
Αύξηση της επίπτωσης 
του καρκίνου του θυρεοειδούς 

Σημαντική αύξηση των επιπτώσεων 
από τον καρκίνο του θυρεοειδούς 
καταγράφεται την τελευταία πενταετία 

στην Κύπρο, με τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να εξασφαλίζει 
στους ασθενείς την απαραίτητη, σύγχρονη 
ιατρική φροντίδα. Στα πρότυπα εξειδικευμέ-
νων κέντρων του εξωτερικού η λειτουργία 
της Κλινικής Χειρουργικής Ενδοκρινών 
Αδένων που στεγάζεται στο Γενικό Νοσο-
κομείο Λευκωσίας. 
Σε συνέντευξή του στο ένθετο «Υγεία» 

της «Σημερινής» της Κυριακής, ο Μάριος 
Λοΐζου, Χειρουργός Ενδοκρινών Αδένων 
και Επιστημονικός Διευθυντής Περιφέρειας 
Λευκωσίας του ΟΚΥπΥ, μας εξηγεί τι είναι 
ο θυρεοειδής αδένας, καταγράφει τα κύ-
ρια συμπτώματα που πρέπει να προσέξει 
κανείς ώστε να κλείσει έγκαιρα ραντεβού 
στον γιατρό του, όπως επίσης και τις πιο 
συνήθεις επεμβάσεις θυρεοειδούς που 
πραγματοποιούνται στην Κύπρο. 
Περαιτέρω, αναφέρεται στις στατιστικές 
των παθήσεων του θυρεοειδούς, σημει-

ώνοντας πως, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο 
καρκίνος του θυρεοειδούς είναι συχνότερος 
στις γυναίκες Χ3-4 και αποτελεί την 5η σε 
συχνότητα κακοήθεια στις γυναίκες. Δυστυ-
χώς, όμως, στην Κύπρο την τελευταία 5ετία 
παρατηρήθηκε μια αύξηση της επίπτωσης 
του καρκίνου του θυρεοειδούς, που είναι 
διπλάσια της παγκόσμιας, περίπου 10%, και 
έτσι ο καρκίνος του θυρεοειδούς αποτελεί 
τη 2η  συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες 
και την 6η  στους άντρες. 
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Όλα Όσα πρέπέι 
να ξέρέτέ για τΌυσ 
έμβΌλιασμΌυσ παιδιών
Οι συστάσεις, τα εγκεκριμένα εμβόλια και οι διαδικασίες διευθέτησης 
ραντεβού για εμβολιασμό κατά της Covid-19 σε παιδιά ηλικίας 
άνω των 12 ετών 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com

Ξεκίνησαν αυτήν την εβδομάδα 
και στην Κύπρο οι διευθετήσεις 
των ραντεβού για εμβολιασμούς 
των παιδιών 12-15 ετών κατά 

της λοίμωξης Covid-19. Μάλιστα, ήδη 
από την πρώτη ημέρα διευθετήθηκαν 
πέραν των 1.800 ραντεβού. 

Η διαδικασία 
για εμβολιασμό 
Η διαδικασία της διευθέτησης ραντεβού 
γίνεται μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, 
η οποία βρίσκεται στη διάθεση των 
γονέων για διευθέτηση ραντεβού των 
παιδιών τους. Ο εμβολιασμός παιδιών 
12-15 ετών είναι εθελοντικός και γίνεται 
με απαραίτητη τη συγκατάθεση από τους 
γονείς ή τους νόμιμους κηδεμόνες. Οι 
γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες, αλλά και οι 
Προσωπικοί Ιατροί των παιδιών, μπορούν 
να διευθετούν ραντεβού για το ανήλικο 
άτομο μέσω της Πύλης Εμβολιασμού, 
επιλέγοντας εμβόλιο τεχνολογίας mRNA 
(Pfizer/BioNTech και Moderna) ως τα 
μοναδικά, επί του παρόντος, εγκεκριμένα 
από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμά-
κων εμβόλια για χορήγηση σε άτομα 
ηλικίας 12 ετών και άνω. Στο μεταξύ, 
κατά την προσέλευσή τους στα Κέντρα 
Εμβολιασμού για τη χορήγηση της 1ης 
δόσης του εμβολίου, τα ανήλικα άτομα 
θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν 
Έντυπο Γραπτής Συγκατάθεσης Γονέων/
Κηδεμόνων για Εμβολιασμό Ανηλίκου με 
Εμβόλιο για COVID-19 υπογεγραμμένο 
και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες, 
εκτός και αν νομικά (με προσκόμιση 
σχετικής απόφασης Δικαστηρίου) κάτι 
τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Επίσης, 
θα πρέπει να προσκομίζεται Έγγραφο 
ταυτοποίησης του ανηλίκου (π.χ. ταυ-
τότητα, διαβατήριο, Δελτίο Εγγραφής 
Αλλοδαπού, κ.λπ), ενώ σε περίπτωση 
που ο ανήλικος θα συνοδεύεται από 
τους γονείς/κηδεμόνες (ή έναν εκ των 
δύο), αυτοί θα πρέπει να παρουσιά-
ζουν έγγραφο ταυτοποίησης. Εξάλλου, 
κατά την προσέλευσή τους στο Κέντρο 
Εμβολιασμού για τη χορήγηση της 2ης 
δόσης, τα ανήλικα άτομα θα πρέπει 
να προσκομίζουν ταυτότητα ή άλλο 
επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης για σκο-
πούς επαλήθευσης των στοιχείων τους. 
Κατά τον εμβολιασμό του τόσο κατά την 
1η δόση όσο και κατά τη 2η δόση, ο 
ανήλικος δύναται να συνοδεύεται από 
κάποιο άλλο ενήλικο άτομο πέρα από 
τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες του. 
Σε αυτήν την περίπτωση, οι αρμόδιοι 
επαγγελματίες υγείας στο Κέντρο Εμβο-
λιασμού θα επικοινωνούν τηλεφωνικώς 
με τον γονέα/νόμιμο κηδεμόνα πριν από 
τον εμβολιασμό για να επιβεβαιώσουν 
ότι το ενήλικο άτομο που συνοδεύει το 
παιδί έχει οριστεί από τον γονέα/νόμιμο 
κηδεμόνα. 

Η σύσταση
 των Παιδιάτρων 
Η απόφαση, που στοχεύει στην αύξη-
ση της εμβολιαστικής θωράκισης του 
πληθυσμού, λήφθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο, το οποίο έλαβε υπόψη τις 
συστάσεις της Παιδιατρικής Εταιρείας 
Κύπρου και της Συμβουλευτικής Επι-
στημονικής Επιτροπής του Υπουργείου 
Υγείας. Η Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου 
συνέστησε την άμεση έναρξη καθολικού 
εμβολιασμού παιδιών άνω των 12 ετών, 
καθώς έκρινε ότι το όφελος του εμβο-
λιασμού της ηλικιακής αυτής ομάδας 
συγκρινόμενο με τους όποιους πιθανούς 
κινδύνους υπερτερεί σημαντικά. Σύμφω-
να με την Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου, 
«υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία από 
τη χρήση εγκεκριμένων mRNA εμβολίων 
σε παιδιά αυτών των ηλικιών εδώ και 
πολλές εβδομάδες, σε ικανό αριθμό 
χωρών (μόνο στις ΗΠΑ χορηγήθηκαν > 
9.000.000 δόσεις), με ισχυρή απόδειξη 
της αποτελεσματικότητάς τους. Η μόνη 
σοβαρή καταγεγραμμένη παρενέργεια 
είναι η σπάνια πιθανότητα εκδήλωσης 
μυοκαρδίτιδας, σε ποσοστό 1-4:100.000 
εμβολιασθέντων παιδιών. Η συντριπτική 
πλειοψηφία των περιστατικών αυτών 
εξεδήλωσε ήπια νόσο, με άριστη έκβαση. 
Οι λοιπές ανεπιθύμητες παρενέργειες 
που εκδηλώθηκαν ήσαν οι συνήθεις 
που ακολουθούν τον εμβολιασμό με τα 

πλείστα εμβόλια του βασικού σχήματος 
και ήσαν όλες ήπιες και παροδικές». 

Τα δύο εγκεκριμένα 
εμβόλια 
Το πρώτο εμβόλιο Covid-19, το οποίο 
εγκρίθηκε για παιδιά ηλικίας 12 έως 
15 ετών από την Επιτροπή Φαρμάκων 
Ανθρώπινης Χρήσης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP), ήταν το 
εμβόλιο Comirnaty (δηλαδή της Pfizer). 
Η χρήση του εμβολίου Comirnaty σε 
παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών 
είναι η ίδια όπως σε άτομα ηλικίας 16 
ετών και άνω. Χορηγείται σε δύο ενέ-
σεις στους μύες του άνω βραχίονα, σε 
χρονικό διάστημα τριών εβδομάδων. 
Η κλινική μελέτη που έγινε αφορούσε 
2.260 παιδιά  ηλικίας 12 έως 15 ετών. 
Η μελέτη έδειξε ότι η ανοσοαπόκριση 
στο Comirnaty σε αυτήν την ομάδα 
ήταν συγκρίσιμη με την ανοσοαπόκρι-
ση στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 25. 
Η αποτελεσματικότητα του Comirnaty 
υπολογίστηκε σε περίπου 2.000 παιδιά 
από 12 έως 15 ετών που δεν είχαν 
κανένα σημάδι προηγούμενης λοίμωξης. 
Τα παιδιά αυτά έλαβαν είτε το εμβόλιο 
είτε ένα εικονικό φάρμακο (εικονική 
ένεση), χωρίς να γνωρίζουν ποιο τους 
δόθηκε. Από τα 1.005 παιδιά που έλα-
βαν το εμβόλιο, κανένα δεν ανέπτυξε 
COVID-19 σε σύγκριση με 16 παιδιά από 

τα 978 που έλαβαν την εικονική ένεση. 
Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτήν τη μελέτη, 
το εμβόλιο ήταν 100% αποτελεσματικό 
στην πρόληψη του COVID-19. Οι πιο συ-
χνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά 
ηλικίας 12 έως 15 ετών περιλαμβάνουν 
πόνο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, 
κεφαλαλγία, πόνο στους μυς και στις 
αρθρώσεις, ρίγος και πυρετό. Αυτές οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες είναι συνήθως 
ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται μέσα σε 
λίγες ημέρες από τον εμβολιασμό. 
Το δεύτερο εμβόλιο που εγκρίθηκε 
για παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών 
στην ΕΕ είναι το Spikevax (το γνωστό 
ως Moderna). Η χρήση του εμβολίου 
Spikevax σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 
17 ετών είναι η ίδια όπως σε άτομα 
ηλικίας 18 ετών και άνω. Χορηγείται 
ως δύο ενέσεις στους μυς του άνω 
βραχίονα, σε απόσταση τεσσάρων εβδο-
μάδων. Τα αποτελέσματα του Spikevax 
έχουν διερευνηθεί σε μια μελέτη στην 
οποία συμμετείχαν 3.732 παιδιά ηλι-
κίας 12 έως 17 ετών. Η μελέτη έδειξε 
ότι το Spikevax παρήγαγε συγκρίσιμη 
ανταπόκριση αντισωμάτων σε παιδιά 
ηλικίας 12 έως 17 ετών με αυτήν που 
παρατηρήθηκε σε νεαρούς ενήλικες 
ηλικίας 18 έως 25 ετών. Επιπλέον, κα-
νένα από τα 2.163 παιδιά που έλαβαν 
το εμβόλιο δεν ανέπτυξε COVID-19 σε 
σύγκριση με τέσσερα από 1.073 παιδιά 
που έλαβαν εικονική ένεση. Έτσι κρίθηκε 
πως η αποτελεσματικότητα του Spikevax 
σε παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών είναι 
παρόμοια με αυτήν των ενηλίκων. Οι 
πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών περι-
λαμβάνουν πόνο και πρήξιμο στο σημείο 
της ένεσης, κόπωση, κεφαλαλγία, πόνο 
στους μυς και στις αρθρώσεις, διευρυ-
μένους λεμφαδένες, ρίγη, ναυτία, έμετο 
και πυρετό. Αυτές οι επιδράσεις είναι 
συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώ-
νονται μέσα σε λίγες ημέρες από τον 
εμβολιασμό.  Η CHMP κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα οφέλη και των δύο 
εμβολίων σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα 
υπερτερούν των κινδύνων.
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Σημαντική αύξηση των επιπτώ-
σεων από τον καρκίνο του 
θυρεοειδούς καταγράφεται 
την τελευταία πενταετία στην 

Κύπρο, με τον Οργανισμό Κρατικών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) να εξα-
σφαλίζει στους ασθενείς την απαραί-
τητη, σύγχρονη ιατρική φροντίδα. Στα 
πρότυπα εξειδικευμένων κέντρων του 
εξωτερικού η λειτουργία της Κλινικής 
Χειρουργικής Ενδοκρινών Αδένων 
που στεγάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας. Σε συνέντευξή του στο 
ένθετο «Υγεία» της «Σημερινής» της 
Κυριακής, ο Μάριος Λοΐζου, Χειρουργός 
Ενδοκρινών Αδένων και Επιστημονικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Λευκωσίας του 
ΟΚΥπΥ, μας εξηγεί τι είναι ο θυρεοειδής 

αδένας, καταγράφει τα κύρια συμπτώ-
ματα που πρέπει να προσέξει κανείς 
ώστε να κλείσει έγκαιρα ραντεβού 
στον γιατρό του, όπως επίσης και τις 
πιο συνήθεις επεμβάσεις θυρεοειδούς 
που πραγματοποιούνται στην Κύπρο. 
Περαιτέρω, αναφέρεται στις στατιστικές 
των παθήσεων του θυρεοειδούς στη 
χώρα μας. 

Στην Κύπρο πραγματοποιούνται επεμ-
βάσεις στα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ. 
Πόσο εξελιγμένα είναι σε αυτόν τον 
τομέα; 
Τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, όπως και 
οι υπόλοιποι τομείς υπηρεσιών υγείας 
του, παρέχουν στους ασθενείς υψηλού 
επιπέδου σύγχρονη ιατρική φροντίδα. 

ΥΓΕΙΑ   4

ΑΥξηση τησ ΕπΙπτωσησ 
τοΥ κΑρκΙνοΥ
τοΥ θΥρΕοΕΙδοΥσ 
Σε θέση μάχης ο ΟΚΥπΥ για αντιμετώπιση περιστατικών καρκίνου του θυ-
ρεοειδούς, που αποτελεί τη 2η συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες και 6η 
στους άντρες 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, nicolaouth@simerini.com 

Ειδικότερα στην περίπτωση της χει-
ρουργικής αντιμετώπισης παθήσεων 
του θυρεοειδούς, η Κλινική Χειρουρ-
γικής Ενδοκρινών Αδένων του Γενικού 
Νοσοκομείου Λευκωσίας, που λειτουρ-
γεί υπό τη διεύθυνσή μου, είναι η πρώτη 
οργανωμένη Κλινική Χειρουργικής Εν-
δοκρινών. Μέσα από τη λειτουργία της 
η Κύπρος αναβαθμίστηκε σε σημαντικό 
βαθμό στο επίπεδο αντιμετώπισης τέ-
τοιων  παθήσεων. Η Κλινική λειτουργεί 
στα πρότυπα εξειδικευμένων κέντρων 
του εξωτερικού, εισάγοντας σύγχρονες 
και πρωτοποριακές μεθόδους χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης παθήσεων των 
ενδοκρινών αδένων.
Η Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση 
με χρήση συστήματος νευροδιέγερσης 

(νευροδιεγέρτης) για καταγραφή της 
λειτουργίας των παλίνδρομων λαρυγ-
γικών και πνευμονογαστρικών νεύρων 
κατά την θυρεοειδεκτομή εφαρμόστηκε, 
εξάλλου, για πρώτη φορά στην Κύ-
προ το 2013 στο Γενικό Νοσοκομείο 
Λευκωσίας. 
Πρωτοπορώντας και πάλι η Κλινική, από 
τον Ιούνιο του 2021 χρησιμοποιεί το 
σύστημα  FLUOBEAM, που διευκολύνει 
σημαντικά τον διεγχειρητικό εντοπι-
σμό των παραθυρεοειδών αδένων, 
σε επεμβάσεις θυρεοειδεκτομής και 
παραθυρεοειδεκτομής, μειώνοντας έτσι 
σημαντικά τον κίνδυνο μετεγχειρητικής 
υπασβεστιαιμίας. Στο σημείο αυτό θα 
ήθελα να τονίσω ότι το σύστημα αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε επεμ-
βάσεις για αποκατάσταση μαστού μετά 
από  μαστεκτομή καθώς και σε επεμ-
βάσεις μικροχειρουργικής για αποκατά-
σταση τραυμάτων. Επιπλέον, λόγω της 
ικανότητας να διακρίνει τα λειτουργικά 
λεμφαγγεία και λεμφαδένες, επιτρέπει 
τη χειρουργική αντιμετώπιση ασθενών 
με λεμφοίδημα, η οποία μέχρι τώρα 
δεν ήταν δυνατή.

Τι είναι με απλά λόγια ο θυρεοειδής 
αδένας; 
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ο μεγα-
λύτερος ενδοκρινής αδένας του αν-
θρώπινου σώματος. Εντοπίζεται στην 
πρόσθια περιοχή του τραχήλου, μπρο-
στά και εκατέρωθεν της τραχείας και 
αποτελείται από 2 λοβούς (δεξιό και 
αριστερό), οι οποίοι συνδέονται μεταξύ 
τους με τον ισθμό. Ενίοτε υπάρχει και 
ένας ακόμη λοβός που ξεκινάει από 
τον ισθμό προς τα άνω και λέγεται 
πυραμοειδής (50%). Ο θυρεοειδής 
ονομάστηκε έτσι εξαιτίας του σχήματός 
του, που μοιάζει με ασπίδα (θυρεός = 
ασπίς) και ομοιάζει επίσης με το σχήμα 
της πεταλούδας.
Ο θυρεοειδής αδένας είναι ο κύριος 
ρυθμιστής του μεταβολισμoύ του ορ-
γανισμού. Ρυθμίζει όλα τα οργανικά 
συστήματα (κυκλοφορικό, νευρικό, 
ουρογεννητικό, βασικό μεταβολισμό, 
αιμοποιητικό, γαστρεντερικό, μυοσκε-
λετικό, δέρμα και την ψυχική σφαίρα). 
Ο θυρεοειδής αδένας είναι υπεύθυνος 
για την παραγωγή τριών ορμονών: 1) 
της θυροξίνης ή τετραϊωδοθυρονίνης 
(Τ4) και 2) της τριιωδοθυρονίνης (Τ3), 
που ρυθμίζουν τον μεταβολισμό όλων 
των ιστών, και 3) της καλσιτονίνης που 
ελαττώνει τα επίπεδα του ασβεστίου του 
αίματος. Η σύνθεση και η έκκριση των 
θυρεοειδικών ορμονών ρυθμίζεται από 
τη θυρεοειδοτρόπο ορμόνη (TSH), που 
παράγεται στην υπόφυση, η οποία, με 
τη σειρά της, εξαρτάται από την έκκριση 
της θυρεοεκλυτικής ορμόνης (TRH), που 
παράγεται στον υποθάλαμο. Απαραίτητο 
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για τη σύνθεση θυρεοειδικών ορμο-
νών είναι το ιώδιο, το οποίο βρίσκεται 
συγκεντρωμένο στον  θυρεοειδή και 
το οποίο ο οργανισμός προσλαμβάνει 
μέσω των τροφών.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα που 
πρέπει να προσέξει κανείς ώστε να 
κλείσει έγκαιρα ραντεβού στον για-
τρό του; 
Στις πλείστες των περιπτώσεων οι 
ασθενείς αποτείνονται στον ιατρό τους 
λόγω εργαστηριακών ευρημάτων που 
αποκλίνουν από τα φυσιολογικά, κατά 
τη διάρκεια προληπτικού ελέγχου της 
θυρεοειδικής λειτουργίας. Συνήθως 
δεν έχουν συμπτώματα και πάσχουν 
από υποκλινικό υπο- ή υπερθυρεο-
ειδισμό.
Οι παθήσεις του αδένα χωρίζονται 
σε λειτουργικές διαταραχές (υπο- ή 
υπερθυρεοειδισμό), ανατομικές δια-
ταραχές (βρογχοκήλη, κύστεις, όζοι), 
φλεγμονώδεις παθήσεις, νεοπλάσματα 
του αδένα ή και συνδυασμός αυτών. 
Γενικά τα συμπτώματα που αφορούν 
στις παθήσεις του θυρεοειδούς είναι 
μη ειδικά, έτσι στον υποθυρεοειδισμό 
ο ασθενής μπορεί να έχει: αύξηση του 
ΣΒ, δυσανεξία στο κρύο, εύκολη κό-
πωσή, τριχόπτωση, δέρμα ωχρό και 
πεπαχυσμένο, κοιλιακό άλγος, δυσκοι-
λιότητα, διαταραχές ύπνου, διαταραχές 
γενετήσιας λειτουργίας, βραδυκαρδία, 
στον υπερθυρεοειδισμό ο ασθενής 
μπορεί να παρουσιάσει: αύξηση της 
όρεξης, απώλεια ΣΒ, δυσανεξία στη 
ζέστη, νευρικότητα, τρόμο χεριών, αί-
σθημα παλμών, μυϊκή αδυναμία, δέρμα 
λεπτό και θερμό, διαταραχές γενετήσιας 
λειτουργίας, διαταραχές ύπνου κ.α. Σε 
ανατομικές διαταραχές, φλεγμονώδεις 
παθήσεις και νεοπλάσματα μπορεί ο 
ασθενής να εμφανίσει πόνο στον τρά-
χηλο, διάχυτη ή εστιακή διόγκωση στον 
τράχηλο, δυσκαταποσία, δυσφαγία, 
συριγμό, δύσπνοια, βράγχος φωνής 
και διόγκωση λεμφαδένων κυρίως 
στα νεοπλάσματα. Οι ασθενείς που 
παρουσιάζουν κάποιο από αυτά τα 
συμπτώματα θα πρέπει να αποτείνονται 
στον Π.Ι.  τους για να τους διερευνήσει 
και να τους παραπέμψει στην ανάλογη 
ειδικότητα (ενδοκρινολόγο, χειρουργό 
ενδοκρινών αδένων).

Ποιες είναι οι πιο συνήθεις επεμβά-

σεις θυροειδούς στην Κύπρο; 
Στην Κύπρο διενεργούνται όλες οι χει-
ρουργικές επεμβάσεις που αφορούν 
στον  θυρεοειδή αδένα. Συχνότερα 
διενεργείται ολική θυρεοειδεκτομή, 
δηλαδή αφαίρεση όλου του αδένα 
και ακολουθεί η λοβεκτομή, δηλαδή 
αφαίρεση μόνο του ενός λοβού και του 
ισθμού του αδένα. Σε περιπτώσεις κακό-
ηθων νεοπλασμάτων στο χειρουργείο 
της ολικής θυρεοειδεκτομής μπορεί να 
προστεθεί, αναλόγως των ευρημάτων,  
κεντρικός λεμφαδενικός καθαρισμός ή 
και πλάγιος τροποποιημένος λεμφαδε-
νικός καθαρισμός, δηλαδή αφαίρεση 
των λεμφαδένων του τραχήλου που 
αποτελεί ένα απαιτητικό και εξειδικευ-
μένο χειρουργείο.

Τι λένε οι στατιστικές; Υπάρχει αύ-
ξηση ή μείωση των παθήσεων του 
θυροειδούς; Τι γίνεται σε παγκόσμιο 
επίπεδο; 
Όπως σε παγκόσμιο επίπεδο έτσι και 
στην Κύπρο παρατηρείται αύξηση των 
παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα που 
αφορούν στη λειτουργία του, κυρίως 
υποθυρεοειδισμός και σε μικρότερο 

ποσοστό υπερθυρεοειδισμός. Η αιτία 
αυτής της αύξησης είναι η βελτίω-
ση των διαγνωστικών εξετάσεων, η 
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης 
του πληθυσμού και η μεγαλύτερη ευ-
αισθητοποίηση των ασθενών στο να 
αναζητήσουν ιατρική βοήθεια όταν 
εμφανίσουν συμπτώματα. Ένας στους 
τέσσερεις συμπολίτες μας θα εμφανίσει 
θυρεοειδοπάθεια στην ενήλικο ζωή, 
που είναι συχνότερη στις γυναίκες έως 
και 10 φορές.
Όσον αφορά τα κακοήθη νεοπλάσματα, 
παρουσιάστηκε μια αύξηση στην επί-
πτωσή τους μεταξύ 2004 με 2013 και 
έκτοτε παραμένει σταθερή γύρω στο 
5%. Παγκόσμια ο καρκίνος του θυρεο-
ειδούς είναι συχνότερος στις γυναίκες 
Χ3-4 και αποτελεί την 5η σε συχνότητα 
κακοήθεια στις γυναίκες. 
Δυστυχώς, στην Κύπρο παρατηρήθηκε 
την τελευταία 5ετία μια αύξηση της επί-
πτωσης του καρκίνου του θυρεοειδούς, 
που είναι διπλάσια της παγκόσμιας, 
περίπου 10%, και έτσι ο καρκίνος του 
θυρεοειδούς αποτελεί τη 2η συχνότερη 
κακοήθεια στις γυναίκες και 6η στους 
άντρες.

Στην Κύπρο παρατηρήθηκε 
την τελευταία 5ετία μια 

αύξηση της επίπτωσης του 
καρκίνου του θυρεοειδούς, 

που είναι διπλάσια της 
παγκόσμιας, περίπου 10%,  

και έτσι ο καρκίνος του 
θυρεοειδούς αποτελεί τη 
2η συχνότερη κακοήθεια 

στις γυναίκες και 6η στους 
άντρες  
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Στο χθεσινό και τελευταίο επει-
σόδιο της εκπομπής «Υγιαίνετε» 
καταπιαστήκαμε με ένα θέμα 
που μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως αντρικό, όμως η αλήθεια είναι πως 
ενδιαφέρει και τον γυναικείο πλη-
θυσμό γιατί είναι συχνό φαινόμενο, 
προβληματίζοντας και το οικογενειακό 
περιβάλλον του ασθενούς. Καρκίνος 
του προστάτη. 
Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γε-
νικά νόσος αργής ανάπτυξης και η 
πλειοψηφία των ανδρών με καρκίνο 
χαμηλού βαθμού επιζούν για πολ-
λά χρόνια, χωρίς συμπτώματα, και 
χωρίς να εξαπλώνεται και να γίνεται 
απειλητικός για τη ζωή. Στο στούντιο 
φιλοξενήσαμε τον χειρουργό ουρολόγο 
Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου.  
Ο γιατρός μάς εξήγησε πως ο προ-
στάτης είναι ένας μικρός αδένας που 
βρίσκεται κάτω από την ουροδόχο 
κύστη κοντά στο ορθό. Περιβάλλει την 
ουρήθρα, τον σωλήνα στο πέος μέσω 
του οποίου διέρχονται τα ούρα και το 
σπέρμα. Ο προστάτης χρειάζεται την 
ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη για να 
αναπτυχθεί και να εξελιχθεί.

Ο προστάτης συχνά περιγράφεται ως 
μεγέθους ενός καρυδιού και είναι 
φυσιολογικό να μεγαλώνει με την 
πάροδο της ηλικίας. Μερικές φορές 
αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλή-
ματα, όπως δυσκολία στην ούρηση. 
Αυτά τα προβλήματα είναι κοινά σε 
άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας και δεν 
είναι πάντοτε συμπτώματα ή σημεία 
καρκίνου. Ειδικά στα πρώτα στάδια, ο 
καρκίνος του προστάτη δεν παρουσι-
άζει συμπτώματα. 
Στα μεταγενέστερα στάδια, μερικά συ-
μπτώματα του καρκίνου του προστάτη 
μπορεί να περιλαμβάνουν:

• Αίσθηση συχνής ανάγκης για ού-
ρηση
• Δυσκολία για ούρηση 
• Δυσφορία κατά την ούρηση
• Εμφάνιση αίματος στα ούρα ή 
το σπέρμα
• Πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης, 
τους μηρούς ή τους γοφούς.

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να μη 
σημαίνουν ότι έχετε καρκίνο του προ-
στάτη, αλλά αν έχετε κάποια από αυτά, 
πηγαίνετε να δείτε το γιατρό σας.
Ο Δρ Κωνσταντίνου μάς ανέφερε τους 

παράγοντες που μπορεί να αυξήσουν 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη. Ο καρκίνος του προστάτη 
είναι ασθένεια που εξαρτάται από την 
ηλικία. Ο κίνδυνος εμφάνισης καρκί-
νου του προστάτη στην ηλικία των 75 
είναι 1 στα 7 άτομα. Στην ηλικία των 
85, αυτό αυξάνεται σε 1 στα 5. Το 
οικογενειακό ιστορικό παίζει και αυτό 
τον ρόλο του. Αν έχετε ένα συγγενή 
πρώτου βαθμού με καρκίνο του προ-
στάτη, έχετε περισσότερες πιθανότητες 
από άνδρες που δεν έχουν παρόμοιο 
ιστορικό. 
Ο γιατρός μάς ανέφερε πως υπάρχουν 
κάποια στοιχεία που υποδηλώνουν ότι 
η κατανάλωση πολλών επεξεργασμέ-
νων κρεάτων ή τρόφιμων που είναι 
πλούσια σε λίπος μπορεί να αυξήσει 
τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του 
προστάτη. Άλλος ένας παράγοντας που 
μπορεί να επηρεάσει, είναι ο τρόπος 
ζωής. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν 
ότι το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής 
μπορεί να επηρεάσει τον κίνδυνο εμ-
φάνισης καρκίνου του  προστάτη. Για 
παράδειγμα, η Ασία έχει το χαμηλότε-
ρο ποσοστό καρκίνου του προστάτη, 

αλλά όταν ένας άνθρωπος από μια 
ασιατική χώρα μεταναστεύει σε μια 
δυτική χώρα, ο κίνδυνος για εμφά-
νιση καρκίνου προστάτη αυξάνεται. 
Αυτό υποδηλώνει ότι οι εξωτερικοί 
παράγοντες, όπως το περιβάλλον και 
ο τρόπος ζωής, μπορεί να αλλάξουν 
σε έναν άνδρα το επίπεδο κινδύνου 
εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.
Οι διαγνωστικές εξετάσεις που θα 
κάνει ο γιατρός για να εντοπίσει τον 
καρκίνο του προστάτη είναι, πρώτον, 
η Δακτυλική εξέταση. Λόγω της θέσης 
όπου βρίσκεται ο προστάτης, ο γιατρός 
εισάγει με γάντια ένα δάκτυλο στον 
πρωκτό για να ελέγξει το μέγεθος 
του προστάτη και να αξιολογήσει εάν 
υπάρχουν οποιεσδήποτε ανωμαλίες. 
Η δεύτερη εξέταση, είναι η εξέταση 
αίματος. Εξέταση ειδικού προστατικού 
αντιγόνου (PSA). Το αποτέλεσμα δείχνει 
αν υπάρχει αύξηση στη συγκεκριμένη 
πρωτεΐνη. Ανάλογα με το αποτέλεσμα, 
μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω διε-
ρεύνηση από ειδικό. Το αποτέλεσμα 
υψηλού PSA κατά την εξέταση δεν 
σημαίνει απαραίτητα καρκίνο. 
Η χειρουργική επέμβαση προστατε-
κτομής ενδέχεται να προκαλέσει στυ-
τική δυσλειτουργία και να επηρεάσει 
την ποιότητα ζωής ενός άντρα.  Ο Δρ 
Κωνσταντίνου, όμως, μας ανέφερε 
ότι υπάρχουν θεραπείες γι’ αυτήν την 
παρενέργεια. Όσο για την ακράτεια, μας 
ανέφερε ότι με την πάροδο του χρόνου, 
όλα επανέρχονται στα φυσιολογικά. 
Τι πρέπει να κρατήσουμε από τη ση-
μερινή εκπομπή; Τη λέξη πρόληψη. 
Οι άνδρες άνω των 50 ετών, ή των 
40 ετών με οικογενειακό ιστορικό 
καρκίνου του προστάτη, θα πρέπει 
να μιλήσουν με τον γιατρό τους για 
εξέταση καρκίνου του προστάτη, η 
οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται 
ετησίως. Επίσης, τρέφομαι σωστά και 
γυμνάζομαι. 
Σήμερα συμπληρώθηκαν και τα 12 
επεισόδια, τα οποία είχαν προγραμ-
ματιστεί από την εταιρεία Remedica 
και το κανάλι «Σίγμα». Ήταν ένα πολύ 
όμορφο και επιμορφωτικό ταξίδι. Ένα 
μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία, ένα 
μεγαλύτερο ευχαριστώ στους γιατρούς 
που είχαν την καλοσύνη, τη θέληση 
και την όρεξη να έρθουν και να μοι-
ραστούν μαζί μας τις γνώσεις τους 
και ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη 
την ομάδα. Εύχομαι καλό υπόλοιπο 
καλοκαιριού στους αναγνώστες/τριες 
της «Σημερινής», να είστε όλοι καλά 
και να Υγιαίνετε. 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΑΙΤΙΑ κΑΙ σΥμπΤώμΑΤΑ
Πώς γίνεται η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη 
Ο προληπτικός έλεγχος είναι αναγκαίος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΘΕΡ
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ΤΙ ΕΙνΑΙ η
σΤΕφΑνΙΑΙΑ νόσόσ;
Ο όρος «στεφανιαία νόσος» χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
τη στένωση των στεφανιαίων αρτηριών, η οποία προκαλείται 
από τη συσσώρευση αθηρωματικού υλικού στον αυλό τους 
ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΡΓΑΤΟΥΔΗΣ, Καρδιολόγος 

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα 
αποτελούν ένα ευρύ φάσμα 
διαταραχών, τα οποία προ-
σβάλλουν την καρδιά και τα 

αιμοφόρα αγγεία. Η συχνότερη καρ-
διαγγειακή νόσος είναι η στεφανιαία 
νόσος, που αποτελεί και την πρώτη 
αιτία θανάτου στις σύγχρονες δυτικές 
κοινωνίες. Άλλες συχνές παθήσεις είναι 
τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, οι 
αρρυθμίες, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι 
συγγενείς καρδιοπάθειες, οι περιφε-
ρικές αρτηριοπάθειες και οι φλεβικές 
θρομβώσεις.

Η στεφανιαία νόσος 
Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι οι αρτη-

ρίες που αιματώνουν τον καρδιακό μυ 
και τον τροφοδοτούν με τα απαραίτητα 
συστατικά για τη λειτουργία του. Ο όρος 
«στεφανιαία νόσος» χρησιμοποιείται 
για να περιγράψει τη στένωση αυτών 
των αρτηριών, η οποία προκαλείται 
από τη συσσώρευση αθηρωματικού 
υλικού στον αυλό τους. Εξαιτίας της 
στενώσεως, ο καρδιακός μυς δεν τρο-
φοδοτείται επαρκώς με αίμα -ιδιαίτερα 
σε καταστάσεις που αυτός έχει αυξη-
μένες ανάγκες- και έτσι προκαλείται 
η «μυοκαρδιακή ισχαιμία».

Ποια τα συμπτώματά της; 
Ο στηθαγχικός πόνος, αποτελεί τη 
συνήθη εκδήλωση της ανεπαρκούς 

αιμάτωσης του μυοκαρδίου και εκδη-
λώνεται με δυσφορία στο κέντρο του 
θώρακα, που μπορεί να έχει χαρακτήρα 
σφιξίματος, καψίματος ή πίεσης. Η 
στηθάγχη μπορεί να αντανακλά στα δυο 
χέρια, στην περιοχή του τραχήλου, της 
κάτω γνάθου, στη μεσοπλάτια χώρα 
και στο επιγάστριο. Ορισμένες φορές, 
όταν ο πόνος είναι έντονος, παρουσιά-
ζονται ιδρώτας, ναυτία ή εμετός. Άλλο 
σύμπτωμα που μπορεί να υποδηλώνει 
την ύπαρξη στεφανιαιάς νόσου είναι η 
δύσπνοια ή το αίσθημα έντονης κόπω-
σης στη φυσική δραστηριότητα.

Ποιά είναι η θεραπεία;
Πρωτίστως, έχει σημασία να προλά-

βουμε την εμφάνιση στεφανιαίας νό-
σου. Καλή διατροφή, άσκηση, μειωμένη 
πρόσληψη άλατος, τηγανητών και λι-
παρών τροφών, αποφυγή καπνίσματος 
καθώς και μια σειρά μέτρων καθημε-
ρινής φροντίδας υγείας σώματος και 
πνεύματος, εμποδίζουν ή καθυστερούν 
σημαντικά την εμφάνιση παραγόντων 
κινδύνου, επομένως και της στεφανιαί-
ας νόσου. Εφόσον εμφανιστούν παρά-
γοντες κινδύνου έχει μεγάλη σημασία 
η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή 
τους (καλή ρύθμιση του διαβήτη, της 
υπερτάσης, της υψηλής χοληστερολης, 
διακοπή του καπνίσματος κ.ά.). Απ’ εκεί 
και πέρα υπάρχουν διάφορα φάρμακα 
τόσο για τη μείωση ή την ανακούφιση 
των στηθαγχικών κρίσεων όσο και για 
τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
εμφράγματος του μυοκαρδίου.
Εφόσον με τη στεφανιογραφία δια-
γνωσθεί σοβαρή στεφανιαία νόσος, 
εκτός της φαρμακευτικής αγωγής, 
συνήθως γίνεται και παρέμβαση είτε με 
επιτόπου τοποθέτηση stent στο σημείο 
της βλάβης (γνωστό ως μπαλονάκι), 
είτε με καρδιοχειρουργική επέμβαση 
(By-pass). 
*Συνέχεια από το άρθρο «Τι είναι τα 
καρδιαγγειακά νοσήματα» που δημοσιεύ-
θηκε στο ένθετο «Υγεία» στις 25 Ιουλίου 
2021.
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Mέσα στην καταιγίδα πα-
ραπληροφόρησης, fake 
news, και στυγνών ψε-
μάτων που δεχόμαστε σε 

αυτήν την πανδημία, μία συγκεκριμένη 
ομάδα, η οποία έχει επηρεαστεί με 
τρόπο τραγικό, είναι οι νέες γυναίκες 
που θα ήθελαν κάποια στιγμή, είτε 
άμεσα είτε στο μέλλον, να τεκνοποι-
ήσουν. Αυτές οι γυναίκες έχουν φάει 
τα σκάγια της παραπληροφόρησης 
και του εκφοβισμού περισσότερο από 
τον καθένα, για ένα θέμα τόσο ευαί-
σθητο και σημαντικό για κάποιες από 
εμάς.  Και το πόσο με θυμώνει και 
ως επιστήμονα, αλλά και ως γυναίκα, 
αυτή η στοχευμένη παραπληροφόρηση 
δεν μπορώ να βρω τα λόγια να το 
εκφράσω.
Κυκλοφορεί λοιπόν ευρέως στα ΜΚΔ 
ότι τα εμβόλια έναντι της Covid-19 
μπορεί να προκαλέσουν υπογονιμότητα 
ή και στείρωση στις γυναίκες. Και για 
μια γυναίκα που θέλει να γίνει μάνα, 
είτε άμεσα είτε μακροπρόθεσμα,  ακό-
μα και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο 
να υπάρχει ότι κάτι τέτοιο μπορεί να 
ισχύει, αποτελεί γι’ αυτήν ένα θέμα 
πολύ σοβαρό και ένα ρίσκο που δεν 
θέλει να πάρει σε καμία περίπτωση. 

Έλα όμως που κάτι τέτοιο δεν ισχύει, 
και δεν υποστηρίζεται από κανένα 
επιστημονικό εύρημα. Αλλά αντιθέτως 
κάνει τις γυναίκες να παραμένουν 
εκτεθειμένες σε έναν φυσικό ιό,  που 
μπορεί να κάνει ακριβώς αυτό που 
φοβούνται περισσότερο, να μειώσει τις 
πιθανότητές τους για μια επιτυχημένη 
εγκυμοσύνη. 
Ας δούμε όμως από πού ξεκίνησε αυτή 
η ιστορία με την υπογονιμότητα και τι 
ισχύει στην πραγματικότητα.
Στις αρχές Δεκεμβρίου του 2020, ένας 
Γερμανός γιατρός και επιδημιολόγος, 
με το όνομα Wolfgang Wodarg, συ-
νεργάστηκε με έναν πρώην υπάλληλο 
της Pfizer, τον Michael Yeadon, για να 
ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Φαρμάκων να καθυστερήσει την έγκρι-
ση του εμβολίου Pfizer/BioNTech. 
Η ανησυχία των δύο, αν προσπαθή-
σουμε να δούμε την όλη ιστορία με 
θετική ματιά, ήταν ότι η πρωτεΐνη ακίδα 
του ιού (η γνωστή πια “spike protein”), 
την οποία και στοχεύουν τα εμβόλια, 
«μοιάζει πολύ» με μιαν ανθρώπινη 
πρωτεΐνη που λέγεται syncytin-1 και 
είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί 
σωστά ο πλακούντας κατά την εγκυ-
μοσύνη. Η θεωρία τους ήταν πως αν 

Εμβόλια Covid-19 
και υπόγόνιμότητα

Τι ισχύει
Είσαι γυναίκα; θέλεις να αποκτήσεις βιολο-
γικά παιδιά είτε άμεσα είτε στο μέλλον και 
γι’ αυτό φοβάσαι να κάνεις το εμβόλιο ένα-
ντι της Covid-19; το παρακάτω σε αφορά 
ΜΥΡΤΑΝΗ ΠΙΕΡΗ, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών Ζωής 
και Υγείας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

το εμβόλιο πυροδοτεί τη δημιουργία 
αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης 
ακίδας του ιού, τότε κατά λάθος, τα 
αντισώματα αυτά μπορεί να επιτεθούν 
και στην syncytin-1, και άρα να προκα-
λέσουν υπογονιμότητα ή και στείρωση 
στις γυναίκες. Επειδή η θεωρία αυτή 
ακούγεται λογική σε κάποιον χωρίς 
το επιστημονικό υπόβαθρο, και επειδή 
ξεκίνησε από δύο άτομα επιστήμονες 
(βέβαια και οι επιστήμονες άνθρωποι 
είναι, και έχουν τις δικές τους ατζέντες), 
και η παράθεση από αυθεντίες, πάντα 
έχει μια επιπλέον βαρύτητα, η ιστορία 
αυτή πήρε εξωφρενικές διαστάσεις στα 
ΜΚΔ και φυσικά έγινε ψωμοτύρι στα 
χέρια των απανταχού αντιεμβολιαστών. 
Η θεωρία αυτή, αν και έχει διαψευστεί 
πολλές φορές από όλη την επιστημο-
νική κοινότητα, συνεχίζει ακόμα και 
σήμερα να κάνει ζημιά.
Πριν μπούμε στη λεπτομέρεια, καλό 
είναι να αναφέρουμε ότι ο «γιατρός» 
Wolfgang Wodarg έχει εγκαταλείψει 
την ιατρική πρακτική από το 1994, 
και, κάποτε το 2010 επικαλείτο πως 
και η γρίπη των χοίρων δεν υπάρχει 
και ότι είναι όλα μια σκευωρία. Ο δεύ-
τερος ερευνητής, Michael Yeadon, ας 
σημειώσουμε πως απολύθηκε από την 

Pfizer το 2011 μαζί με την ομάδα του 
όταν η εταιρεία έλαβε τη στρατηγική 
απόφαση να σταματήσει τη γραμμή 
έρευνας με την οποία ασχολείτο, και 
ο ίδιος έφτιαξε μία άλλη εταιρεία,  τη 
Ziarco.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ τΗν ΑίτΗΣΗ 
ΣτΟν ΕυρωΠΑϊΚΟ ΟρΓΑνίΣΜΟ 

ΦΑρΜΑΚων 

Επί της ουσίας τώρα: Όταν σχεδιάζεται 
ένα εμβόλιο DNA ή mRNA (όπως αυτό 
της Pfizer/BioNTech), ο έλεγχος για 
ομοιότητες της αλληλουχίας στόχου 
του εμβολίου με ανθρώπινες πρω-
τεΐνες (όπως η syncytin-1) παίρνει 
περίπου 20 δευτερόλεπτα και γίνεται 
με το πάτημα 2 κουμπιών. Είναι ένας 
έλεγχος που μπορεί να τον κάνει και ο 
δευτεροετής φοιτητής βιολογίας (blast 
ονομάζεται). Στο άκουσμα της θεωρίας 
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αυτής λοιπόν και του αιτήματος προς 
τον EMA από τους Wodarg & Yeadon, 
o έλεγχος αυτός (ξανα)έγινε από πάρα 
πολλούς ερευνητές και οι οποίοι έδει-
ξαν ότι, καμία ανησυχία δεν συντρέχει. 
Η πρωτεΐνη ακίδα του ιού SARS-CoV-2 
και η συγκιτίνη-1 (syncytin-1) έχουν 
όχι μικρή, αλλά μιαν απειροελάχιστη 
ομοιότητα στον γενετικό τους κώδι-
κα. Είναι σαν δύο άτομα που έχουν 
αριθμούς τηλεφώνου που και οι δύο 
μοιράζονται ένα ψηφίο, περιέχουν π.χ. 
τον αριθμό 7. Και κάπου εκεί σταματάει 
η ομοιότητά τους. 
Η πρωτεΐνη ακίδα του κορωνοϊού, 
επίσης, όσο «μοιάζει» με την syncitin-1, 
μοιάζει και με ακόμα χιλιάδες - άλλες 
πρωτεΐνες στο ανθρώπινο σώμα. Πρω-
τεΐνες που είναι ακόμα πιο σημαντικές 
για τη φυσιολογική λειτουργία του 
σώματός μας. Συνεπώς αν έστεκε η 
θεωρία ότι τα αντισώματα επιτίθενται 
σε οτιδήποτε μοιάζει «κατά ένα ψηφίο» 
με δικές μας πρωτεΐνες, τότε δεν θα 
είχαν πρόβλημα μόνο οι γυναίκες που 
επιθυμούν να τεκνοποιήσουν, αλλά 
και όλοι μας. 
Τα αντισώματα, όμως, δεν λειτουργούν 
έτσι. Aντιθέτως χαρακτηρίζονται από 
μεγάλη εξειδίκευση έναντι των στόχων 
τους. Δεν επιτίθενται ποτέ σε «ένα 
ψηφίο», αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν 
ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου. 
Αυτός είναι και ο λόγος που μειώνεται 
η λειτουργία τους έναντι κάποιων πα-
ραλλαγών του ιού (βλέπε παραλλαγή 
ΔΕΛΤΑ) όπου εκεί αλλάζουν 1, ή 2 
ψηφία και αμέσως μπορεί να πέσει 
κάπως η δραστικότητά τους. Άσε που 
αν ίσχυε η θεωρία της ομοιότητας του 
ενός ψηφίου, τότε κανένας μας δεν 
θα είχε φτάσει μέχρι την ενηλικίωση. 
Τα βρέφη κάθε φορά που βάζουν τα 
χέρια τους στο στόμα, μεταφέρουν 
χιλιάδες «υλικά» που έχουν παρόμοιο 
βαθμό ομοιότητας (1, και 2, ακόμα και 
3 ψηφία) με ανθρώπινες πρωτεΐνες και 
κάνουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα 
να παραγάγει αντισώματα έναντι αυ-
τών. Αυτά είναι θέματα λυμένα λοιπόν 
στην επιστήμη της βιολογίας, και μάλ-
λον η θεωρία των Wodarg & Yeadon 
κάποιο άλλο κίνητρο είχε και όχι πραγ-
ματική επιστημονική ανησυχία.
Επίσης, η πρωτεΐνη ακίδα που υπάρχει 
στα εμβόλια, υπάρχει προφανώς και 
στον φυσικό ιό SARS-CoV-2, o οποίος 
έχει μολύνει σήμερα κοντά στα 200 
εκατομμύρια άτομα, εκ των οποίων 
οι μισές περίπου είναι γυναίκες, και 
πολλές από αυτές σε αναπαραγωγι-
κή ηλικία. Συνεπώς, αν η θεωρία της 
υπογονιμότητας των Wodarg & Yeadon 
ίσχυε, θα έπρεπε ήδη να βλέπουμε στα-
τιστικώς τα αποτελέσματά της . Αλλά 
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι αυτή η πανδημία έχει 
αλλάξει τα πρότυπα γονιμότητας στον 
πλανήτη. Μια χαρά πολλαπλασιαζόμα-
στε και αυξανόμαστε.
Ας μη μείνουμε όμως μόνο στη θεωρία, 
γιατί κάποιος μπορεί να πει πως ίσως 
υπάρχουν άλλοι τρόποι επηρεασμού 
της γονιμότητας από το εμβόλιο (και 
απλώς  δεν τους έχουμε εντοπίσει). 
Μελέτες που έχουν γίνει σε άλλα θη-
λαστικά  έδειξαν πως δεν υπάρχει 
καμία συσχέτιση εμβολιασμού και 
γονιμότητας ακόμα και όταν στα ζώα 
έδωσαν τέσσερεις φορές (!) την δόση 
που δίνεται στον άνθρωπο. Επίσης 
σήμερα έχουμε δεδομένα και στον 
ανθρώπινο πληθυσμό. Στην αρχική 
δοκιμή του εμβολίου της Pfizer, 23 γυ-
ναίκες συνέλαβαν τυχαία. Δώδεκα (12) 
από αυτές τις εγκυμοσύνες ήταν στην 
ομάδα που είχε πάρει το εμβόλιο και 
έντεκα (11) στην ομάδα που είχε πάρει 
placebo. Οι γυναίκες αυτές συνέχισαν 
να παρακολουθούνται ως μέρος της 
μελέτης και δεν υπήρξε καμία διαφορά 
στην έκβαση της εγκυμοσύνης των 
γυναικών στις οποίες είχε χορηγηθεί 
το εμβόλιο με την ομάδα γυναικών που 
τους είχε χορηγηθεί το placebo.

ΜΗ ΠρΟγρΑΜΜΑΤιΣΜΕνΕΣ 
ΕγΚυΜΟΣυνΕΣ ΣΕ γυνΑιΚΕΣ ΠΟυ 
ΕΜβΟΛιΑΣΤΗΚΑν ΕιΤΕ ΜΕ ΤΑ ΔιΑ-
φΟρΑ ΕΜβΟΛιΑ ΕιΤΕ ΑνΗΚΑν ΣΤιΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΕγχΟυ.
ΠΗγΗ: WWW.nCbi.nlM.nih.goV/
PMC/ARtiClES/PMC7927763/

Και σήμερα έχουμε ήδη χιλιάδες 
γυναίκες που έχουν εμβολιαστεί και 
συνέλαβαν κανονικά, άλλες που εμ-
βολιάστηκαν στην εγκυμοσύνη και 
γέννησαν κανονικά, όπως και παιδιά 
που έχουν γεννηθεί από τις γυναίκες 
αυτές και χαίρουν άκρας υγείας. Μια 
σχετική μελέτη στο nEJM εδώ. Επίσης 
να αναφέρουμε πως κανένα εμβόλιο 
στο παρελθόν δεν έχει συσχετιστεί με 
φαινόμενα υπογονιμότητας και δεν 
μπορούμε να φανταστούμε και κάποιο 
πιθανό μηχανισμό που να εξηγεί πώς 
μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο.
Συμπερασματικά: Δεν υπάρχει καμία 

βάση σε αυτόν τον ισχυρισμό της 
υπογονιμότητας. Και αυτή η παρα-
πληροφόρηση που διαδίδεται είναι 
τραγική γιατί αποτρέπει πολλές κοπέλες 
από το να εμβολιαστούν και έτσι να 
θωρακιστούν από τον φυσικό ιό, ο 
οποίος (σε αντίθεση με τα εμβόλια) 
γνωρίζουμε σήμερα μέσα από πολλές 
μελέτες και επιστημονικά δεδομένα 
πως δυστυχώς προκαλεί σοβαρές 
βλάβες, προώρους τοκετούς, σοβαρή 
νόσο κατά την εγκυμοσύνη, ακόμα 
και αυξημένη θνητότητα σε εγκύους 
γυναίκες. Σήμερα έχουμε χάσει πολλές 
μητέρες (και πολλά αγέννητα παιδιά) 
ακριβώς επειδή δεν ήταν εμβολια-
σμένες και νόσησαν με τον φυσικό ιό 
SARS-CoV-2.
Αν λοιπόν είσαι νέα γυναίκα, που έχεις 
ως στόχο να γίνεις μανούλα, πρέπει 
να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου 
για να παραμείνεις υγιής και για τον 
εαυτό σου αλλά και για να αυξήσεις 
τις πιθανότητες να πάνε όλα καλά με 
την μελλοντική εγκυμοσύνη που έχεις 
προγραμματίσει.
Και αυτό, στις μέρες μας, με τον ιό 
παντού γύρω μας, επιτυγχάνεται μόνο 
μέσω του εμβολιασμού.
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Oστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) είναι μια 
ανατομική διαφοροποίηση 
του αρθρικού χόνδρου. Ο 
χόνδρος είναι μια δομή που 

αποτελείται κυρίως από νερό (75%) και 
κολλαγόνο ιστό τύπου 2 (25%). Είναι 
δηλαδή σαν ένα σφουγγάρι (λίγο πιο 
στερεό) από αυτά που χρησιμοποιούμε 
στην καθημερινότητά μας. Ο χόνδρος, 
ωστόσο, δεν συνδέεται με νευρικό ή 
αγγειακό δίκτυο, και αυτό μας οδη-
γεί στο συμπέρασμα ότι μπορεί πολύ 
δύσκολα να τραυματιστεί, αλλά και 
πολύ δύσκολα να αναδομηθεί. Ένα 
άλλο πολύ σημαντικό γεγονός είναι 
ότι, λόγω της κακής αιμάτωσης και 
νεύρωσης που έχει, οι αλλοιώσεις που 
συμβαίνουν σε αυτόν δεν είναι εύκολα 
ανιχνεύσιμες/συμπτωματικές, με απο-
τέλεσμα το άτομο να ανακαλύπτει εκ 
των υστέρων τις αλλοιώσεις/συμπτώ-
ματα. Χαρακτηριστικό των ασθενών με 

ΟΑ είναι ότι δεν υπάρχει ένα χρονικό 
σημείο απαρχής των συμπτωμάτων 
και σίγουρα το χρονικό σημείο που 
χρειάστηκαν να επισκεφτούν έναν λει-
τουργό υγείας δεν συνάδει και με την 
απαρχή της ΟΑ. Μέχρι πρόσφατα ήταν 
γνωστόν ότι τα προβλήματα στην ΟΑ 
ξεκινούν με την σταδιακή μείωση της 
περιεκτικότητας του χόνδρου σε υγρά, 
κυρίως λόγω υπέρχρησης. Η μείωση 
αυτή φέρει τον χονδρό σε μειονεκτική 
θέση στην απορρόφηση των κραδα-
σμών, προκαλώντας του μικροτραυμα-
τισμό υποχόνδρια. Διάφορες ορμονικές 
κυρίως διαταραχές δημιουργούν ένα 
τοξικό για τον χόνδρο περιβάλλον και 
επέρχεται ο πόνος. Μια ομάδα ερευ-
νητών πρόσφατα ( Vincent et al 2019) 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΟΑ δεν 
είναι πρόβλημα υπερβολικής χρήσης ή 
προοδευτικής εκφύλισης, λόγω χρή-
σης (wear and tear), όπως πίστευαν 

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ (ΟΑ) 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΛΛΑ Η ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ
Η ΟΑ χρήζει διαχείρισης και όχι θεραπείας – 
Χρειάζεται στόχους, επιμονή και υπομονή 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ, PT, MSc, OMT, PhD (cand)

μέχρι σήμερα. Αντιθέτως, η μείωση 
της περιεκτικότητας σε νερό του χόν-
δρου οφείλεται κυρίως στην έλλειψη 
συστηματικών μηχανικών φορτίων, 
στην καθιστική ζωή, στην κακή φυσική 
κατάσταση, στην κινησιοφοβία, στο too 
much too soon (το να κάνουμε πολλά 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα). 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, για να 
κρατήσουμε τα γόνατά μας υγιή, χρει-
άζονται τεράστια φορτία δύναμης. Η 
άσκηση είναι ζωτικής σημασίας τόσο 
για την πρόληψη της ΟΑ, όσο και για 
τη θεραπεία της, αφού μέσω του μη-
χανισμού της προοδευτικής φόρτισης 
η βιολογική αυτή δομή αναγεννιέται 
και δεν φθείρεται. 
Η ΟΑ γίνεται αντιληπτή συνήθως σε 
άτομα άνω των 50, περισσότερο σε 
γυναίκες παρά σε άντρες. Κύρια συ-
μπτώματά της είναι ο συχνός πόνος 
που συνδέεται με δραστηριότητα (too 

much too soon), με πρωινή δυσκαμψία 
ή με ακινησία πέραν των 30 λεπτών και 
μείωση της λειτουργικότητας του ατό-
μου. Σημεία εμφάνισης της κατάστασης 
αυτής είναι οι ασυνήθιστοι κριγμοί, επί-
πονες και περιορισμένες κινήσεις και 
η γενικευμένη παραμόρφωση. Όπως 
έχει αναφερθεί, ο πόνος στο γόνατο 
από ΟΑ γίνεται σε ένα μεταγενέστερο 
στάδιο, και αυτό γίνεται, λόγω, κυρίως, 
των παραγόντων που πρέπει να συνυ-
πάρξουν, ώστε η κατάσταση να γίνει 
επώδυνη. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζο-
νται σε περιφερικούς, συστηματικούς, 
βιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς. Οι 
περιφερικοί παράγοντες περιλαμβά-
νουν την παχυσαρκία, το επάγγελμα, 
άλλους τραυματισμούς στην άρθρωση, 
σχήμα οστών. Οι συστηματικοί είναι το 
φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, γενετικοί, 
μεταβολικοί και ορμονικοί και οι δια-
τροφικές συνήθειες του ατόμου. Στους 
βιολογικούς παράγοντες περιλαμβά-
νεται η φυσική κατάσταση, η  μυϊκή 
δύναμη και η κατάσταση του σωμα-
τοαισθητικού συστήματος. Τέλος, πολύ 
σημαντικοί είναι και οι ψυχοκοινωνικοί 
παράγοντες, όπως η κινησιοφοβία, οι 
αρνητικές σκέψεις, στόχοι, απαιτήσεις, 
απογοήτευση κ.ο.κ. 
Η ΟΑ χρήζει διαχείρισης και όχι θε-
ραπείας. Δυστυχώς σήμερα τα πε-
ρισσότερα άτομα καταφεύγουν σε 
λύσεις ανάγκης, γρήγορες και βρα-
χυπρόθεσμες, κάτι το οποίο οδηγεί 
τα άτομα σε αδιέξοδο και απελπισία. 
Η ΟΑ χρειάζεται στόχους, επιμονή και 
υπομονή, καθώς σημαντικές κλινικές 
οδηγίες προτείνουν μακροπρόθεσμα 
προγράμματα διαχείρισης του προ-
βλήματος. Παρομοιάζεται από πολ-
λούς ειδικούς με  το πρόβλημα της 
παχυσαρκίας, όπου στόχος είναι ένας 
μακροχρόνιος αγώνας διαχείρισης του 
βάρους και όχι εύκολες και γρήγορες 
λύσεις που επαναφέρουν στο τέλος 
το πρόβλημα. Ένα μακροπρόθεσμο 
πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβά-
νει άσκηση, διαχείριση διατροφικών 
συνηθειών και σωματικού βάρους, 
εκπαίδευση, προοδευτική αλλαγή 
του τρόπου ζωής και διαχείριση των 
ψυχοκοινωνικών παραμέτρων του 
ατόμου. Πρέπει να γίνει κατανοητό, 
τόσο από τον γενικό πληθυσμό, όσο 
και από τους λειτουργούς υγείας, ότι 
δεν πρέπει να θεραπεύεται αυτή καθ’ 
εαυτή  η ΟΑ,  αλλά το άτομο με τις 
δικιές του ιδιαιτερότητες, προτιμήσεις 
και ανάγκες. Το τρέξιμο, το περπάτημα, 
τα βάρη, η ποδηλασία, η άσκηση και 
ο δυναμικός τρόπος ζωής δεν επιβα-
ρύνουν την κατάσταση, αντιθέτως την 
βελτιώνουν, όταν γίνει σε σωστή και 
εξατομικευμένη χρήση. Εμπιστευτείτε 
μόνο λειτουργούς υγείας. 
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Ακούμε διάφορα για τα εμβόλια, 
άλλα υπέρ και άλλα εναντίον. 
Σε αυτό μου το άρθρο δεν 
θέλω να σας πείσω υπέρ ή 

εναντίον των εμβολίων, άλλωστε δεν 
είμαι γιατρός, ούτε επιδημιολόγος, αλλά 
να σας προβληματίσω για να πάρετε 
μιαν απόφαση, εσείς, ο κάθε ένας από 
εσάς για τον εαυτό σας, έχοντας και ο 
ίδιος την ευθύνη για την δική του από-
φαση, αλλά και να είναι και να νιώθει 
καλά μέσα του. Και μέσα από την ιδιό-
τητά μου ως σύμβουλος προσωπικής 
και επαγγελματικής ανάπτυξης, να σας 
βοηθήσω να πάρετε μιαν απόφαση, την 
πιο ιδανική για τον εαυτό σας, αλλά και 
να είστε σε ειρήνη μέσα σας για την 
απόφαση που θα πάρετε. Αφορμή για 
το συγκεκριμένο άρθρο είναι οι συχνές 
συζητήσεις που έχω στις ομάδες καθο-
δήγησης γι’ αυτό το θέμα, ο φόβος που 
είναι ευδιάκριτος, ιδιαίτερα στα άτομα 
που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Πρώτο και πολύ σημαντικό είναι 
να κατανοήσουμε το τι φοβόμαστε 
ακριβώς:  
• Όλα όσα ακούμε 
• Φόβος στειρότητας
• Φόβος micro chip
• Φόβος παρακολούθησης
• Αν αποφασίσω να βάλω εμβόλιο, ποιο 
είναι το πιο καλό για μένα; 
• Φόβος, αν είναι καλό ή όχι το εμ-
βόλιο;
Άλλωστε ο φόβος είναι ο πιο κακός 
συμβουλάτορας, και πολύ πιθανόν να 

μας οδηγήσει σε λάθος απόφαση. 
Για να τον δαμάσουμε / εξαλείψουμε, 
πρέπει να τον καταλάβουμε - αν ο δικός 
μου φόβος προκαλείται από άγνοια (δηλ. 
δεν καταλαβαίνω αρκετά κάτι – γιατί, 
αν καταλαβαίνω, δεν υπάρχει φόβος) 
ή από φόβο απώλειας (φόβος να χάσω 
κάτι, π.χ. θάνατος, υγεία, ελευθερία, 
κ.λπ.). Αφού το εντοπίσω, τι μπορώ να 
κάνω γι’ αυτό;   

Αν είναι η άγνοια, τότε: 
Είναι σημαντικό να ψάχνουμε έγκυρες 
πηγές και να ενημερωνόμαστε από 
άτομα που είναι ειδικοί στον τομέα 
τους. Διασταύρωση πληροφοριών και 
ενεργοποίηση κριτικής σκέψης. Αφήστε 
στην άκρη τα κουτσομπολίστικα, τις 
κουβέντες της παρέας ή το κάθε άτομο 
που απλώς εκφράζει την σκέψη του ή 
τις ανασφάλειές του. Αναπτύξτε κριτική 
σκέψη με βάση την ΔΙΚΗ σας έρευνα και 
αφού προβείτε σε συμπεράσματα, καλό 

ρακτήρα και συμπεριφορά, αφού η 
ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να γίνει 
ιδιαίτερα ενοχλητική. 

Πώς αντιλαμβανόμαστε ότι έχει 
αλλάξει ο χαρακτήρας μιας ελιάς; 
Το μΕΓΕθοΣ: Κοιτάζουμε αν η ελιά 
μας έχει μεγαλώσει ή έχει μικρύνει 
σε σχέση με το μέγεθος που είχε πριν 
από το καλοκαίρι. 
• Το χρώμΑ: Αν η ελιά είχε χρώμα 
μαύρο ή καφέ, τότε κοιτάζουμε αν 
έχει γίνει πιο σκούρο ή ακόμη αν 
έχει αποχρωματιστεί. οι αλλαγές του 
χρώματος μπορεί να αφορούν όλη την 
επιφάνεια της ελιάς, ή ακόμα και ένα 
μικρό μέρος της. 
• Το ΣχΗμΑ: Κάθε ελιά έχει ένα συγκε-
κριμένο και σταθερό σχήμα. Αυτό το 
σχήμα δεν αλλάζει. Κάθε αλλαγή του 

σχήματος της ελιάς θα πρέπει να μας 
θορυβήσει και να μας οδηγήσει στο 
γιατρό μας για εξέταση. Κοιτάζουμε 
λοιπόν προσεκτικά αν υπάρχει αλλαγή 
στο σχήμα.
• Η ΣυμπΕρΙΦορΑ: Κάθε ελιά πρέπει 
να έχει ουδέτερη συμπεριφορά και να 
μη  μας ενοχλεί με την παρουσία της. 
Αν η ελιά εκπέμπει σήματα, τονίζο-
ντας την παρουσία της με διάφορους 
τρόπους όπως φαγούρα, αιμορραγία, 
αλλαγή στους χαρακτήρες, τότε πρέπει 
να επισκεφθούμε άμεσα τον γιατρό 
μας. Γιατί ενδεχομένως να έφθασε η 
ώρα να την αφαιρέσουμε. 

* Η γιατρός Γεωργία Κουλέρμου 
εξετάζει στο ιατρείο της στη Λεωφόρο 
Προδρόμου 65 και στο Αμερικανικό 
Κέντρο Μαστού στη Λευκωσία. 

Ολαμπερός ήλιος αποτελεί 
το σήμα κατατεθέν της 
πατρίδας μας. Η Κύπρος, 
μια μεσογειακή χώρα, 

διαθέτει ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια του χρόνου, με τους καλο-
καιρινούς μήνες να ξεπερνά τις 11.5 
ώρες την ημέρα, και τη θερμοκρασία 

Επιτακτική ανάγκη ο έλεγχος 
των ελιών μετά το καλοκαίρι

ΔΡ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ, 
Πλαστικός Χειρουργός

ΕμβόλΙό COVID-19 Ή όχΙ;
Πάρε την απόφαση μέσα από την οποία η ψυχή σου θα βρει 
ειρήνη και γαλήνη, αλλά και δεν θα νιώθεις ανάγκη να υποστη-
ρίξεις την άποψή σου σε κανέναν. Τόσο σίγουρος να είσαι!
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ, Σύμβουλος Προσωπικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης, 
Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια ΑνΑΔ

είναι να τα υποστηρίξετε, παίρνοντας 
μιαν απόφαση βάσει αυτών. 

Αν είναι λόγω φόβου απώλειας
Δεν μπορώ να ελέγξω τίποτε στον κό-
σμο πέραν από τον εαυτό μου. ΑρΑ, 
μαθαίνω να έχω εγώ έλεγχο του δικού 
μου μυαλού, της δικής μου της ενέρ-
γειας και της δικής μου ζωής. 
Η πραγματική ελευθερία είναι βασισμέ-
νη στην ελευθερία του μυαλού μου, της 
σκέψης μου.
μέσα από την αυθεντική σκέψη, δηλ. 
μετά από έρευνα, διασταύρωση πλη-
ροφοριών από έγκυρες, αξιόπιστες και 
επιστημονικά αποδεδειγμένες πηγές, 
βγάζω την δική μου απόφαση. 

Πάρε την απόφασή σου 
• Αφού αφαιρέσεις από την εξίσωση 
τον φόβο
• Αφού αφαιρέσεις τι λέει ο ένας και 
ο άλλος
• Λαμβάνοντας απόφαση για το δικό 
σου καλό, της οικογένειάς σου, αλλά 
και για το σύνολο της κοινωνίας. 
• Βάσει της δικής σου έρευνας και δε-
δομένων που έχεις πάρει από αξιόπιστε 
πηγές. 
• Τέλος, πάρε την απόφαση μέσα από 
την οποία η ψυχή σου θα βρει ειρήνη 
και γαλήνη, αλλά και δεν θα νιώθεις την 
ανάγκη να υποστηρίξεις την άποψή σου 
σε κανέναν. Τόσο σίγουρος να είσαι! 

να υπερβαίνει τους 40 βαθμούς. 
Στο πλαίσιο αυτό οφείλουμε να προ-
στατεύσουμε το σώμα μας, είτε με τη 
χρήση αντηλιακών  είτε αποφεύγοντας 
την υπερβολική έκθεση στον ήλιο, τις 
ιδιαίτερα δύσκολες ώρες της ημέρας. 
ώστόσο, σε ένα νησί όπως η Κύπρος, 
είναι σχεδόν αδύνατον να αποφύγουμε 
εντελώς τον ήλιο. 
Για τον λόγο αυτό, επιβάλλεται ο έλεγ-
χος και η παρακολούθηση των ελιών 
στο σώμα αλλά και στο πρόσωπό μας, 
ιδιαίτερα μετά τους καυτούς μήνες του 
καλοκαιριού. Είναι, δηλαδή, επιτακτική 
ανάγκη να παρατηρούμε προσεκτικά 
τις ελιές μας, εάν έχουν αλλάξει χα-
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Ο άνθρωπος είναι ον κοι-
νωνικό, σύμφωνα με τον 
Αριστοτέλη, που με τα λό-
για του αναγνωρίζει την 

έμφυτη ανάγκη των ανθρώπων να 
συνυπάρχουν σε κοινωνικές ομάδες. 
Ένα άτομο, όμως, για να ενταχθεί και 
να επιβιώσει σε μια κοινωνική ομάδα, 
χρειάζεται τις ουσιώδεις κοινωνικές 
δεξιότητες, όπως: αποτελεσματική επι-
κοινωνία και ακρόαση, προσοχή στον 
συνομιλητή και κατανόηση. Φυσικά, 
εισιτήριο για το ταξίδι της επικοινωνίας 
αποτελεί η αρχική προσέγγιση του 
συνομιλητή. Πόσο ικανοί είναι σήμερα 
οι άνθρωποι γι’ αυτή την προσέγγιση, 
την επικοινωνία και την κοινωνική 
συνύπαρξη; 
Σε μια εποχή όπου οι περισσότερες 
ανάγκες εξυπηρετούνται διαδικτυακά, 
που οι λέξεις εκφράζονται μέσα από 

εικονίδια, η αρχική γνωριμία και επικοι-
νωνία με το άλλο πρόσωπο επιδιώκεται 
μέσα από διαδικτυακές εφαρμογές, η 
ζωή του άλλου γνωστοποιείται πα-
ρατηρώντας τις αναρτήσεις και τις 
φωτογραφίες του και όχι μέσα από 
το μοίρασμα. Οι εμπειρίες του περι-
γράφονται μέσα από τον έλεγχο των 
«check-in», παρά από την εξιστόρησή 
τους σε μια συνάντηση πρόσωπο με 
πρόσωπο, αφού, πλέον, την πραγματική 
επαφή αντικαθιστά η οθόνη. Ακόμα 
και τη βοήθεια από έναν περαστικό 
σχετικά με το «ποιον δρόμο να ακο-
λουθήσω;» κλέβει ένας διαδικτυακός 
χάρτης καθοδήγησης. 
Και, κάπου εδώ, οι άνθρωποι, βολεμέ-
νοι σε αυτή την εναλλακτική και εύκολη 
επαφή, κρατούν ακαλλιέργητες τις κοι-
νωνικές τους δεξιότητες, επικοινωνώ-
ντας διστακτικά όταν, τελικά, βρεθούν 

ΚΟινωνιΚή Δυσπραξια: 

Η δυσκολία 
των νέων γία
κοίνωνίκοποίΗσΗ
Ένα άτομο, για να ενταχθεί και να επιβιώσει σε μια κοινωνική ομάδα, χρειάζεται 
τις ουσιώδεις κοινωνικές δεξιότητες, όπως: αποτελεσματική επικοινωνία και 
ακρόαση, προσοχή στον συνομιλητή και κατανόηση 
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, Σχολική Ψυχολόγος, Μέλος Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου

σε μια εξ επαφής συνάντηση. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα διαχρονικών 
ερευνών γύρω από τον τομέα της 
ανθρώπινης κοινωνικοποίησης, οι άν-
θρωποι τα τελευταία 10 χρόνια επικοι-
νωνούν κατά 13,4% λιγότερο μεταξύ 
τους (Lock, 2021), ενώ το 45% της 
καθημερινής επικοινωνίας παιδιών και 
εφήβων πραγματοποιείται διαδικτυακά 
(Anderson & Jiang, 2018). Η αποφυγή 
της πραγματικής κοινωνικής επαφής 
των ανθρώπων και η αντικατάστασή 
της με τη διαδικτυακή επικοινωνία, 
φαίνεται να λειτουργεί εις βάρος των 
κοινωνικών δεξιοτήτων που ήδη νο-
σούν. Και αυτό αφορά όλες τις ηλικίες. 
Από τα μικρά παιδιά στους εφήβους, 
τους νέους και τους ενήλικες. 
Χωρίς να παραμερίζουμε τις θετικές 
επιδράσεις της τεχνολογίας, παρατη-
ρείται πως αυτή η γρηγορότερη και 

ευκολότερη επικοινωνία μέσω του 
διαδικτύου μπορεί να φέρει σε επα-
φή δύο συνομιλητές, διατηρώντας, 
όμως, μιαν απόσταση μεταξύ τους 
και κρατώντας τις δεξιότητές τους 
λιγότερο ανεπτυγμένες σε σύγκριση 
με την πραγματική επαφή (Anderson 
& Jiang, 2018; D Phil et al., 2020). Συ-
νεπώς, η προτίμηση της εναλλακτικής 
επικοινωνίας μέσα από το διαδίκτυο, 
αναδεικνύει ανθρώπους ανήμπορους 
για αποτελεσματική κοινωνικοποίηση, 
αποδυναμωμένους επικοινωνιακά και 
κοινωνικά αδέξιους. Παιδιά που παρα-
τηρούν τους γονείς να συνομιλούν με 
φίλους μέσω μηνυμάτων γραμμένων 
σε μια φτιαχτή γλώσσα, εφήβους να 
ανταλλάζουν ελάχιστες κουβέντες με 
τους φίλους τους μέσω ακουστικών και 
μικροφώνων, νέους που εκφράζονται 
μέσω εικονιδίων, κτίζοντας όλο και πιο 
υψηλό το τείχος της επικοινωνίας. 
Στη σύγχρονη εποχή, όπου πολλοί 
άνθρωποι ζουν στον ψηφιακό κόσμο 
περισσότερο από τον πραγματικό, 
έρχεται συχνά ως αποτέλεσμα μια 
μυριάδα ρηχών σχέσεων και μια ση-
μαντική μείωση τόσο των κοινωνικών 
δεξιοτήτων, όσο και της πραγματικής 
επαφής, που επηρεάζει άμεσα τον 
τρόπο λειτουργίας και την ποιότητα 
των ανθρώπινων σχέσεων. 
Αδιαμφισβήτητα η τεχνολογία έχει τη 
δυνατότητα να γεφυρώνει τα κενά, 
όταν όμως χρησιμοποιείται σωστά. 
Όταν η διαδικτυακή συνομιλία επιδι-
ώκεται με μέτρο και δεν αντικαθιστά 
την εξ επαφής επικοινωνία και κοι-
νωνικοποίηση. 

ΨυΧολογία   12
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Ηάνοια αποτελεί μια ομάδα 
προοδευτικών, νευροεκφυ-
λιστικών συνδρόμων, που 
προσβάλλει περίπου το 5% 

των ατόμων άνω των 65 ετών και 
φτάνει μέχρι και το 20% σε άτομα άνω 
των 80 ετών. Αυτή η σχετιζόμενη με 
την ηλικία διαταραχή χαρακτηρίζεται 
από γνωσιακή παρακμή, έκπτωση της 
μνήμης και της σκέψης και σταδιακή 
απώλεια δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για την εκτέλεση καθημερινών δρα-
στηριοτήτων και τη διαβίωση. Συχνά 
παρατηρούνται και διαταραχές σε 
άλλες ψυχικές λειτουργίες που πε-
ριλαμβάνουν αλλαγές στη διάθεση, 
την προσωπικότητα και την κοινωνική 
συμπεριφορά. Υπάρχουν διάφοροι 
τύποι άνοιας, οι οποίοι διαφοροποιού-
νται και ταξινομούνται αναλόγως των 
νοσηρών διεργασιών που επηρεάζουν 
τον εγκέφαλο. 

Μορφές άνοιας 
Η πιο κοινή μορφή άνοιας είναι η 

νόσος Alzheimer, που αντιπροσωπεύει 
περίπου το 60% όλων των περιπτώ-
σεων. Η αγγειακή άνοια και η άνοια 
με σωμάτια Lewy (DLB) ακολουθούν, 
και είναι υπεύθυνες για τη πλειοψηφία 
των υπόλοιπων περιπτώσεων.
Η νόσος Alzheimer και η αγγειακή 
άνοια μπορεί να συνυπάρχουν και 
συχνά είναι δύσκολο να διαχωριστούν 
κλινικά. Το σύνδρομο τότε ονομάζε-
ται ως άνοια μεικτού τύπου. Η άνοια 
συναντάται επίσης σε περίπου 30% 
έως 70% των ασθενών με νόσο του 
Parkinson.

Ψυχικές διαταραχές 
στην άνοια 
Όπως αναφέρθηκε, πέραν των γνωσι-
ακών διαταραχών που παρατηρούνται 
στην άνοια και συχνά ταυτίζονται, στον 
γενικό πληθυσμό, με την ασθένεια 
αυτή, πολύ συχνά παρατηρούνται 
διαταραχές στη συμπεριφορά καθώς 
και ψυχιατρικά συμπτώματα, τα οποία 
μπορεί να έπονται ή και να προηγού-

ΑΝΟΙΑ - Ο ΣΙΩΠΗΛΟΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΟΣ 
ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
Η πιο κοινή μορφή άνοιας είναι η νόσος Alzheimer, που αντιπροσωπεύει πε-
ρίπου το 60 % όλων των περιπτώσεων, ενώ η αγγειακή άνοια και η άνοια με 
σωμάτια Lewy (DLB) ακολουθούν 
ΔΡ ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗ, Ψυχίατρος

νται της μνημονικής και κινητικής 
έκπτωσης. 
Άγχος και κατάθλιψη παρατηρούνται 
συχνά, ακόμη και ως πρώτα συμπτώ-
ματα εκδήλωσης του συνδρόμου, και 
μπορεί να οδηγήσουν σε επιτάχυνση 
της γνωσιακής δυσλειτουργίας. Δια-
ταραχές ύπνου, όπως αναστροφή του 
κύκλου ύπνου-εγρήγορσης (οι ασθε-
νείς μένουν ξύπνιοι τις νυκτερινές 
ώρες και κοιμούνται κατά τη διάρκεια 
της ημέρας), υπερυπνία ή αϋπνία, 
καθώς και διαταραχές του ύπνου 
REM (όπου μπορεί να παρατηρηθούν 
έντονα όνειρα, ομιλίες ή και ακούσι-
ες κινήσεις κατά τον ύπνο). Αλλαγή 
στην προσωπικότητα και ανάρμοστες 
συμπεριφορές που περιλαμβάνουν 
επιθετικότητα, αδιαφορία στον  κίν-
δυνο, προκλητικό ή και προσβλητικό 
λόγο ή πράξεις, άσκοπη περιδιάβαση 
και τάσεις φυγής, μπορούν επίσης 
να παρατηρηθούν και αναφέρονται 
συνήθως από το οικογενειακό πε-
ριβάλλον.

Πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές που 
μπορεί να παρουσιαστούν αποτελούν 
οι αντιληπτικές διαταραχές, όπως οι 
ψευδαισθήσεις, με πιο συχνές τις οπτι-
κές ή ακουστικές (ο ασθενής βλέπει 
πρόσωπα ή ζώα στο δωμάτιο ενώ 
είναι μόνος του, ακούει άτομα να τον 
καλούν ή να συζητούν γι’ αυτόν και 
τους απαντά) και οι παραληρητικές 
ιδέες (λανθασμένες αντιλήψεις τύ-
που: κάποιος θέλει να μπει στο σπίτι 
τους και να τους κάνει κακό ή να 
τους κλέψει, πως συγγενικά ή τρίτα 
πρόσωπα συνωμοτούν εναντίον τους, 
πως ο σύντροφός τους θέλει να τους 
δηλητηριάσει ή τους απατά). 

Θεραπευτική 
αντιμετώπιση 
Το 2015, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, υπολογίσθηκε ότι 
47,47 εκατομμύρια άνθρωποι έπα-
σχαν από άνοια σε όλον τον κόσμο. 
Εκτιμάται πως ο αριθμός των πασχό-
ντων σχεδόν θα διπλασιάζεται ανά 
εικοσαετία, με πρόβλεψη να αγγίξει 
το 2030 τα 74,7 εκατομμύρια και τα 
131,5 εκατομμύρια το 2050.
Η άνοια δεν αφορά μόνο το άτομο 
που πάσχει, αλλά όλη την οικογέ-
νεια. Αρκετές φορές μάς αφήνει να 
αισθανόμαστε πως το αγαπημένο μας 
πρόσωπο έχει απολέσει την ταυτότητά 
του και πως δεν είναι πια το ίδιο. 
Υπάρχει όμως ελπίδα για μια καλύτερη 
έκβαση της πορείας της ασθένειας και 
τη διατήρηση σε σημαντικό βαθμό της 
λειτουργικότητας και της προσωπικό-
τητας του ασθενούς. 
Γι’ αυτόν τον  σκοπό απαιτείται προ-
σεκτική και συντονισμένη προσέγγιση 
και συνεργασία μεταξύ κλινικών ια-
τρών (νευρολόγου, ψυχιάτρου, προ-
σωπικού ιατρού) και οικογενειακού 
περιβάλλοντος για την καλύτερη και 
ασφαλέστερη αντιμετώπιση του εκά-
στοτε περιστατικού. Με τη χρήση μη 
φαρμακευτικών παρεμβάσεων (όπως 
σωστή διατροφή, υγιεινή ύπνου, 
άσκηση, διάβασμα, λύση γρίφων και 
σταυρολέξων, την ενασχόληση με 
δραστηριότητες) αλλά και φαρμακευ-
τικής αγωγής όταν αυτή απαιτείται 
μετά από προσεκτική διερεύνηση 
και αξιολόγηση των συμπτωμάτων, 
μπορούμε να επιτύχουμε στόχους 
όπως την επιβράδυνση της μνημο-
νικής έκπτωσης, την κινητοποίηση 
αλλά και την ασφαλή διαχείριση των 
ψυχικών διαταραχών που μπορεί να 
προκύψουν. 
Μπορούμε και οφείλουμε να προ-
σφέρουμε στους ασθενείς μας με 
άνοια μια βελτιωμένη ποιότητα ζωής, 
τόσο για τους ιδίους όσο και για τους 
φροντιστές τους.
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Γιατί μολύνονται 
και οι πλήρως εμβολιασμένοι 

περιπτώσεων. Δεν το γνωρίζουμε 
ακόμα, επειδή έχει γίνει γενετική ανά-
λυση σε σχετικά λίγες από αυτές τις 
περιπτώσεις. Εάν όντως ισχύει, αυτό 
σημαίνει ότι τα διαθέσιμα εμβόλια 
είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι 
ορισμένων παραλλαγών, μια ανακά-
λυψη που θα μπορούσε να οδηγήσει 
τους κατασκευαστές εμβολίων να τα 
τροποποιήσουν. Εκτός από την καλύ-
τερη κατανόηση σχετικά με το γιατί 
συμβαίνουν αυτές οι περιπτώσεις 
«breakthrough λοιμώξεων», θα ήταν 
χρήσιμο να καταλάβουμε γιατί κάποιες 
περιπτώσεις που κάποιος εμβολιάστηκε 
πλήρως αλλά έχει κολλήσει έχει ήπια 
ενώ άλλοι έχουν σοβαρά συμπτώματα. 
Και πρέπει να μάθουμε αν τα άτομα που 
αναπτύσσουν μια σημαντική λοίμωξη 
θα πρέπει να λάβουν ένα ενισχυτικό 
εμβόλιο μετά την ανάρρωσή τους.

Σημαντική κίνηση 
από το CDC
Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα θα 
μπορούσαν να αντληθούν από τη 
μελέτη εμβολιασμένων ατόμων με 
breakthrough λοιμώξεις, η πρόσφατη 
ανακοίνωση του CDC είναι σημαντική. 
Οι ειδικοί του CDC αποφάσισαν πρό-
σφατα να σταματήσουν να παρακολου-
θούν όλες τις breakthrough περιπτώ-
σεις και αντίθετα να επικεντρωθούν 
σε εκείνες που χρειάζονται νοσηλεία. 
Βέβαια, το CDC συνεχίζει να μελετά την 
αποτελεσματικότητα του εμβολίου σε 
ορισμένες ομάδες ατόμων (όπως οι 
εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομι-
κής περίθαλψης) που αντιμετωπίζουν 
breakthrough λοιμώξεις και συλλέγει 
όλα τα δεδομένα από ορισμένες καθο-
ρισμένες πολιτείες (ΗΠΑ). Παράλληλα, 
στο άμεσο μέλλον, είναι πιθανό το CDC 
να αντιστρέψει την απόφασή του και 
να συνεχίσει να παρακολουθεί όλες 
αυτές τις περιπτώσεις. 

Τα εμβόλια που διατίθενται σή-
μερα σε ολόκληρο τον κόσμο 
και τις ΗΠΑ για την πρόληψη 
της COVID-19 έχουν αποδει-

χθεί μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό 
ασφαλή και αποτελεσματικά. Όμως, 
δεδομένου ότι κανένα εμβόλιο δεν εί-
ναι τέλειο, η ιατρική κοινότητα αναμένει 
να δει περιστασιακές λοιμώξεις ακόμη 
και μετά τον πλήρη εμβολιασμό.
Το Υπουργείο Υγείας της Ουάσινγκτον 
(DOH) ερευνά αναφορές ατόμων στην 
πολιτεία που έδειξαν θετικοί για COVID-
19 περισσότερες από δύο εβδομάδες 
μετά τον πλήρη εμβολιασμό. Οι επιστή-
μονες αποκαλούν αυτές τις περιπτώ-
σεις «breakthrough εμβολιασμό», οι 
οποίες αναμένονται με οποιοδήποτε 
εμβόλιο.Όπως αναφέρει o Robert H. 
Shmerling, MD, Senior Editor Editor, 
στο Harvard Health Publishing, περισ-
σότερες από 10.000 από αυτές τις λε-
γόμενες περιπτώσεις COVID-19 έχουν 
αναφερθεί στις ΗΠΑ. Αν και φαίνεται 
μεγάλος αριθμός, o Shmerling αναφέ-

Οι άνθρωποι που αρχίζουν το φα-
γητό πριν από τις 8:30 το πρωί, έχουν 
χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα τους και μεγαλύτερη ινσουλινοα-
ντοχή, πράγμα που μειώνει τον κίνδυνο 
εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα 
με μια νέα αμερικανική επιστημονική 
μελέτη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τη Δρα Μάριαμ Άλι του Πανεπιστημίου 
Northwestern του Σικάγο, που έκαναν 
τη σχετική παρουσίαση στο διαδικτυακό 

ετήσιο συνέδριο της αμερικανικής 
Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, ανέλυ-
σαν στοιχεία για 10.575 άτομα, που 
χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα 
με τον συνολικό χρόνο μέσα στη μέρα 
που έτρωγαν (από το πρωινό έως το 
βραδινό): λιγότερο από δέκα ώρες, 
10 έως 13 και περισσότερες από 13. 
Επίσης δημιουργήθηκαν έξι υποκα-
τηγορίες ανάλογα με το αν κάποιος 
ξεκινούσε να τρώει πριν ή μετά τις 

Μειωμένος ο κίνδυνος διαβήτη
για όσους αρχίζουν να τρώνε 
πριν από τις 8:30 το πρωί

08:30 το πρωί.
«Βρήκαμε ότι όσοι αρχίζουν να τρώ-

νε νωρίτερα στη διάρκεια της μέρας, 
έχουν χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου 
στο αίμα τους και μικρότερη ινσουλινο-
αντίσταση, άσχετα με το αν περιορίζουν 
το εύρος της λήψης τροφής σε λιγότερες 
από 10 ώρες ή “απλώνουν” το φαγητό 
τους σε πάνω από 13 ώρες καθημε-
ρινά», δήλωσε η Δρ Άλι. Η αντίσταση/
αντοχή στην ινσουλίνη συμβαίνει όταν 
το σώμα δεν ανταποκρίνεται εξίσου 
καλά στην παραγόμενη από το πάγκρεας 
ορμόνη και η γλυκόζη δυσκολεύεται 
να εισέλθει στα κύτταρα για να μετα-
βολισθεί, με συνέπεια να αυξάνεται ο 
κίνδυνος διαβήτη.

ρει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν 
ότι σχεδόν 133 εκατομμύρια άνθρωποι 
έχουν εμβολιαστεί, επομένως αυτές 
οι περιπτώσεις όπου κάποιος κολλάει 
τον ιό (με συμπτωματικό ή ασυμπτω-
ματικό τρόπο) αντιπροσωπεύουν λι-
γότερους από έναν στους 10.000. 
«Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι 
δεν αναφέρονται όλες οι σημαντικές 
περιπτώσεις, αλλά μέχρι στιγμής αυτό 
είναι ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 
αποτυχίας!», αναφέρει. 
Επειδή τα εμβόλια βοηθούν στην 
πρόληψη σοβαρών λοιμώξεων, οι 
περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες 
ή μέτριες. Πρέπει να συνεχίσουμε να 
τα παρακολουθούμε αυτά ή πρέπει 
να επικεντρωθούμε μόνο σε σοβαρές 
περιπτώσεις - αυτές που οδηγούν σε 
νοσηλεία, διαμονή σε μονάδες εντα-
τικής θεραπείας και, πιο σπάνια, σε 
θανάτους; Αυτή είναι η ερώτηση που 
απάντησε πρόσφατα το CDC αποφα-
σίζοντας να επικεντρωθεί μόνο σε 
περιπτώσεις που απαιτούν νοσηλεία. 

Τι μας λένε όλες οι breakthrough 
περιπτώσεις;
Ενώ αυτή η προσέγγιση μπορεί να μη 
φαίνεται παράλογη, έχει σίγουρα μει-
ονεκτήματα. Επειδή η COVID-19 είναι 
μια νέα ασθένεια που προκαλείται από 
έναν νέο ιό και τα εμβόλια αναπτύχθη-
καν μόλις πρόσφατα, η μελέτη των πιο 
πάνω περιστατικών μπορεί να μας πει 
πολλά. Για παράδειγμα:
• Είναι υπεύθυνοι οι παράγοντες που 
σχετίζονται με τα διάφορα εμβόλια; 
Ένας τύπος εμβολίου μπορεί να είναι 
λιγότερο αποτελεσματικός από έναν 
άλλο. Τα κατασκευαστικά προβλήματα 
μπορεί να κάνουν ορισμένες παρτίδες 
ενός εμβολίου λιγότερο αποτελεσμα-
τικές.
• Προβλήματα με την αποθήκευση ή 
απόψυξη ή σφάλματα στη δοσολογία 
του εμβολίου, μπορεί να οδηγήσουν 
σε αποτυχία του εμβολίου.
• Ο χρόνος του δεύτερου εμβολίου 
μπορεί να διαδραματίσει ρόλο, είτε 
χορηγείται νωρίτερα είτε αργότερα 
απ’ ό, τι συνιστάται.

Είναι σημαντικοί οι παράγοντες που 
σχετίζονται με άτομα που εμβολι-
άζονται;
Οι διαφορές στα ποσοστά αποτυχίας 
μπορεί να βασίζονται στην ηλικία, το 
φύλο, την εθνικότητα, τη χρήση φαρμά-
κων ή την ανοσολογική λειτουργία.
Προφανής ανεπάρκεια εμβολίου μπο-
ρεί να συμβεί λόγω έλλειψης μάσκας, 
φυσικής απόστασης και / ή έκθεσης σε 
μολυσμένο άτομο λίγο πριν από τον 
πλήρη εμβολιασμό.

Τι γίνεται με παράγοντες που σχετί-
ζονται με τον ιό;
Ορισμένες μεταλλαγμένες εκδόσεις του 
SARs-CoV-2 - οι ιογενείς παραλλαγές 
που προκαλούν ανησυχία - ενδέχεται 
να υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των 
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Οι έφηβοι έχουν πολύ μεγαλύτερο 
κίνδυνο φλεγμονής της καρδιάς τους 
-μυοκαρδίτιδας ή περικαρδίτιδας- 
λόγω της λοίμωξης Covid-19, απ’ 
ό,τι μετά τον εμβολιασμό τους κατά 
του κορωνοϊού, σύμφωνα με μία νέα 
αμερικανική επιστημονική έρευνα. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα 
Μάντελ Σίνγκερ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Case Western Reserve 
στο Κλίβελαντ, οι οποίοι έκαναν τη 
σχετική προδημοσίευση στο medRxiv 
(δεν έχει υπάρξει ακόμη δημοσίευση 
σε επιστημονικό περιοδικό), συνέκριναν 
τα ιατρικά αρχεία 7.300 κοριτσιών και 
6.800 αγοριών ηλικίας 12 έως 17 
ετών που είχαν διαγνωστεί με Covid-
19, με ανάλογο αριθμό συνομηλίκων 
τους που είχαν εμφανίσει παρενέργειες 

μετά από εμβόλιο mRNA κατά του 
κορωνοϊού (Pfizer ή Moderna).
Διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος για μυ-
οκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα μεταξύ 
των εφήβων κοριτσιών με λοίμωξη 
Covid-19 ήταν 21 φορές μεγαλύτερος, 
σε σχέση με τον συνδυασμένο κίνδυνο 
μετά την πρώτη και τη δεύτερη δόση 
του εμβολίου. Μεταξύ των εφήβων 
αγοριών ο κίνδυνος για φλεγμονή της 
καρδιάς ήταν σχεδόν εξαπλάσιος στην 
περίπτωση της Covid-19 συγκριτικά με 
τον εμβολιασμό τους.
«Η μελέτη μάς δείχνει ότι οι γονείς που 
ανησυχούν για τα παιδιά τους σχετικά 
με την πιθανότητα μυοκαρδίτιδας ή 
περικαρδίτιδας πρέπει να γνωρίζουν 
ότι η ασφαλέστερη επιλογή είναι ο 
εμβολιασμός», δήλωσε ο Σίνγκερ.

ΦΛΕΓΜΟΝΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Πολύ μεγαλύτερος ο κίνδυνος 
από την Covid-19 σε σχέση 
με τον εμβολιασμό τους 

Χαμηλός ο κίνδυνος μόλυνσης 
από κορωνοϊό μέσω των χρημάτων

ότι αυτό είναι φτιαγμένο από χαλκό, 
πάνω στον οποίο είναι γνωστό ότι οι 
ιοί είναι λιγότερο βιώσιμοι.
Μολονότι ο ιός μπορεί να παραμείνει 
για μέρες, ιδίως πάνω στα χαρτονο-
μίσματα, εκτιμάται ότι είναι σπάνιο 
να μολυνθεί ένας άνθρωπος μέσω 
αυτής της οδού, καθώς -μεταξύ άλ-
λων- απαιτείται υψηλό ιικό φορτίο, 
κάτι που συνήθως δεν υπάρχει πάνω 
στα μετρητά. Ο επικεφαλής ερευνη-
τής Ντάνιελ Τοντ ανέφερε ότι «υπό 
ρεαλιστικές συνθήκες, η μόλυνση με 
κορωνοϊό από τα μετρητά είναι πολύ 
απίθανη».
Αυτό συνάδει με τα ευρήματα άλλων 
μελετών ότι στη συντριπτική πλειο-
νότητα των κρουσμάτων η λοίμωξη 
Covid-19 έχει συμβεί αερογενώς. Παρά 
τους αρχικούς φόβους, οι μολύνσεις 
από επιφάνειες φαίνεται να είναι σχε-
δόν ανύπαρκτες.
Μολονότι η μελέτη αφορούσε την 
παραλλαγή Άλφα του κορωνοϊού 
(«βρετανική»), οι ερευνητές εκτιμούν 
ότι και η παραλλαγή Δέλτα («ινδική») 
συμπεριφέρεται ανάλογα πάνω στα 
χρήματα.

«Τα ευρήματα μάς δείχνουν πως υπάρ-
χει μεγαλύτερος κίνδυνος μυοκαρδίτι-
δας ή περικαρδίτιδας για τους έφηβους 
που αρρωσταίνουν από Covid-19», τό-
νισε ο καθηγητής Παιδιατρικής Ντέιβιντ 
Κέλμπερ. «Με βάση αυτά τα ευρήματα, 
στα 12α γενέθλια της κόρης μου πή-
γαμε να την εμβολιάσουμε κατά της 
Covid-19 και να σιγουρευτούμε ότι θα 
είναι προστατευμένη, αλλά επίσης για 

να προστατεύσουμε έτσι και άλλα μέλη 
της οικογένειάς μας. Με την άκρως 
μεταδοτική παραλλαγή Δέλτα του κο-
ρωνοϊού να κυκλοφορεί και ενόψει 
του νέου σχολικού έτους, είναι καλή η 
στιγμή τώρα να δοθεί στους γονείς η 
διαβεβαίωση ότι ο εμβολιασμός είναι 
πιο ασφαλής για τα παιδιά τους, απ’ 
ό,τι αν αρρωστήσουν λόγω Covid-19», 
πρόσθεσε.

Ο κίνδυνος μόλυνσης ενός 
ανθρώπου από κορωνοϊό 
μέσω μετρητών -κερμάτων 
και χαρτονομισμάτων- είναι 

γενικά πολύ χαμηλός. Αυτό είναι το 
συμπέρασμα μίας μελέτης ειδικών από 
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
και το Τμήμα Ιατρικής και Μοριακής Ιο-

λογίας του γερμανικού πανεπιστημίου 
Ruhr-Universitat του Μπόχουμ.
Το ερώτημα πόσο καιρό ο ιός μπορεί 
να μείνει πάνω στα χρήματα και πόσο 
είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτών 
απασχόλησε ειδικούς και μη από την 
αρχή της πανδημίας. Η νέα μελέτη 
ανέπτυξε μία νέα μέθοδο, που ελέγχει 

συγκεκριμένα πόσα μολυσματικά ιικά 
σωματίδια μπορούν να μεταφερθούν 
από τα μετρητά στο δέρμα σε πραγ-
ματικές συνθήκες.
Οι ερευνητές εξέθεσαν διάφορα κέρ-
ματα και χαρτονομίσματα του ευρώ 
σε διαλύματα με διαφορετικές συγκε-
ντρώσεις κορωνοϊού και στη συνέχεια 
παρατήρησαν για πόσες ημέρες ο ιός 
SARS-CoV-2 ήταν ανιχνεύσιμος πάνω 
στα χρήματα, χρησιμοποιώντας για λό-
γους σύγκρισης ως επιφάνεια ελέγχου 
μία επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Τα ευρήματα είναι -σε γενικές γραμμές- 
μάλλον καθησυχαστικά. Διαπιστώθηκε 
ότι ενώ στον ανοξείδωτο χάλυβα ο 
μολυσματικός κορωνοϊός είναι ακόμη 
παρών μετά από επτά ημέρες, στο 
χαρτονόμισμα π.χ. των δέκα ευρώ έχει 
εξαφανιστεί τελείως σε τρεις ημέρες. 
Όσον αφορά τα κέρματα, ο ιός δεν είναι 
πλέον ανιχνεύσιμος (συνεπώς ούτε 
μεταδοτικός) μετά από έξι ημέρες στο 
κέρμα των 10 λεπτών, μετά από δύο 
ημέρες στο κέρμα του ενός ευρώ και 
μετά από μόλις μία ώρα στο κέρμα των 
πέντε λεπτών. Η γρήγορη εξαφάνιση 
από το τελευταίο κέρμα οφείλεται στο 
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