
μήτρας σε αρχόμενο ή προκαρκινικό 
στάδιο. Ο συνδυασμός εμβολιασμού 
με τακτικό έλεγχο με τεστ ΠΑΠ  μειώνει 
κατά πολύ την πιθανότητα εμφάνισης 

του καρκίνου. 
• Η τριτογενής πρόληψη αφορά την 
παρακολούθηση των περιστατικών με 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας για 
μείωση του ποσοστού υποτροπής. 
• Τα τελευταία σχεδόν 4 χρόνια κυκλο-
φορεί το 9δύναμο εμβόλιο έναντι του 
HPV, το οποίο παρέχει προστασία έναντι 
των 9 πιο συχνά εμφανιζόμενων τύπων 
του ιού (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 
58). Κλινικές μελέτες του εμβολίου 
δείχνουν αποτελεσματικότητα 97-100% 
στη μείωση των νοσημάτων που προ-
καλούνται από τους συγκεκριμένους 
τύπους. Το πιο σπουδαίο βέβαια είναι 
τα δεδομένα που δημοσιεύουν χώρες 
που «τρέχουν» αρκετά χρόνια τώρα 
εθνικά προγράμματα εμβολιασμού ένα-
ντι του HPV. Αξίζει να αναφέρουμε την 
Αυστραλία, η οποία μετά από πολυετή 
προγράμματα εμβολιασμού και των 
2 φύλων έχει σχεδόν εξαφανίσει τα 
γεννητικά κονδυλώματα, καθώς επίσης 
έχει μειώσει κατά πολύ τις προκαρκι-
νικές αλλοιώσει τραχήλου της μήτρας. 
Το εμβόλιο θεωρείται ασφαλές και 
αυτό έχει αποδειχτεί μέσω των εκα-
τομμυρίων δόσεων που έχουν γίνει 
ανά το παγκόσμιο. Κανένα εμβόλιο δεν 
είναι υποχρεωτικό. Είναι όμως πολύ 
σημαντικό, αποτελεί πράξη πρόληψης 
έναντι του καρκίνου και συνιστάται απ’ 
όλες τις επιστημονικές κατευθυντήριες 
οδηγίες. Ενδείκνυται και στα 2 φύλα από 
9 ετών και άνω. Το εθνικό εμβολιαστικό 
πρόγραμμα – και πρέπει να συγχαρούμε 
το Υπουργείο Υγείας γι’ αυτήν τη στά-
ση – εμβολιάζει δωρεάν από τα τέλη 
του 2020, αγόρια και κορίτσια 11-13 
ετών, μέσω του προσωπικού τους παι-
διάτρου. Όσον αφορά τα κορίτσια έχει 
δοθεί μια εξαίρεση να εμβολιάζονται 
έως τα 16 χρόνια τους μέχρι τέλη του 
Αυγούστου 2021.  Μία γυναίκα που 
έχει ήδη μολυνθεί με τον ιό HPV θα 
ωφεληθεί από τον εμβολιασμό διότι 
θα αναπτύξει αντισώματα έναντι των 
υπολοίπων 8 τύπων του HPV. Πολλές 
μελέτες αποδεικνύουν την αποτελε-
σματικότητα του εμβολιασμού έναντι 
των επανεμφανιζόμενων νοσημάτων 
σχετιζόμενων με HPV. 
Καταλήγουμε στο ότι χρειάζεται σωστή 
ενημέρωση για τον ιό HPV, σωστή και 
τακτική γυναικολογική παρακολούθηση 
με τεστ Παπανικολάου και, το ιδανικό, 
πρόληψη σε αρχικό στάδιο με τον εμ-
βολιασμό για τον HPV. 



ακρογωνιαίος λίθος στην αρχική αντι-
μετώπιση των ασθενών με αίσθημα 
παλμών. Ατομικό ιστορικό ισχαιμικής 
μυοκαρδιοπάθειας, παθολογικά ευ-
ρήματα στο ηλεκτροκαρδιογράφημα 
(σύνδρομο μακρού QT, σύνδρομο 
Brugada, υπερτροφία αριστερής κοι-
λίας)  και οικογενειακό ιστορικό αιφ-
νίδιου καρδιακού θανάτου αυξάνουν 
τις πιθανότητες το αίσθημα παλμών να 
οφείλεται σε κακοήθεις αρρυθμίες.  

Σε ασθενείς χαμηλού ή μέτριου 
κινδύνου για αρρυθμία αλλά με συχνά 
επεισόδια αισθήματος παλμών μπορεί 
να γίνει μια απλή τοποθέτηση Holter 
ρυθμού για 24 ώρες μέχρι 7 μέρες. 
Η συσκευή αυτή είναι σε μέγεθος μι-
κρού κινητού τηλεφώνου, φοριέται 
στην μέση με ειδική θήκη σαν ζώνη 
και ζητείται από τον ασθενή  να κατα-
γράφει ένα σύντομο ημερολόγιο για 
το χρόνο και τα χαρακτηριστικά των 
συμπτωμάτων. Συνήθως είναι απαραί-
τητος και ο αιματολογικός έλεγχος για 
αποκλεισμό συστηματικών ασθενειών 
όπως οι παθήσεις του θυροειδούς ή 
κάποια αναιμία. 

Ο υπέρηχος καρδιάς όπως και άλ-
λες σύγχρονες μη επεμβατικές τεχνικές 
όπως η αξονική τομογραφία καρδιάς 
και αγγείων και η μαγνητική τομο-
γραφία είναι σημαντικά εργαλεία στα 
χέρια του καρδιολόγου για να θέσει 
την διάγνωση και να προγραμματίσει 
τη σωστή και έγκαιρη θεραπεία του 
ασθενούς.  Εξειδικευμένες εξετάσεις 
όπως η τοποθέτηση εμφυτεύσιμου 
καταγραφέα βρόχου (ILR) και η επεμ-
βατική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη 
είναι απαραίτητα σε ασθενείς υψηλού 
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Αποτελεί το δεύτερο πιο συχνό σύμπτωμα μετά το προκάρ-
διο άλγος που χρήζει καρδιολογικής εκτίμησης  

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ MD, PhD, Ειδικός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης 

Tο αίσθημα παλμών ορίζεται 
ως η επίγνωση του μη φυσι-
ολογικού καρδιακού ρυθμού. 
Αποτελεί μιαν από τις πιο συ-

χνές αιτίες επίσκεψης σε προσωπικό 
ιατρό (16%) και το δεύτερο πιο συχνό 
σύμπτωμα μετά το προκάρδιο άλγος 
που χρήζει καρδιολογικής εκτίμησης. 
Περιγράφεται από τους ασθενείς με 
ποικίλους τρόπους, όπως η απώλεια 
χτύπων της καρδιάς, αυξημένη ένταση 
των χτύπων, αιφνίδια επιτάχυνση του 
καρδιακού ρυθμού ή «φτερούγισμα» 
στην περιοχή του  στήθους. Η δυσφο-
ρία αυτή μπορεί επίσης να γίνει αισθητή 
στον θώρακα, στον λαιμό ή στο αφτί 
ιδίως κατά τη διάρκεια της κατάκλισης 
και έχει συνήθως σύντομη διάρκεια. 
Πρέπει να τονιστεί ότι φυσιολογικό 
αίσθημα παλμών γίνεται αντιληπτό 
κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής 
δραστηριότητας ή συναισθηματικού 
στρες. Παρόλο που είναι πολύ σύνηθες 
φαινόμενο λίγα είναι γνωστά σχετικά με 
τους νευρολογικούς μηχανισμούς που 
είναι υπεύθυνοι για την αίσθηση του 
καρδιακού παλμού. Πιθανολογείται ότι 
εξιδεικευμένοι υποδοχείς στο μυοκάρ-
διο και το περικάρδιο αναγνωρίζουν 
την αλλαγή στον ρυθμό και στέλνουν 
τα ανάλογα μηνύματα στα ανώτερα 
εγκεφαλικά κέντρα για επεξεργασία. 

Αιτίες
Οι αιτίες του αισθήματος παλμών 

μπορούν να κατανεμηθούν σε πέντε 
μεγάλες κατηγορίες όπως παρουσιά-
ζονται στις τελευταίες κατευθυντήριες 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογι-
κής Εταιρείας:
• Καρδιακές Αρρυθμίες π.χ. έκτακτες 

κοιλιακές συστολές
• Δομικές Καρδιακές Παθήσεις π.χ. 

ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια
• Ψυχοσωματικές Διαταραχές π.χ. κρί-

σεις πανικού 
• Συστηματικές Ασθένειες π.χ. υπερ-

θυρεοειδισμός, αναιμία
• Κατάχρηση ουσιών π.χ. αλκοόλ, κο-

καΐνη

Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα είναι ποικιλόμορ-

φη. Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να 
αναγνωρίσει ο ιατρός είναι: 
• Ο ρυθμός των παλμών
• Ο τρόπος έναρξης και τερματισμού 

των συμπτωμάτων
• Οι εκλυτικοί παράγοντες
• Πώς το αντιλαμβάνεται ο ασθενής

Τα συνοδά συμπτώματα. 
Παραδείγματος χάριν, οι έκτακτες 

συστολές της καρδιάς είναι άρρυθμες,  
ξεκινούν απότομα, συμβαίνουν συνή-
θως κατά την ηρεμία και ο ασθενής 

κινδύνου, με μεγάλη κλινική και απει-
κονιστική υποψία παρουσίας σοβαρών 
αρρυθμιών, αλλά χωρίς να έχουν κα-
ταγραφεί μέχρι στιγμής από άλλες 
συσκευές παρακολούθησης. 

Θεραπευτικές επιλογές
Στη μεγάλη πλειονότητα των ασθε-

νών με αίσθημα παλμών, η αιτία είναι 
καλοήθης και δεν απαιτείται εκτεταμένη 
διερεύνηση ούτε κάποια εξειδικευμένη 
θεραπεία παρά ο καθησυχασμός του 
ασθενούς και η αποφυγή των προκλητι-
κών αιτιών αλλά και αντιμετώπιση των 
παραγόντων κινδύνου. Αλλαγές στον 
τρόπο ζωής περιλαμβάνουν κυρίως  
τη μείωση της καφεΐνης,  τη διακοπή 
του καπνίσματος και αποφυγή κατανά-
λωσης αλκοόλ. Η υγιεινή διατροφή, η 
άσκηση και ο περιορισμός του άγχους 
είναι πολύ σημαντικά στην αντιμετώ-
πιση του αισθήματος παλμών. 

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορούν  να 
χορηγηθούν αντιαρρυθμικά  φάρμακα 
για έλεγχο των συμπτωμάτων, όπως 
οι β αποκλειστές και οι αναστολείς 
διαύλων ασβεστίου. Όταν το αίσθημα 
παλμών οφείλεται σε σοβαρές και 
ανθεκτικές στα φάρμακα αρρυθμίες 
ενδείκνυται η επεμβατική κατάλυση 
με καθετήρα (catheter ablation) και 
αν χρειάζεται, η τοποθέτηση βηματο-
δότη ή/και αυτόματου εμφυτεύσιμου 
απινιδωτή.
ΒΙΒλΙΟγΡΑφΙΑ: 
Raviele, A., Giada et al (2011). 
Management of patients with 
palpitations: a position paper from the 
European Heart Rhythm Association. 
Europace, 13(7), pp.920-934.

ΔΙΑχεΙΡΙση Ασθενών 
με ΑΙσθημΑ πΑΛμών

αντιλαμβάνεται ένα έξτρα καρδιακό 
χτύπο χωρίς κανένα άλλο σύμπτωμα. 
Σε αντίθεση, το αίσθημα παλμών που 
παρουσιάζεται λόγω συναισθηματι-
κού άγχους, έχει κανονικό ρυθμό με 
σταδιακή επιδείνωση, συμβαίνει μετά 
από συναισθηματική φόρτιση και ο 
ασθενής δίνει έμφαση στο αίσθημα 
του άγχους παρά την αλλαγή στην 
καρδιακή λειτουργία περιγράφοντας 
συμπτώματα όπως οι αιμωδίες των 
άνω άκρων ή του στόματος, άτυπα 
θωρακικά άλγη και δύσπνοια. 

Επιπρόσθετα, αίσθημα παλμών 
μετά από ξαφνικές αλλαγές στη στά-
ση του σώματος οφείλονται συχνά 
σε ορθοστατική υπόταση ή σε επει-
σόδια κολποκοιλιακής ταχυκαρδίας. 
Αρρυθμίες που παρουσιάζονται κατά 
τη διάρκεια της σωματικής άσκησης, 
συνήθως αφορούν είτε μονομορφική 
κοιλιακή ταχυκαρδία είτε πολυμορφική 
κατεχολαμινική κοιλιακή αρρυθμία 
και χρήζουν άμεσης διερεύνησης και 
αντιμετώπισης. Σημαντικό να γνωρί-
ζουμε ότι σοβαρά συμπτώματα όπως 
το αίσθημα της κόπωσης, η στηθάγχη ή 
ακόμα και συγκοπή αφορούν συνήθως 
ασθενείς με ισχαιμική ή άλλης αιτιο-
λογίας μυοκαρδιοπάθεια. Οφείλουμε 
να τονίσουμε ότι συγκοπή μπορεί να 
παρουσιαστεί σπάνια  και σε άτομα 
με δομικά φυσιολογική καρδιά κατά 
την διάρκεια κάποιας υπερκοιλιακής 
ταχυκαρδίας. 

Διαγνωστική προσέγγιση
Η λήψη λεπτομερούς ιστορικού 

μαζί με την φυσική εξέταση και το 
ηλεκτροκαρδιογράφημά παραμένουν ο 
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Hυπογονιμότητα είναι μια 
ασθένεια του αναπαρα-
γωγικού συστήματος που 
ορίζεται από την αδυναμία 

επίτευξης κλινικής εγκυμοσύνης μετά 
από 12 μήνες ή περισσότερο, τακτικής 
και μη προστατευμένης σεξουαλικής 
επαφής. 
Ανά το παγκόσμιο, επηρεάζονται από 
την υπογονιμότητα πάνω από 48,5 
εκατομμύρια άνθρωποι. Στην Κύπρο, 
1 στα 6 ζευγάρια, περίπου, αντιμε-
τωπίζει θέματα υπογονιμότητας, ενώ 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, το πο-
σοστό υπογονιμότητας είναι ακόμη 
υψηλότερο, επηρεάζοντας 1 στα 4 
ζευγάρια. Είναι ευρέως γνωστό ότι η 
υπογονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί 
από τον τρόπο ζωής μας καθώς και 
από περιβαλλοντικούς παράγοντες. 
Εντούτοις, ένας σημαντικός αριθμός 
περιπτώσεων υπογονιμότητας απο-
δίδεται σε γενετικούς λόγους.
Η υπογονιμότητα επηρεάζει εξίσου 
άνδρες και γυναίκες. Σε ποσοστό 
45% περίπου των περιπτώσεων της 
υπογονιμότητας οφείλεται σε γυναι-
κείους παράγοντες και σε ποσοστό 
35% οφείλεται σε ανδρικούς παρά-
γοντες. Στο ποσοστό που εναπομένει 
συγκαταλέγονται προβλήματα που 
προέρχονται και από τους δύο συ-
ντρόφους ή προβλήματα λόγω ανε-
ξήγητων αιτιών. Ένα διαγνωστικό 
χρονοδιάγραμμα για ζευγάρια που 
αντιμετωπίζουν καθυστέρηση στην 
επίτευξη εγκυμοσύνης ξεκινά με εργα-
στηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις, 
που προσδιορίζουν έως και το 65% 
των αιτιών υπογονιμότητας. Οι εργα-
στηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις 
περιλαμβάνουν εξετάσεις αίματος και 
ούρων για τον έλεγχο των επιπέδων 
διαφόρων ορμονών, της λειτουργίας 
του θυρεοειδούς, της μορφολογίας και 
του αριθμού σπερματοζωαρίων και 
υπερήχων για την ανίχνευση τυχόν 
δομικών ανωμαλιών.
Περαιτέρω, ο γενετικός έλεγχος μπο-
ρεί να προσδιορισεί εάν μια γενετική 
αλλαγή (μετάλλαξη) σχετίζεται με την 
αδυναμία του ζευγαριού να συλλάβει. 
Οι γενετικές μεταλλάξεις μπορούν να 
προκαλέσουν συγκεκριμένες διατα-
ραχές με επακόλουθο αλλαγές σε 
ορμονικά επίπεδα, όπως διαταραχές 
της ωορρηξίας, κακής ανταπόκρισης 
στις θεραπείες γονιμότητας, πρώιμη 
ωοθηκική ανεπάρκεια  ή το σύνδρο-
μο πολυκυστικών ωοθηκών. Λόγω 
μετατόπισης (λανθασμένη διάταξη 
χρωμοσωμάτων) σε έναν από τους 
δυο συντρόφους μπορεί, επίσης, να 
προκληθεί υπογονιμότητα ή λόγω 
συνδυασμού αιτιών.
Ο εντοπισμός της γενετικής αιτίας της 

τεκνοποιήσουν αλλά δυσκολεύονται 
να συλλάβουν. Ο εντοπισμός της αιτίας 
υπογονιμότητας μπορεί να βοηθήσει 
σε λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων 
βάσει ακριβών και αξιόπιστων πληρο-
φορίων, ξεχωριστών και συγκεκρι-
μένων για το κάθε άτομο ή ζευγάρι. 
Καινοτόμες γενετικές εξετάσεις που 
ταυτόχρονα διερευνούν πολλά γονί-
δια μπορούν να μειώσουν τον χρόνο 
διάγνωσης και να είναι οικονομικά πιο 
προσιτές από τις εξετάσεις ενός και 
μόνο γονιδίου. 
Το Rodinia, μια νέα εξέταση υπογονιμό-
τητας από την NIPD Genetics, αναλύει 
τις φυλετικές χρωμοσωματικές αλλα-
γές καθώς και συγκεκριμένα γονίδια 
που σχετίζονται με την υπογονιμότητα 
σε άνδρες και γυναίκες. Επίσης εξετά-
ζει παθήσεις όπως η αιμοφιλία και η 
θρόμβωση. Αξιολογώντας διεξοδικά 
ενεργά γονίδια, το Rodinia μπορεί να 
καθοδηγήσει τους παρόχους υγειο-
νομικής περίθαλψης να αξιολογήσουν 
όλες τις εφαρμόσιμες επιλογές και να 
αποφασίσουν για τη βέλτιστη θεραπεία 
για κάθε άτομο ή ζευγάρι που επιθυμεί 
να αποκτήσει οικογένεια.
Ανάλογα με την αιτία που προκαλεί 
την υπογονιμότητα, μπορεί να επιλεγεί 
η κατάλληλη θεραπεία ή κλινική δια-
χείριση. Μερικές φορές αλλαγές του 
τρόπου ζωής μας, όπως η αποφυγή 
του καπνίσματος και η χρήση αλκοόλ, 
καθώς και η επίτευξη ενός ιδανικού 
βάρους, μπορούν να αυξήσουν τις πι-
θανότητες επίτευξης μιας εγκυμοσύνης. 
Οι θεραπείες γονιμότητας, όπως φάρ-
μακα ωορρηξίας, ορμονικές θεραπείες, 
εξωσωματική γονιμοποίηση (In vitro 
fertilization - IVF) ή χειρουργικές επεμ-
βάσεις, μπορεί να είναι απαραίτητες για 
τη βελτιστοποίηση των πιθανοτήτων 
μιας επιτυχούς εγκυμοσύνης.
 Η θεραπεία που ίσως χρειαστεί μπορεί 
να είναι συναισθηματική θεραπεία, 
σωματική θεραπεία και πάνω απ’ όλα 
προσωπική θεραπεία. Είναι δικαίωμα 
όλων η σύσταση θεραπείας, η διερεύ-
νηση επιλογών και η λήψη αποφάσεων 
σχετικά με την αναπαραγωγική ζωή. 

1 στΑ 6 ζΕΥΓΑρΙΑ 
ΑντΙμΕτωπΙζΕΙ θΕμΑτΑ 
ΥποΓονΙμοτητΑσ
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την υπογονιμότητα 
ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΚΥΠΡΗ, Διευθύντρια Κλινικών Υπηρεσιών NIPD Genetics

υπογονιμότητας μπορεί να οδηγή-
σει στη βέλτιστη θεραπεία για κάθε 
ασθενή, να ενημερώσει για πιθανές 
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της θε-
ραπείας και για τρόπους αποφυγής 
τους. Οι γενετικοί έλεγχοι μπορούν να 
προσδιορίσουν τον κίνδυνο μετάδοσης 
τυχόν γενετικών μεταλλάξεων σε απο-
γόνους, κάτι που θα  προκαλούσε τα 
ίδια προβλήματα υπογονιμότητας και 
σε αυτούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η προεμφυτευτική γενετική εξέταση 
(Preimplantation Genetic Testing) 
μπορεί να προταθεί για να αποφευχθεί 
η αυξημένη πιθανότητα των απογόνων 
να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα 
υπογονιμότητας.
Η γενετική εξέταση της γυναικείας υπο-
γονιμότητας εντοπίζει μεταλλάξεις σε 
γονίδια που σχετίζονται με πρωτοπαθή 
ωοθηκική ανεπάρκεια, το σύνδρο-
μο πολυκυστικών ωοθηκών και με 
υπογοναδοτροπικό υπογοναδισμό, οι 
οποίες συγκαταλέγονται στις πιο κοινές 
αιτίες της γυναικείας υπογονιμότητας. 
Οι γυναίκες με πρωτοπαθή ωοθηκική 
ανεπάρκεια μπορούν να επωφεληθούν 
από την έγκαιρη ανίχνευση δια μέσου 
των γενετικών εξετάσεων, καθώς 

μπορούν να διατηρήσουν τη γονιμό-
τητά τους μέσω συλλογής ωαρίων σε 
νεαρή ηλικία.
Οι γενετικές εξετάσεις υπογονιμότητας 
των ανδρών έχουν γίνει όλο και πιο 
σημαντικές τα τελευταία χρόνια, καθώς 
έχουν εκδοθεί οδηγίες από διεθνείς 
οργανισμούς. Η Αμερικανική Εταιρεία 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής συνιστά 
όπως η ανάλυση του Υ χρωμοσώματος 
προσφέρεται σε άνδρες με μη απο-
φρακτική αζωοσπερμία ή σοβαρή ολι-
γοζωοσπερμία προτού προχωρήσουν 
στην ενδοκυτταροπλασμική έγχυση 
σπέρματος (Intracytoplasmic sperm 
injection - ICSI), μια εξειδικευμένη 
διαδικασία υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγικής τεχνολογίας. Οι επιλογές 
θεραπείας καθορίζονται από τα μικρο-
ελλείμματα που θα ανιχνευθούν μέσω 
των γενετικών εξετάσεων, καθώς η 
θεραπεία με εκχύλιση σπέρματος από 
τους όρχεις μπορεί να είναι ευεργετική 
για συγκεκριμένες γενετικές αλλαγές, 
ενώ για κάποιες άλλες η πρόγνωση 
δεν είναι η επιθυμητή.
Η γενετική εξέταση γονιμότητας μπορεί 
να είναι καθοριστική για σημαντικό 
αριθμό ατόμων που επιθυμούν να 
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Mε τον όρο εκκολπώματα 
εννοούμε την παρουσία 
θυλάκων που προβάλ-
λουν προς τα έξω από το 

τοίχωμα του εντέρου. Αυτά προσο-
μοιάζουν σαν “σακουλάκια” επάνω 
του και τις περισσότερες φορές είναι 
πολλαπλά. Η επίπτωση της νόσου 
αυξάνεται με την ηλικία. Είναι νόσος 
που προσβάλλει κυρίως μεγάλους σε 
ηλικία ανθρώπους, αλλά τα εντοπί-
ζουμε και σε μικρότερες ηλικίες. Οι 
γυναίκες προσβάλλονται πολύ συχνό-
τερα από τους άνδρες (περίπου 3:1). 
Στη δεκαετία μεταξύ 30 – 40 ετών, η 
συχνότητά της είναι λιγότερο από 10% 
του πληθυσμού, ενώ μεταξύ 50 – 60 
ετών αυξάνει στο 40%, με το ποσοστό 
να φτάνει υψηλότερο του 60% μετά 
τα 70 έτη. 
Η δημιουργία των εκκολπωμάτων 
στηρίζεται στη θεωρία της ανάπτυξης 
υψηλών πιέσεων εντός του παχέος 
εντέρου. Συγκεκριμένα η δυσκοιλιό-
τητα, η απουσία ικανοποιητικού όγκου 
κοπράνων στο παχύ έντερο, έχουν ως 
αποτέλεσμα οι μυϊκές συσπάσεις του 
εντέρου να προκαλούν ισχυρές πιέσεις 
στα τοιχώματα και να είναι οι καθορι-
στικοί παράγοντες που προδιαθέτουν 
σε αύξηση της πίεσης στο έντερο. Το 
γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την 
προοδευτική γήρανση με μεταβολές 
στη σύσταση του κολλαγόνου και αύ-
ξηση της ελαστίνης που αποδυναμώνει 
το τοίχωμα του εντέρου, οδηγεί στην 
εκκολπωμάτωση. 
Εδώ θα πρέπει να τονιστεί πως τα 
εκκολπώματα δεν είναι προκαρκινική 
κατάσταση και δεν προδιαθέτουν σε 
καρκίνο του παχέος εντέρου, η συ-
νύπαρξη όμως αυτών των δύο δεν 
είναι σπάνια. Έτσι τα άτομα με εκκολ-
πωμάτωση πρέπει να ζητούν ιατρική 
συμβουλή, αν υπάρχει επιδείνωση της 
κατάστασής τους παρά την αγωγή. 
Τα εκκολπώματα, συνήθως, δεν προ-
καλούν συμπτώματα και μπορεί να 
αποκαλυφθούν τυχαία σε εξέταση 
του παχέος εντέρου για άλλο λόγο. 
Ωστόσο, μερικοί ασθενείς μπορεί να 
παραπονεθούν για κράμπες στην 

κοιλιά, δυσκοιλιότητα ή μετεωρισμό-
φουσκώματα. Κάποιοι μπορεί έχουν 
πόνο και συμπτώματα που μοιάζουν με 
ευερέθιστο έντερο, το οποίο συχνά συ-
νυπάρχει σε άτομα με εκκολπώματα. 
Κύρια επιπλοκή των εκκολπωμάτων 
είναι η φλεγμονή τους και η πρόκλη-
ση εκκολπωματίτιδας. Μόνο το 4% 
των ασθενών με εκκολπώματα θα 
κάνουν φλεγμονή. Απ’αυτούς το 15% 
θα έχουν επιπλοκές και το 15% – 30% 
θα εμφανίσουν ένα νέο επεισόδιο εκ-
κολπωματίτιδας. Αυτή η φλεγμονή 
πιθανά να οφείλεται σε απόφραξη 
του στομίου των εκκολπωμάτων από 
σκληρά κόπρανα και επιμόλυνση της 
κλειστής κοιλότητάς των από μικρόβια 
που αφθονούν στο έντερο. Μελέτες 
δείχνουν πως κανένα φάρμακο (ρι-
φαξιμίνη, μεσαλαμίνη, προβιοτικά κ.ά) 
δεν μπορεί να προλάβει ένα επεισόδιο 
εκκολπωματίτιδας. Συνιστάται μόνο 
δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες. Επίσης, 
τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα μπορεί 
να προκαλέσουν επιπλοκές από τα εκ-

Εχω ΕκκολπωμΑτΑ, 
τι πρέπέι να γνωριζω;
έίναι η παρουσία θυλάκων που προβάλλουν προς τα έξω από το τοίχωμα του 
εντέρου, τα οποία προσομοιάζουν σαν «σακουλάκια» επάνω του και τις περισ-
σότερες φορές είναι πολλαπλά  
ΔΡ ΠΑΤΣΑΝΑΣ ΘΩΜΑΣ, MD, PhD BSc (Biology), Ιατρός Γαστρεντερολόγος, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης, Εκπαιδευθείς στo Guy’s and St Thomas’ Hospital (NHS Trust), London 

κολπώματα και θα πρέπει να αποφεύ-
γονται. Ο πόνος που εντοπίζεται στο 
κέντρο ή στο αριστερό τμήμα, της κάτω 
κοιλιάς είναι το κυριότερο ενόχλημα. 
Άλλα συνοδά συμπτώματα μπορεί να 
είναι ο πυρετός, γενικευμένη κακουχία, 
ανορεξία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα, 
ναυτία και έμετος, συμπτώματα από 
το ουροποιητικό. Η εκκολπωματίτιδα 
αντιμετωπίζεται συνήθως με δίαιτα και 
λήψη αντιβιοτικών, ενώ σε προχωρη-
μένες καταστάσεις μπορεί να απαιτηθεί 
και νοσηλεία. Επιβάλλεται η έγκαιρη 
αντιμετώπιση, καθώς μια παραμελη-
μένη και μεγάλης έντασης φλεγμονή 
μπορεί να οδηγήσει σε διάτρηση του 
εντέρου και περιτονίτιδα, σε απόστη-
μα εντός της κοιλίας με παρουσία 
πύου ή στην δημιουργία συριγγίων 
με γειτονικά όργανα. Η διάγνωση των 
εκκολπωμάτων γίνεται με κολονοσκό-
πηση. Σε περίπτωση όμως φλεγμονής 
αντενδείκνυται λόγω του αυξημένου 
κινδύνου διάτρησης του εντέρου. Η 
κολονοσκόπηση όμως αν δεν έχει 

προηγηθεί, θεωρείται επιβεβλημένη 
μετά την υποχώρηση των συμπτωμά-
των, συνήθως μετά από 6-8 βδομάδες, 
για να τεκμηριωθεί η πάθηση αλλά 
και για να αποκλεισθούν άλλες αιτίες 
που μπορεί να δημιουργούν παρόμοια 
συμπτωματολογία, όπως ο καρκίνος 
του παχέος εντέρου. 
Αν υπάρχει υπόνοια εκκολπωματί-
τιδας ενδεχομένως να χρειαστεί να 
γίνει αξονική τομογραφία κοιλίας. 
Οι επαναλαμβανόμενες φλεγμονές 
στα σημεία των εκκολπωμάτων στο 
παχύ έντερο μπορεί να προκαλέσουν 
στένωση στην εκεί περιοχή, συνή-
θως στην περιοχή του σιγμοειδούς. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις προκαλείται 
δυσκολία στις κενώσεις, φούσκωμα 
της κοιλιάς, απώλεια βάρους ή ακόμη 
και αρκετές διάρροιες την ημέρα. Η 
τελευταία επιπλοκή της ύπαρξης των 
εκκολπωμάτων στο παχύ έντερο είναι 
η αιμορραγία με σημαντική απώλεια 
αίματος. Σε αυτή την περίπτωση η 
επίσκεψη στο νοσοκομείο καθίσταται 
επιβεβλημένη. 
Σε ασθενείς με συχνά επεισόδια εκ-
κολπωματίτιδας, νοσηλειών και σε 
περίπτωση επιπλοκών χρειάζεται 
χειρουργική παρέμβαση, όπου αφαι-
ρείται το τμήμα του εντέρου που έχει 
προσβληθεί από τα εκκολπώματα, 
συνηθέστερα το σιγμοειδές κόλον. 
Το χειρουργείο συνήθως γίνεται λα-
παροσκοπικά.
Η διατροφή παίζει σπουδαίο ρόλο στην 
αντιμετώπιση της εκκολπωμάτωσης. 
Δυστυχώς τα ήδη σχηματισμένα εκ-
κολπώματα δεν θα υποχωρήσουν με 
την κατάλληλη διατροφική θεραπεία. 
Πρόσφατες μελέτες δείχνουν πως αν 
και η διατροφή πλούσια σε φυτικές 
ίνες δεν μπορεί να αποτρέψει την ανά-
πτυξη εκκολπωμάτων, ωστόσο βοηθά 
στην αποφυγή των επιπλοκών τους. 
Επίσης, διεθνείς γαστρεντερολογικές 
εταιρείες δεν απαγορεύουν δίαιτα 
πλούσια σε φυτικές ίνες ή τη λήψη 
συμπληρωμάτων φυτικών ινών και 
ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό οξεί-
ας εκκολπωματίτιδας, όχι βέβαια στην 
οξεία φάση που τότε απαγορεύεται 
και η κατανάλωση σπόρων και ξηρών 
καρπών. Βέβαια, αν όμως κάποιοι 
ασθενείς έχουν συνδέσει επεισόδια 
εκκολπωματίτιδας με την κατανάλωση 
συγκεκριμένων τροφών, τότε καλό εί-
ναι να τις αποφεύγουν. Επίσης, φαίνεται 
πως στην αποφυγή των επιπλοκών 
βοηθά η διατήρηση φυσιολογικού 
βάρους και επιπέδων βιταμίνης D 
στο αίμα, καθώς άτομα παχύσαρκα ή 
με χαμηλά επίπεδα D παρουσιάζουν 
συχνότερα επιπλοκές.
*Ιατρικό Κέντρο «Ο Απόστολος Λουκάς», 
www.apostolosloukas.org 
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Η διατροφή, η άσκηση και ο 
ύπνος είναι τρεις βασικοί πυ-
λώνες για μια υγιή ζωή. Ενώ 
η βελτίωση ενός μόνο από 

αυτούς τους παράγοντες του τρόπου 
ζωής μπορεί να βοηθήσει τα άτομα 
να ζήσουν μια καλύτερη και ποιοτική 
ζωή, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η 
βελτίωση και των τριών μπορεί να 
είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελ-
τίωση τόσο της σωματικής όσο και της 
ψυχικής υγείας.

Διατροφή
Η διατροφή επηρεάζει σχεδόν όλες τις 
πτυχές της υγείας μας. Η κατανάλωση 
μιας υγιεινής και ισορροπημένης δι-
ατροφής έχει αποδειχθεί ότι μειώνει 
τον κίνδυνο πολλών καταστάσεων 
υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις και 
εγκεφαλικά επεισόδια, διαβήτη, παχυ-
σαρκία, μερικούς τύπους καρκίνου έως 
και μείωση του κινδύνου εμφάνισης 

κατάθλιψης και άγχους.
Τα τρόφιμα που καταναλώνουμε επη-
ρεάζουν επίσης την ποιότητα και τη 
διάρκεια του ύπνου. Οι περισσότεροι 
ειδικοί υγείας συνιστούν την αποφυγή 
της καφεΐνης πριν από τον ύπνο. Ακό-
μη, η κατανάλωση πολλών θερμίδων 
ή λίπους μπορεί να δυσκολέψει τον 
επαρκή ύπνο, όπως και οι δίαιτες που 
δεν περιέχουν θρεπτικά συστατικά, 
όπως ασβέστιο, μαγνήσιο και βιταμίνες 
A, C, D και E. Επιπλέον, η κατανάλωση 
φαγητού λίγη ώρα πριν από τον  ύπνο 
μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές 
του ύπνου.

Άσκηση
Η σωματική άσκηση βελτιώνει την 
υγεία και την ποιότητα ζωής. Πολλά 
από τα οφέλη εμφανίζονται άμεσα, 
όπως μειωμένο άγχος, μειωμένη αρ-
τηριακή πίεση και καλύτερος ύπνος. 
Η τακτική άσκηση προσφέρει ακόμη 

ΔΙΑτροφή, 
Ασκήσή κΑΙ Υπνοσ
Αρκετές μελέτες έδειξαν ότι η βελτίωση και των τριών μπο-
ρεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για τη βελτίωση τόσο της 
σωματικής όσο και της ψυχικής υγείας 
ΜΑΡΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΣΣΙΩΤΟΥ,  Διαιτολόγος / Διατροφολόγος - BSc, Κλινική Διαιτολόγος - MSc, 
Μέλος ΣυΔιΚυ, Αρ. Μητρώου ΣΕΕΤΤΔ (420), Συμβεβλημένη με το ΓεΣΥ ως Κλινική Διαιτολόγος

περισσότερα μακροπρόθεσμα οφέλη, 
όπως καλύτερη διαχείριση βάρους, 
ισχυρότερα οστά και μειωμένο κίνδυνο 
για πολλές ασθένειες.  
Η άσκηση μπορεί επίσης να μειώσει 
τον κίνδυνο προβλημάτων που σχετί-
ζονται με τον ύπνο, όπως αϋπνία και 
υπνική άπνοια. Πολλαπλές μελέτες 
έχουν δείξει ότι η άσκηση μπορεί να 
μειώσει το άγχος πριν από τον ύπνο και 
να βελτιώσει την ποιότητα του ύπνου 
σε άτομα με αϋπνία. Ακόμη, μελέτη 
έδειξε ότι μια αγωγή 12 εβδομάδων 
αερόβιας άσκησης σε συνδυασμό με 
ασκήσεις αντοχής οδήγησε σε μείω-
ση κατά 25% της σοβαρότητας της 
αποφρακτικής υπνικής άπνοιας, ενώ 
ταυτόχρονα βελτίωσε την ποιότητα του 
ύπνου, μειώνοντας την κούραση κατά 
τη διάρκεια της ημέρας.

‘Υπνος
Ο ύπνος προσφέρει στον οργανισμό και 
τον εγκέφαλο χρόνο για αποκατάσταση 
και ανάκαμψη, επηρεάζοντας σχεδόν 
κάθε ιστό του σώματος. Σύμφωνα με 
το Αμερικάνικο Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου, 
οι περισσότεροι ενήλικες χρειάζονται 
τουλάχιστον 7 έως 9 ώρες ύπνου 
καθημερινά. 

Η σχέση του ύπνου 
με το σωματικό βάρος
Η διάρκεια του ύπνου είναι ένας από 
τους κύριους παράγοντες που επη-
ρεάζουν το σωματικό βάρος και τον 
μεταβολισμό. Έρευνες δείχνουν ότι η 
έλλειψη ύπνου σχετίζεται με αύξηση 
βάρους, αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκί-
ας, διαβήτη και ινσουλινοαντίσταση. 
Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του 
Stanford, αφού μελέτησαν την επί-

δραση του ύπνου στα επίπεδα ορ-
μονών και στο σωματικό βάρος σε 
1024 εθελοντές ενήλικες, κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η διάρκεια και η 
ποιότητα του ύπνου συνδέονται στε-
νά με την υπερφαγία και την αύξηση 
βάρους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 
οι συμμετέχοντες που κοιμόντουσαν 
λιγότερο από 8 ώρες (4-6 ώρες) είχαν 
αυξημένο δείκτη μάζας σώματος.
Όταν υπάρχει έλλειψη επαρκούς ύπνου, 
οι άνθρωποι τείνουν να τρώνε υπερ-
βολικά και να επιλέγουν ανθυγιεινά 
τρόφιμα. Η στέρηση ύπνου επηρεάζει 
αρνητικά την απελευθέρωση γκρελίνης 
(«ορμόνη της πείνας») και λεπτίνης 
(ρυθμίζει την ενεργειακή πρόσληψη) 
από το σώμα, δύο νευροδιαβιβαστών 
- ορμονών που ρυθμίζουν την όρεξη. 
Ως εκ τούτου, τα άτομα που στερούνται 
ύπνου προσελκύονται περισσότερο 
προς τροφές υψηλών θερμίδων. Κατά 
συνέπεια, η χρόνια στέρηση ύπνου 
έχει συνδεθεί με μεγαλύτερη περι-
φέρεια μέσης και αυξημένο κίνδυνο 
παχυσαρκίας.

Βελτίωση του ύπνου μέσω 
διατροφής και άσκησης
Μικρά και συχνά γεύματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, ώστε να μην 
επιβαρύνεται ο οργανισμός με μεγά-
λες μερίδες. Ισορροπημένη διατροφή 
πλούσια σε ασβέστιο και μαγνήσιο 
και τρόφιμα πλούσια σε τρυπτοφάνη 
(γαλακτοκομικά, αβγά, ολικής άλεσης 
προϊόντα, όσπρια, κρέας, θαλασσι-
νά) θα βοηθήσουν στην πιο γρήγορη 
έλευση του ύπνου και στην καλύτε-
ρη ποιότητά του. Μην καταναλώνετε 
φαγητό αργά το βράδυ. Φροντίστε να 
δώσετε στον οργανισμό σας χρόνο για 
πέψη μετά την κατανάλωση μεγάλων 
γευμάτων. Αποφύγετε την καφεΐνη. 
Προσοχή στα διεγερτικά όπως καφές, 
ενεργειακά ποτά και αναψυκτικά. Εάν 
τα καταναλώνετε, προσπαθήστε να τα 
περιορίσετε στην αρχή της ημέρας. 
Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ 
το βράδυ. Το αλκοόλ μπορεί να σας 
βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοι-
μηθείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
αλλά μπορεί να διαταράξει τον ύπνο 
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ασκηθείτε! 
Προγραμματίστε τακτική άσκηση τις 
περισσότερες ημέρες της εβδομάδας 
για να βελτιώσετε τα επίπεδα ύπνου 
σας. 
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Δύο λέξεις, μα πολλά συναι-
σθήματα. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι είναι ένας εσω-
τερικός τύραννος, που μας 

αποτρέπει από πολλά πράγματα, ένα 
αυτομαστίγωμα που, εάν δεν το προ-
σέξουμε, δεν έχει τέλος. 
Αρχικά γεννιέται ένα τοξικό κλίμα στον 
άνθρωπο, σε σημείο μάλιστα που κά-
ποιες φορές αδικούμε και τον ίδιο μας 
τον εαυτό. Τιμωρούμε τον εαυτό μας, 
μόνο που η συγκεκριμένη τιμωρία δεν 
προσφέρει λύτρωση, αντίθετα δίνει 
στον άνθρωπο ένα ανούσιο αποτέ-
λεσμα και πολλά αρνητικά για τον 
εαυτό του. Αυτό έχει ως επίπτωση να 
αποτρέψουμε τον εαυτό μας από του 
να εξελιχθεί, να αναπτύξει δεξιότητες 
αλλά και να γνωρίσει άλλους ορίζο-
ντες και αφετέρου να αντιληφθεί εάν 
έκανε κάτι λάθος και στη συνέχεια να 
το διορθώσει. 
Αδιαμφισβήτητα, τα συναισθήματα 
εξαιτίας των τύψεων και των ενοχών 
δημιουργούνται από πολλούς και δι-

ΓΙΑτΙ κΑπΟΙΟς 
μπΟρεΙ νΑ νΙώθεΙ 
τΥΨεΙς κΑΙ ενΟΧες;
Το μεγάλο ερώτημα που πρέπει να θέσουμε στον εαυτό μας 
είναι πώς μπορώ άραγε να μειώσω ή, ακόμα καλύτερα, να 
εξαλείψω αυτά τα τοξικά συναισθήματα από εμένα;
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια 
ΑνΑΔ

άλλο άτομο, τότε το πιο σωστό είναι 
να αντιληφθώ τι έχω κάνει και στη 
συνέχεια να απολογηθώ, να ζητήσω 
συγγνώμη ή και να συγχωρέσω. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι αρκετές φορές αυτά 
τα συναισθήματα δεν είναι συνδεδε-
μένα με ένα γεγονός, ή είναι κάτι πιο 
γενικευμένο ή ακόμα και ακαθόριστο. 
Είναι αλήθεια ότι αυτά τα συναισθήματα 
είναι συνδεδεμένα με τη χαμηλή αυ-
το-εικόνα ενός ανθρώπου και πολλές 
φορές ο ίδιος δεν πιστεύει στον εαυτό 
του. Μια ερμηνεία είναι ότι η θεραπεία 
αυτού του είδους τύψεων και ενοχών 
επιτυγχάνεται αφού αντικατοπτρίσουμε 
(reflect) την πραγματικότητα, πόσω 
μάλλον τα γεγονότα της δεδομένης 
στιγμής στην οποία γεννήθηκε η ενοχή. 
Πιο συγκεκριμένα, εκείνη τη δεδομένη 
στιγμή, ίσως και να υπήρχαν καταστά-
σεις πέρα από τον δικό μας έλεγχο, 
μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμασταν 
σε έναν φαύλο κύκλο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα ακόμα και την απογοήτευ-
ση που μπορεί να νιώσει ένα άτομο 
αφού αυτό που γνώριζε τη δεδομένη 
στιγμή ΔΕΝ είναι αυτό το οποίο γνω-
ρίζει σήμερα, ΤΩΡΑ!
Τέλος, πρέπει σαν άτομα να δουλέ-
ψουμε για να μεταλλάξουμε αυτά τα 
αρνητικά συναισθήματα των τύψεων 
και των ενοχών, επειδή μόνο ζημιά 
προκαλούν στον εαυτό μας και την 
πορεία μας στη ζωή. 
Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, όμως, ευ-
τυχώς υπάρχουν ειδικοί και θα ήταν 
καλό να αποταθούμε σε αυτούς διότι 
η ψυχική μας υγεία, όπως και αυτή του 
περίγυρού μας, είναι πολύ σημαντική. 
Πρέπει να αφήνουμε το περιθώριο σε 
άλλους να μας βοηθήσουν! 
Εξάλλου να θυμάστε πως ό,τι γίνεται, 
γίνεται για κάποιο πολύ καλό λόγο!

άφορους λόγους. Πιο συγκεκριμένα, 
κάτι που έχει κάνει ή νομίζει πως έχει 
κάνει το άτομο αυτό. Επιπλέον, κάτι 
που να μην έχει κάνει το οποίο έπρεπε 
να κάνει, με λίγα λόγια συναίσθημα 
αποτυχίας στο να ολοκληρώσει κάτι. 
Ακόμα και κάτι που έκανε και νιώθει 
ο ίδιος πως είναι ηθικά λάθος.

Το μεγάλο ερώτημα όμως που πρέπει 
να θέσουμε στον εαυτό μας είναι ΠΩΣ 
μπορώ άραγε να μειώσω ή ακόμα 
καλύτερα να εξαλείψω αυτά τα τοξικά 
συναισθήματα από εμένα; 
Επομένως, σε περίπτωση που αυτά 
τα συναισθήματα πηγάζουν από το τι 
πιθανόν έχω ή δεν έχω κάνει σε ένα 

Έχει ειπωθεί ότι τα μάτια είναι το 
παράθυρο στην ψυχή, αλλά φαίνεται 
πως αυτό ισχύει επίσης για τον εγκέ-
φαλο και τον νου. Οι άνθρωποι που 
έχουν μεγαλύτερες κόρες στα μάτια 
τους, είναι γενικά πιο έξυπνοι σε 
σχέση με όσους έχουν μικρές κόρες, 
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική 
επιστημονική μελέτη, που συσχε-
τίζει το μέγεθος της κόρης με τη 
νοημοσύνη.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνο-
λογίας της Τζόρτζια (Georgia Tech), 
οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημο-
σίευση στο περιοδικό “Cognition”, 
σύμφωνα με τη βρετανική «Ντέιλι 
Μέιλ» και το αμερικανικό επιστημο-
νικό περιοδικό “Scientific American”, 

μελέτησαν 500 ανθρώπους 18 έως 
35 ετών από την Ατλάντα, οι οποίοι 
υποβλήθηκαν σε διάφορα τεστ νοη-
μοσύνης. Στη συνέχεια οι επιδόσεις 
τους συσχετίσθηκαν με το μέσο 
μέγεθος της κόρης των ματιών τους 
(το οποίο αυξομειώνεται μέσα στη 
μέρα ανάλογα με το εξωτερικό φως).
Η κόρη του ανθρώπινου ματιού 
ποικίλλει από περίπου δύο έως οκτώ 
χιλιοστά και περιβάλλεται από την 
ίριδα, η οποία ελέγχει το μέγεθος 
της κόρης και δίνει το διαφορετικό 
χρώμα στα μάτια των ανθρώπων. 
Οι ηλικιωμένοι τείνουν να έχουν 
μικρότερη κόρη.
Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι όσοι εί-
χαν μεγαλύτερη κόρη, ανεξαρτήτως 

ηλικίας, είχαν καλύτερες επιδόσεις 
κατά μέσο όρο στα τεστ προσοχής, 
μνήμης, και λογικής. Παραμένει 
ασαφές γιατί η κόρη του ματιού 
σχετίζεται με τις γνωστικές-νοητικές 
ικανότητες, αλλά πιθανώς το μεγα-
λύτερο μέγεθος επηρεάζει θετικά τη 
λειτουργία του εγκεφάλου.
Η βασική λειτουργία της κόρης είναι 
να επιτρέπει στο φως να εισέρχεται 
στο μάτι και μετά να εστιάζεται στον 
αμφιβληστροειδή. Το μαύρο χρώμα 
της κόρης οφείλεται στο ότι το φως 
τη διαπερνά και μετά απορροφάται 
από τον αμφιβληστροειδή, συνεπώς 
δεν αντανακλάται καθόλου φως 
προς τα έξω. Το μέγεθος της κόρης 
και η αυξομείωσή της, ανάλογα με 

τις συνθήκες φωτισμού στο περιβάλ-
λον (διαστέλλεται όταν το φως είναι 
λίγο και συστέλλεται όταν το φως 
είναι έντονο), ελέγχεται από τους 
μυς της ίριδας.
Είναι αξιοσημείωτο, σύμφωνα με 
τους ερευνητές, ότι η σχέση της 
μεγάλης κόρης με μεγαλύτερη 
«ρέουσα» νοημοσύνη (ικανότητα 
επίλυσης νέων προβλημάτων), καλύ-
τερη εργαζόμενη μνήμη (ικανότητα 
συγκράτησης πληροφοριών για ένα 
χρονικό διάστημα) και μεγαλύτερη 
ικανότητα εστίασης της προσοχής 
ισχύει εφόσον δεν υπάρχει πολύ 
έντονος φωτισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Οι άνθρωποι με μεγαλύτερες κόρες ματιού είναι πιο έξυπνοι
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Tο «καλό» και το «κακό» σεξ 
είναι έννοιες που ακούγονται 
συχνά στο γραφείο ενός ει-
δικού σεξουαλικής υγείας. Το 

σεξ αποτελεί μια κυρίαρχη εικόνα της 
σχέσης και η δυνατότητα του ενός 
συντρόφου να ικανοποιεί τον άλλον 
έρχεται ως μια αυτονόητη απαίτηση. 
Τι σημαίνει όμως η σεξουαλική ικανο-
ποίηση; Πρόκειται για κάτι καθολικό και 
δεδομένο; Υπάρχουν συγκεκριμένες 
«προδιαγραφές» που ορίζουν τον 
καλό εραστή και την καλή ερωμένη; 
Είναι μια δεξιότητα που είτε την έχουμε 
είτε όχι ή κτίζεται μέσα στο χρόνο, με 
την εμπειρία και την εξοικείωση δύο 
ανθρώπων που μαθαίνουν ο ένας το 
σώμα και τις ανάγκες του άλλου;
Το σεξ φυσικά και είναι ένστικτο, μας 
γεννά και ορίζει εξελικτικά τη ζωή 
μας, αλλά από εκεί και έπειτα προσ-
διορίζεται (και συχνά περιορίζεται) 
μέσα από τις κοινωνικές νόρμες, τις 
εγγραφές και τα βιώματά μας, το τι 
μάθαμε ότι είναι σωστό και λάθος, 
ηθικό και ανήθικο, επιτρεπτό ή όχι. 
Εάν λοιπόν η σεξουαλική συμπεριφο-
ρά «μαθαίνεται», τότε μπορεί και να 
αλλάξει, να επαναπροσδιοριστεί και 
να διανθιστεί μέσα από την εισαγωγή 
ιδεών και νέων πρακτικών.
«Απλά δεν το ‘χει…», έλεγε μια θερα-
πευόμενη περιγράφοντας τη σεξουαλι-
κή εικόνα του συντρόφου της. «…Είναι 
ξενέρωτος, πουριτανός! Κάθε φορά 

τους αρέσουν και να ενδιαφέρονται 
τόσο για τη δική τους απόλαυση, όσο 
για την ικανοποίηση του άλλου, μέσα 
σε πλαίσια αυτοσεβασμού και ετερο-
σεβασμού.
Μια ακόμη τροχοπέδη στη σεξουαλική 
ικανοποίηση αποτελούν και οι σεξου-
αλικές δυσλειτουργίες. Η σεξουαλική 
δυσλειτουργία, είτε αφορά τον άνδρα 
είτε αφορά τη γυναίκα, επηρεάζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό πρωτίστως την 
ποιότητα της σεξουαλικής επαφής 
και για τους δύο συντρόφους και κατ’ 
επέκτασιν και τη συχνότητα. Αν η σε-
ξουαλική σας ζωή πάσχει εξαιτίας 
σεξουαλικού προβλήματος, μη διστά-
σετε, ζητήστε παρέμβαση ειδικού που 
θα διαγνώσει τη δυσλειτουργία και, 
κυρίως, θα προτείνει επαρκείς και 
λειτουργικές λύσεις. To sex therapy, 
όμως, δεν αφορά μόνο τα άτομα που 
ταλαιπωρούνται από μια σεξουαλι-
κή δυσλειτουργία. Απευθύνεται σε 
ζευγάρια που προβληματίζονται από 
τη σεξουαλική τους ασυμφωνία, την 
ελλιπή σεξουαλική επικοινωνία ή ζευ-
γάρια που έχουν χαθεί στη ρουτίνα 
τους και ψάχνουν να ανανεωθούν. 
Το σεξ, όπως και οποιαδήποτε άλλη 
πτυχή της ερωτικής σχέσης, έχει πε-
ριθώρια βελτίωσης εάν και εφόσον 
οι σύντροφοι βρίσκουν νόημα στην 
προσπάθεια, χωρίς μομφή και «κα-
τηγορώ», αλλά με ανοιχτό μυαλό και 
διάθεση πειραματισμού.

ΤΟ «κΑΛΟ» 
κΑΙ ΤΟ 
«κΑκΟ» σεξ
To sex therapy απευθύνεται σε ζευγάρια που 
προβληματίζονται από τη σεξουαλική τους 
ασυμφωνία, την ελλιπή σεξουαλική επικοινωνία 
ή ζευγάρια που έχουν χαθεί στη ρουτίνα τους 
και ψάχνουν να ανανεωθούν 
ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ψυχολόγος, Συστημική - Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια, 
Μέλος ΠΑ.ΣΥ.ΨΥ., ΠΣΨΘ, E.F.T.A.

που του προτείνω κάτι το απορρίπτει». 
Ίσως και να είναι έτσι, δεν είναι όλοι οι 
άνθρωποι εξίσου ερωτικοί και σεξου-
αλικά πρόθυμοι. Υπάρχουν όμως και 
πολλοί άλλοι που απλώς δεν ξέρουν 
πώς να εκφραστούν και να διεκδι-
κήσουν, έχουν την ανασφάλεια για 
το πώς θα ακουστεί το «θέλω» τους, 
ντρέπονται, δεν θέλουν να εκτεθούν. 
Ένας πιο παθητικός, αποφευκτικός και 
συντηρητικός σύντροφος  «κλειδώ-
νεται» ακόμα περισσότερο μέσα από 
τις απαιτήσεις του άλλου, νιώθοντας 
πως θα κριθεί και πως δεν καταφέρνει 
ν’ αντεπεξέλθει στις προσδοκίες ή 
στις απαιτήσεις του. Ο συγκεκριμέ-
νος άντρας, ο σύντροφος της κυρίας, 
ανήκε σε αυτήν την κατηγορία. Ανα-
γνώριζε και ο ίδιος πως η σεξουαλική 
του έκφραση ήταν περιορισμένη, είχε 
μάθει σε ένα σεξ διαδικαστικό και 
γρήγορο, αδυνατούσε να ικανοποιήσει 
τη σύντροφό του, που μαζί του «ξενέ-
ρωνε», έβλεπε και ο ίδιος ότι δεν την 
«φτιάχνει» ερωτικά. «…Δεν ξέρω πώς 
να παίξω μαζί της… το κάνω χάλια!», 
ομολογούσε, αφού η δική της δυσφο-
ρία ακύρωνε κάθε του προσπάθεια. 
Για εκείνον,  όμως, όπως και για τους 
περισσότερους, ήταν δύσκολο να το 
αποδεχτεί ως πρόβλημα και να πάρει 
την απόφαση να κάνει κάτι γι’ αυτό. 
Κίνητρο αποτέλεσε η αλλαγή στη στάση 
της συντρόφου του, που σταμάτησε 
να τον κατηγορεί και τον προσέγγισε 

μιλώντας ειλικρινά για τις δικές της 
ανάγκες που δεν ικανοποιούνται, αντί 
για τις δικές του ελλείψεις ή ανεπάρ-
κειες. Ήταν πρόθυμος να προσπαθήσει 
γιατί δεν ήθελε να την χάσει. Μέσα 
από τη θεραπεία, το συγκεκριμένο 
ζευγάρι είχε την ευκαιρία να μιλήσει 
ανοιχτά, να  μεταφέρει ανάγκες, να 
πειραματιστεί και να επαναπροσδιο-
ρίσει τη σεξουαλική του εικόνα, αφού 
και οι δύο δήλωναν πως ήθελαν να 
βρίσκονται σε αυτήν τη σχέση.
Η σεξουαλική μας συμπεριφορά, το 
πώς εκφραζόμαστε και οι πρακτικές 
που επιλέγουμε, είναι,  πέρα από το 
πώς αντιλαμβανόμαστε το σεξ και τους 
περιορισμούς μας, και θέμα προσωπι-
κής επιλογής, γούστου και αναγκών. Το 
«καλό» σεξ δεν προσδιορίζεται μέσα 
από αριθμούς, δεν είναι εκείνο όπου 
ο σύντροφος λέει πάντα «ναι» στις 
διαθέσεις και στις προτιμήσεις μας, 
δεν αφορά συγκεκριμένες εικόνες και 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα και φυσικά 
δεν κλειδώνεται μόνο μέσα από τις 
ανάγκες και τα «θέλω» του ενός. Το 
σεξ εναλλάσσεται. Δεν εκφράζεται με 
τον ίδιο τρόπο στην κάθε μέρα μας. 
Δεν είναι η ίδια σούπα που ξαναζε-
σταίνεται και σερβίρεται κάθε φορά 
αδιαφοροποίητη, επειδή βρήκαμε μια 
συνταγή «ικανοποιητική». Μπορεί δύο 
άνθρωποι να μην είναι απόλυτα συμ-
βατοί, αλλά να είναι αρκετά ανοιχτοί 
στο να δοκιμάζουν πράγματα που 
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Οι άνθρωποι δεν μπορούν να 
επιβραδύνουν σημαντικά 
τον ρυθμό που γερνούν και 
πεθαίνουν, επειδή φαίνεται 

να υπάρχουν ανυπέρβλητοι βιολογικοί 
περιορισμοί για κάτι τέτοιο, σύμφωνα 
με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. 
Με άλλα λόγια, η αιώνια νεότητα και 
η αθανασία μάλλον θα παραμείνουν 
αυτό που ήσαν πάντα: μύθοι. Οι άν-
θρωποι πιθανότατα δεν πρόκειται 
ποτέ -παρ’ όλη την επιστημονική πρό-
οδο- να γίνουν αθάνατοι ή, έστω, 
μαθουσάλες. Το μέγιστο προσδόκιμο 
της ανθρώπινης ζωής έχει αυξηθεί 
από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι 
σήμερα με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 
τριών μηνών. Αυτή η διαπίστωση έχει 
οδηγήσει ορισμένους να αισιοδοξούν 
ότι διαφαίνεται για την ανθρωπότητα 
η προοπτική να νικήσει τα γηρατειά -ή 
και τον θάνατο- σε βάθος χρόνου.

Εδώ και χρόνια αρκετοί επιστήμο-
νες σε όλον τον κόσμο -με την υποστή-
ριξη κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και 
επενδυτών- κυνηγούν το όνειρο της 
επιβράδυνσης ή και της αναστροφής 
της διαδικασίας της γήρανσης, με τη 
βοήθεια της γενετικής, της τεχνητής 
νοημοσύνης και άλλων μεθόδων. 
Σήμερα η σχετική «βιομηχανία» δα-
πανά γύρω στα 110 δισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως, ποσό που αναμένεται 
να εκτιναχθεί στα 610 δισ. δολάρια 
έως το 2025.

Όμως μια νέα διεθνής μελέτη έρ-
χεται να επισημάνει ότι πιθανότατα το 
όνειρο δεν θα γίνει πραγματικότητα. 
Οι ερευνητές από 14 χώρες, με επικε-
φαλής τη Δρα Σούζαν ‘Αλμπερτς του 
Πανεπιστημίου Ντιουκ της Β. Καρολίνα, 
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο 
περιοδικό «Nature Communications», 
σύμφωνα με τη βρετανική «Γκάρντιαν», 

εξέτασαν τη λεγόμενη «υπόθεση του 
σταθερού ρυθμού γήρανσης», σύμφω-
να με την οποία ένα είδος γερνάει με 
ένα σχετικά αμετάβλητο ρυθμό.

Οι επιστήμονες συνέκριναν στοιχεία 
γεννήσεων και θανάτων από τους 
ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα, 
βρίσκοντας ότι υπάρχει ένα γενικό 
πρότυπο γήρανσης και θνητότητας, 
κοινό σε όλα τα είδη. «Τα ευρήματά 
μας υποστηρίζουν τη θεωρία ότι, αντί 
να επιβραδύνεται ο θάνατος, σήμερα 
περισσότεροι άνθρωποι ζουν περισσό-
τερο χάρη σε μια μείωση των θανάτων 
στις νεότερες ηλικίες», δήλωσε ο Χοσέ 
Μανουέλ Αμπούρτο του Κέντρου Δημο-
γραφικής Επιστήμης Leverhulme του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

«Αυτό σημαίνει», πρόσθεσε, «ότι 
υπάρχουν βιολογικοί μάλλον, παρά πε-
ριβαλλοντικοί, παράγοντες που τελικά 
ελέγχουν την μακροζωία. Αν επιβε-

Οι άνθρωποι με ήπια γνωστική 
διαταραχή ή και με υγιείς γνωστι-
κές-νοητικές λειτουργίες, οι οποίοι 
παίρνουν για καιρό μία συγκεκριμένη 
κατηγορία στατινών, τις λιπόφιλες, 
αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο κίνδυνο 
να εκδηλώσουν άνοια, σε σχέση με 
όσους δεν παίρνουν στατίνες, σύμφω-
να με μία νέα αμερικανική επιστημονική 
έρευνα. Η μελέτη, από ερευνητές του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος 
Άντζελες (UCLA), η οποία παρουσιά-
στηκε στο ετήσιο συνέδριο της Εταιρεί-
ας Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής 
Απεικόνισης στις ΗΠΑ, βασίστηκε σε 

τομογραφίες εκπομπές ποζιτρονίων 
(ΡΕΤ), που έγιναν σε χρήστες λιπό-
φιλων στατινών. Αποκαλύφθηκε μία 
σημαντική μείωση στον μεταβολισμό 
σε μία περιοχή του εγκεφάλου (οπίσθιο 
φλοιό της έλικας του προσαγωγίου), 
η οποία πρώτη πλήττεται από τη νόσο 
Αλτσχάιμερ. Δεν διαπιστώθηκαν κλινι-
κές ή μεταβολικές διαταραχές στους 
χρήστες άλλου είδους στατινών.

Οι στατίνες είναι ευρέως συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα για τη μείωση 
της χοληστερίνης και του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου για έμφραγμα ή 
εγκεφαλικό. Σε μερικές ανεπτυγμένες 

Αυξημένος ο κίνδυνος άνοιας 
από τη χρήση ορισμένων στατινών

Ανέφικτο να μπει 
πραγματικό «στοπ» 
στη γήρανση

χώρες, όπως οι ΗΠΑ, σχεδόν οι μισοί 
ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών παίρνουν 
κάποια στατίνη. Οι στατίνες διακρίνονται 
σε υδρόφιλες που εστιάζουν στο ήπαρ 
και λιπόφιλες που κατανέμονται στους 
ιστούς όλου του σώματος.

Μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τους 
ερευνητές, έχουν υπάρξει αρκετές 
αντικρουόμενες μελέτες σχετικά με τις 
επιπτώσεις των στατινών στις γνωστι-
κές διαδικασίες. Κάποιες έχουν συμπε-
ράνει ότι οι στατίνες προστατεύουν από 
την άνοια, ενώ άλλες ότι επιταχύνουν 
την εμφάνιση άνοιας. Η νέα έρευνα 
φαίνεται να χαράσσει μία ενδιάμεση 
στάση, βρίσκοντας ότι μόνο ορισμένες 
στατίνες μπορούν να επιβαρύνουν σε 
βάθος χρόνου την εξέλιξη του εγκε-
φάλου και του νου.

βαιωθούν οι στατιστικές, οι άνθρωποι 
ζουν περισσότερο, όσο η υγεία και οι 
συνθήκες ζωής τους βελτιώνονται, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η μακροζωία 
σε έναν ολόκληρο πληθυσμό. Παρόλα 
αυτά, είναι ξεκάθαρα ορατή σε όλα τα 
είδη μια απότομη αύξηση των θανάτων, 
όσο τα χρόνια περνάνε και έρχεται η 
γήρανση».

Η συνεχιζόμενη επιστημονική 
διαμάχη για το πόσα χρόνια τελικά 
μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι -με 
τη βοήθεια της επιστήμης και τεχνο-
λογίας- έχει διχάσει την επιστημονική 
κοινότητα εδώ και δεκαετίες. Η νέα 
μελέτη ανέλυσε στοιχεία θνητότη-
τας σε μεγάλο εύρος ειδών, τόσο στο 
εσωτερικό καθενός είδους, όσο και 
συγκρίνοντας μεταξύ τους. Η εικόνα 
που προκύπτει είναι λίγο-πολύ ίδια: 
ένας υψηλός κίνδυνος θανάτου στο 
αρχικό βρεφικό στάδιο της ζωής, ο 
οποίος μειώνεται γρήγορα στα χρόνια 
της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, 
παραμένει σταθερά σε χαμηλά επίπεδα 
στην αρχική φάση της ενηλικίωσης και 
μετά συνεχώς αυξάνει, όσο το άτομο 
ενός είδους γερνάει.

«Τα ευρήματά μας επιβεβαιώνουν 
ότι, στους ιστορικούς πληθυσμούς, το 
προσδόκιμο ζωής ήταν χαμηλό, επειδή 
οι άνθρωποι πέθαιναν νέοι. Όμως όσο 
συνεχίζονταν οι ιατρικές, κοινωνικές 
και περιβαλλοντικές βελτιώσεις, το 
προσδόκιμο ζωής αυξανόταν. Ολοένα 
περισσότεροι άνθρωποι ζουν πολύ 
περισσότερο σήμερα. Όμως η πορεία 
προς τον θάνατο σε μεγάλη ηλικία δεν 
έχει αλλάξει. Η μελέτη μας δείχνει ότι 
η εξελικτική βιολογία καθορίζει τελικά 
τα πάντα και, μέχρι στιγμής, οι ιατρικές 
εξελίξεις είναι ανίκανες να νικήσουν 
αυτούς τους βιολογικούς περιορι-
σμούς», τόνισε ο Αμπούρτο.
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Επιστήμονες στη Βρετανία ανα-
κοίνωσαν ότι μία νέα θεραπεία 
που δοκιμάστηκε κατά του κο-
ρωνοϊού και βασίζεται στον 

συνδυασμό δύο φαρμάκων, μολονότι 
βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, 
αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον, κα-
θώς φαίνεται να «φρενάρει» δραστικά 
την εξάπλωση του ιού στα ανθρώπινα 
κύτταρα σε ποσοστό έως 99,5%.

Η νέα θεραπευτική προσέγγιση 
εστιάζει στο να αντιμετωπίσει όχι άμε-
σα τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 αλλά 
τη βλάβη που αυτός προκαλεί στα 
κύτταρα. Η μέθοδος, προς το παρόν, 
έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο εργα-
στήριο και, εάν αποδειχθεί ασφαλής 
στους ανθρώπους, θα κάνει πιο ήπια 
τα συμπτώματα της Covid-19 και θα 
επιταχύνει τον χρόνο ανάρρωσης των 

Οι γυναίκες που έχουν μολυνθεί 
-λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της κύ-
ησης- και είναι πλέον φορείς του ιού 
των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), 
αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο 
για πρόωρο τοκετό, αλλά επίσης για 
επιπλοκές, ακόμη και θανατηφόρες 
για το μωρό, σύμφωνα με μια νέα 
σουηδική επιστημονική μελέτη.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου 
του Γκέτεμποργκ και του Πανεπιστη-
μιακού Νοσοκομείου Σαλγκρένσκα, 
με επικεφαλής τη γυναικολόγο Γιο-
χάνα Βίικ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό 
«PLoS Medicine», ανέλυσαν στοιχεία 
για 1,04 εκατομμύρια τοκετούς. Οι 
23.185 περιπτώσεις αφορούσαν 
έγκυες γυναίκες που είχαν κάνει 
θεραπεία λόγω προηγούμενης λοί-

μωξης από HPV και των συνεπα-
κόλουθων κυτταρικών ανωμαλιών, 
ενώ οι 11.727 είχαν διαγνωσθεί με 
HPV λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης, χωρίς να έχουν κάνει 
θεραπεία. Διαπιστώθηκε ότι μεταξύ 
των γυναικών χωρίς HPV το 4,6% 
γέννησαν πρόωρα, ενώ μεταξύ όσων 
είχαν θετικό τεστ για τον εν λόγω ιό, 
πρόωρος τοκετός υπήρξε σχεδόν 
στο 6% των εγκύων. Η γέννα πριν 
από την 37η εβδομάδα θεωρείται 
πρόωρη και πριν από την 32η πολύ 
πρόωρη.

«Η αύξηση του κινδύνου για πρό-
ωρο τοκετό είναι μικρή για κάθε 
μεμονωμένη γυναίκα με HPV. Όμως 
τα ευρήματα μάς δείχνουν ότι οι νέοι 
άνθρωποι πρέπει να εμβολιάζο-
νται κατά του HPV», δήλωσε η Βίικ. 

Μεγαλύτερος ο κίνδυνος πρόωρου 
τοκετού λόγω του ιού HPV

ΜΕ «ΚΟΚΤΕΪΛ» ΔΥΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Νέα υποσχόμενη πειραματική αντι-ιική 
θεραπεία κατά της Covid-19 

ασθενών.
Όταν κάποιος μολύνεται από τον κο-

ρωνοϊό, ο ιός εισβάλλει στα κύτταρα και 
τα χρησιμοποιεί για να αναπαραχθεί. 
Τα έως τώρα αντι-ιικά φάρμακα, όπως 
η ρεμδεσιβίρη, στοχεύουν τον ίδιο τον 
ιό, όμως αυτήν τη φορά η προσοχή 
των επιστημόνων εστιάστηκε στην 
αντίδραση των μολυσμένων κυττάρων 
του σώματος. Μάλιστα, επειδή ο κο-
ρωνοϊός χρειάζεται την ίδια κυτταρική 
αντίδραση για να αναπαραχθεί, άσχετα 
με την παραλλαγή του, η νέα θερα-
πεία μπορεί να είναι αποτελεσματική 
και απέναντι σε νέα στελέχη που θα 
προκύψουν μελλοντικά.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη 
Δρα Νερέα Ιριγκογιέν του Τμήματος 
Παθολογίας του Πανεπιστημίου του 
Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική 
δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό 
«PLoS Pathogens», ανέφεραν ότι «ο 
ιός που προκαλεί τη νόσο Covid-19 
ενεργοποιεί μία απόκριση στα κύτ-
ταρά μας, που λέγεται αντίδραση της 
μη-αναδιπλωμένης πρωτεΐνης (UPR) 
και η οποία του επιτρέπει να αναπα-
ράγεται».

Όπως είπε η Δρ Ιριγκογιέν, «χρη-
σιμοποιώντας φάρμακα, μπορέσαμε 

να αναστρέψουμε την ενεργοποίηση 
αυτού του συγκεκριμένου κυτταρικού 
“μονοπατιού” της UPR. Ήταν εντυπω-
σιακό ότι αυτό μείωσε σχεδόν πλήρως 
τον πολλαπλασιασμό του ιού μέσα 
στα κύτταρα, πράγμα που σημαίνει 
ότι η μόλυνση δεν ήταν πια δυνατό να 
εξαπλωθεί σε άλλα κύτταρα. Αυτή η 
μέθοδος έχει μεγάλες δυνατότητες να 
αποτελέσει μία νέα αντι-ιική στρατηγική 
κατά του SARS-CoV-2».

Τα δύο φάρμακα που χρησιμοποι-
ήθηκαν είναι τα Ceapin-A7 και KIRA8. 
Είναι η πρώτη μελέτη που δείχνει ότι 
αυτός ο φαρμακευτικός συνδυασμός 
έχει μεγάλη δράση πάνω στην αναπα-
ραγωγή του κορωνοϊού. Οι ερευνητές 
επεσήμαναν ότι το «κοκτέιλ» δεν θα 
αποτρέπει την αρχική λοίμωξη κά-
ποιου, αλλά η νόσος θα εξελίσσεται 
πιο ήπια και η αποδρομή της θα είναι 
πιο σύντομη.

Το επόμενο βήμα θα είναι οι δοκι-
μές σε τρωκτικά, ενώ οι επιστήμονες 
θέλουν να δουν κατά πόσο η θεραπεία 
«δουλεύει» και εναντίον άλλων ιών και 
ασθενειών, όπως η πνευμονική ίνωση 
και οι νευρολογικές διαταραχές, οι 
οποίες ενεργοποιούν παρόμοια αντί-
δραση UPR μέσα στα κύτταρα.

Όπως είπε, ο εμβολιασμός όχι μόνο 
μπορεί να αποτρέψει έναν καρκίνο 
σχετιζόμενο με τον ιό HPV, αλλά 
επίσης να έχει θετικό αποτέλεσμα 
για την έκβαση της κύησης, όσον 
αφορά τη διάρκειά της, αλλά και την 
αποφυγή επιπλοκών για το μωρό 
και τη μητέρα.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια 
μαιευτικής-γυναικολογίας Βερένα 

Σένγκπιλ της ιατρικής Ακαδημίας 
Σαλγκρένσκα του Γκέτεμποργκ δή-
λωσε ότι «δεν μπορούμε ακόμη να 
απαντήσουμε αξιόπιστα το ερώτημα 
κατά πόσον είναι ο ίδιος ο ιός HPV 
που προκαλεί τον πρόωρο τοκετό 
και τις επιπλοκές στη γέννα. Το μόνο 
που μπορούμε να κάνουμε, είναι να 
δείξουμε ότι υπάρχει μια στατιστική 
συσχέτιση».
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