


Χαιρετισμός Προέδρου Οργανωτικής Επιτροπής  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με ιδιαίτερη  χαρά το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Institute of Biomedical 
Research  and Education – IBRE) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνει  στο Ξενοδοχείο “Xenia Palace”,  στην Πορταριά Πηλίου Επιστημονική Εκδήλωση 
στις  31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2013 με θέμα « Επίκαιρα θέματα Καρδιολογίας - Πνευμονολογίας και 
αντιμετώπιση τους»

Το IBRE δραστηριοποιείται επιστημονικά στη βασική κλινική έρευνα και εκπαίδευση των φορέων της 
Ιατρικής Επιστήμης. Στο χώρο αυτό υποστηρίζει, ενθαρρύνει και προωθεί, ιδιαίτερα προσπάθειες  
νέων επιστημόνων.  Οι εξελίξεις της Ιατρική Επιστήμης υπαγορεύουν αναγκαία στον ιατρό να τις 
παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκειμένου να επιτελεί με τον καλύτερο δυνατό  τρόπο 
το καθήκον του.

Η επιλογή των θεμάτων  της Καρδιολογίας και της Πνευμονολογίας είναι πάντα  επίκαιρη λόγω 
της σημαντικότητας τους και τελευταία λόγω της υψηλής συχνότητας που εμφανίζονται για την 
υγεία του ανθρώπου και έτσι καθίσταται σημαντική  η θεραπευτική αντιμετώπιση τους.

Μια πλειάδα κορυφαίων επιστημόνων των ειδικοτήτων αυτών θα καταθέσουν τις γνώσεις τους και 
θα  συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις. Η αποδοχή εκ μέρους των συναδέλφων της πρόσκλησης 
μας και η ενεργός συμμετοχή  τους στην εκδήλωση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το IBRE. 

Θα ήθελα  από αυτή τη θέση  να τους ευχαριστήσω όπως επίσης και την Ιατρική Σχολή  του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που με μεγάλη προθυμία τα μέλη της δέχθηκαν να συνεργασθούν και 
να συμβάλλουν  στην επιτυχία αυτής της  σημαντικής επιστημονικής εκδήλωσης.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Αναστάσιος  Θ. Καλοφούτης
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 
Πρόεδρος IBRE

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρoι:  Α. Καλοφούτης

  

Μέλη:   Α. Κωστάκης

  Ι. Μπράμης

  Κ. Πάντος

  Χ. Πιπέρη

  Στ. Μπρίλλη

  Ε. Χατζηαγγελάκη

  Χ. Καλοφούτης
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Πρόεδροι - Ομιλητές

Α. Αλαβέρας   Δ/ντης Κλινικής - Παθολόγος - Νεφρολόγος 

    Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Φ. Ηλιάδης    Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας Α.Π.Θ.

    Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική,

    Νοσ. ΑΧΕΠΑ  Θεσσαλονίκης

Α. Καλοφούτης   Ομοτ. Καθηγητής Βιολογικής Χημείας

    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Π. Μπουλάς                  Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

Στ. Μπρίλλη   Δ/ντρια Κλινικής - Καρδιολόγος

    Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Αθηνών

Κ. Πάντος   Καρδιολόγος - Αναπλ. Καθηγητής  

    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Δ. Παπανδρινοπούλου    Πνευμονολόγος Εξειδικευόμενη ΜΕΘ

    Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Στ. Παππάς   Δ/ντης Κλινικής - Παθολόγος - Διαβητολόγος

    Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Χ. Πιπέρη   Επίκ. Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας

    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 

Κ. Συρίγος   Παθολόγος - Ογκολόγος

    Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Αικ. Συρίγου   Αλλεργιολόγος

    Συντονίστρια Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος

    Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Αικ. Φλεβάρη   Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος

    Επιμ. Α΄, ΜΕΘ Νοσοκομείο Αττικό

Ε. Χατζηαγγελάκη   Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος - Αναπλ. Καθηγήτρια

    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Χ. Χρυσοχόοου  Καρδιολόγος - Επικ. Καθηγήτρια

    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Πορταριά
Η Πορταριά είναι ένα πανέμορφο  παραδοσιακό χωριό στην 
ορεινή ευρύτερη περιοχή του Βόλου  σε απόσταση περίπου 13 
χλμ από την πόλη του Βόλου  και σε υψόμετρο 650μ. Ο Δήμος 
Πορταριάς αποτελείται από  τέσσερα χωριά, Πορταριά, Άλλη 
Μεριά, Σταγιάτης και  Κατηχώρι. Πλησίον του Δήμου Πορταριάς 
είναι το  μοναστήρι της Παναγιάς της Πορταριάς (13ος αιών.). 
Στην πλατεία βρίσκονται τα ερείπια του ξενοδοχείου «Θεοξένεια» 
από τα πολυτελέστερα των Βαλκανίων, κατεστραμμένο  από την 
Γερμανική Κατοχή. Στο μοναστήρι, αλλά και στην εκκλησία του 
Αγίου Νικολάου, στο δρόμο προς τα Χάνια, βρίσκονται κειμήλια 

- εικόνες μεγάλης ιστορικής αξίας. Ο επισκέπτης αξίζει  να περπατήσει κοντά στην πηγή «Μανα»  
στην περιοχή Καραβος με τους εντυπωσιακούς καταρράκτες. 

Η Πορταριά βρίσκεται σε ένα καταπράσινο  περιβάλλον και θεωρείται η αρχόντισσα του Πηλίου, 
συνδυάζοντας βουνό και θάλασσα και αναπτύσσοντας μεγάλη τουριστική κίνηση καλοκαίρι και 
χειμώνα, στα θαυμάσια ξενοδοχεία, ξενώνες, εστιατόρια, ταβέρνες κλπ της περιοχής.

Στο Δήμο της Πορταριάς διοργανώνονται  διάφορες πολιτιστικές  εκδηλώσεις κυρίως το καλοκαίρι 
όπως το «Διεθνές Φεστιβάλ Χορού» τον Αύγουστο και ο περίφημος «Πηλιορείτικος Γάμος» αλλά  
και το χειμώνα στο χιονοδρομικό κέντρο του Πηλίου. 

Όποια εποχή και να  επισκεφθείτε την Πορταριά, κατά την παραμονή σας εκεί θα σας  μαγέψει η 
ομορφιά, η γραφικότητα του  τοπίου  και οι διάφορες εναλλακτικές λύσεις που προσφέρει και 
τελικά  θα σας ταξιδέψει  σε άλλες όμορφες εποχές.

Γενικές Πληροφορίες  

Συνεδριακό Κέντρο & Ημερομηνίες Συνεδρίου
Το Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο σε επίκαιρα θέματα Καρδιολογίας και Πνευμονολογίας του 
Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Xenia Palace, στην 
Πορταριά Πηλίου, στις 31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2013.

Το Συνέδριο  θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου  
είναι η Ελληνική και δεν  θα παρέχεται μετάφραση σε άλλες γλώσσες.

Συνεδριακό Υλικό
Οι σύνεδροι θα μπορούν να παραλάβουν το συνεδριακό  υλικό και τις κάρτες διαπίστευσης τους 
από τη  Γραμματεία του Συνεδρίου  που θα λειτουργεί στο φουαγιέ της αίθουσας ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 
κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας Συνεδρίου

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013:      18.00 - 21.00
Σάββατο  1 Ιουνίου 2013:     09.00 - 12.30 και 18.00 - 21.00

4 5



Τεχνική Γραμματεία - Εξυπηρέτηση Ομιλητών 
Εντός της συνεδριακής αίθουσας θα λειτουργεί Τεχνική Γραμματεία προς διευκόλυνση των 
Ομιλητών για την παραλαβή των παρουσιάσεων τους. Παρακαλούνται οι κύριοι ομιλητές να 
παραδίδουν  έγκαιρα τις παρουσιάσεις τους για την εξασφάλιση της ομαλής ροής του Επιστημονικού 
προγράμματος

Κόστος Εγγραφής
Ιατροί            185 €

Νοσηλευτές / Λοιπά Επαγγέλματα Υγείας               ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ

Φοιτητές                  ΑΝΕΥ ΧΡΕΩΣΗΣ

Το κόστος εγγραφής περιλαμβάνει την παρακολούθηση του Συνεδρίου, Συνεδριακό υλικό, διαλείμματα 
καφέ και πιστοποιητικό παρακολούθησης

Πολιτική Καπνίσματος - Κινητά Τηλέφωνα
Το κάπνισμα απαγορεύεται κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου σε όλους τους χώρους του ξενοδοχείου. 
Τα  κινητά τηλέφωνα θα πρέπει να είναι  απενεργοποιημένα κατά τη διάρκεια των  ομιλιών στην 
αίθουσα συνεδριάσεων.

Οικολογικές Δράσεις
Σεβόμενοι το περιβάλλον, το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης και η Οργανωτική 
Επιτροπή της Εκδήλωσης, σε συνεργασία με την Εταιρεία AFEA S.A. Travel & Congress Services, 

αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν πρώτες ύλες και στοιχεία φιλικά προς το 
περιβάλλον. Συγκεκριμένα τα badges (eco-badge) είναι κατασκευασμένα από υλικό, 
με τη χρήση του οποίου αποφεύγεται η πλαστική θήκη, με όλες τις καταστροφικές 
συνέπειες, που το πλαστικό επιφέρει στο περιβάλλον. Επίσης, το τελικό πρόγραμμα 
του Συνεδρίου τυπώθηκε σε χαρτί από δασικούς πόρους ειδικής διαχείρισης και σε 

αυστηρά περιοσρισμένο αριθμό αντιτύπων, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χαρτιού.

AFEA S.A. Travel & Congress Services
Professional Congress Organizer (PCO)
Λυκαβηττού 39-41 10672 Αθήνα
Τηλ: +30 2103668842 / Fax: +30 2103643511
E-mail: mhatziioannidi@afea.gr  /  www.afea.gr

Institute of Biomedical
Research and Education
Ηριδανού 20 - 115 27 Αθήνα
Τηλ.:  6945224442
E-mail: info@ibre.gr

Γραμματεία Συνεδρίου:Επιστημονικός Φορέας
Διοργάνωσης Συνεδρίου:
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Επιστημονικό Πρόγραμμα

 

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 

18.00 - 19.00   Εγγραφές

19.00 - 19.30    Χαιρετισμοί

    Προεδρείο: Α. Καλοφούτης
19.30 - 20.00   Επίσημη Ομιλία Ι
    Καρκίνος πνεύμονα - Συνδιαστικές θεραπείες
    Στοχευμένος Θεραπευτικός Αλγόριθμος ΜΜΚΠ
    Κ. Συρίγος
    Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

20.00 - 20.30   Επίσημη Ομιλία  ΙΙ
    Σακχαρώδης διαβήτης και ισχαιμική  νόσος: Κοινός φαρμακευτικός στόχος
    Κ. Πάντος
    Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

21.00     Cocktail Έναρξης

Σάββατο 1 Ιουνίου 2013

    Προεδρείο: Στ. Παππάς
09.30 - 10.00   Σύγχρονη διαγνωστική προσπέλαση των  αλλεργικών νοσημάτων
    Αικ. Συρίγου
    Αλλεργιολόγος
    Συντονίστρια Διευθύντρια Αλλεργιολογικού Τμήματος
    Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

10.00 - 10.30   Ικρετίνες: Ένα νέο όπλο στην αντιμετώπιση του    
    σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ
    Ε. Χατζηαγγελάκη
    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

10.30 - 10.45   Συζήτηση

10.45 - 11.00   Διάλειμμα

    Προεδρείο: Α. Αλαβέρας
11.00 - 11.30   Διαβητική νεφροπάθεια και καρδιακή νόσος
    Α. Αλαβέρας
    Διευθυντής Κλινικής, Νοσοκομείο ΕΕΣ

11.30 - 12.00   Συσχετίσεις σακχαρώδους  διαβήτη τύπου ΙΙ, καρδιακή   
    νόσος και ποιότητα ζωής
    Στ. Παππάς
    Διευθυντής Κλινικής, Γενικό  Νοσοκομείο Νίκαιας



Περιλήψεις Ομιλιών

 

Διαβητική Νεφροπάθεια και Καρδιακή Νόσος

Αντώνης Αλαβέρας
Δ/της Παθολόγος
Γ’ Παθολογική Κλινική
Νοσοκομείο ΕΕΣ Αθήνα

Ο σακχαρώδης διαβήτης και η διαβητική νεφροπάθεια
Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ), που χαρακτηρίζεται από την παρουσία οξέων και χρόνιων 
επιπλοκών, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες επιδημίες του 21ου αιώνα. 
Ειδικότερα η μικροαγγειοπαθητική επιπλοκή της διαβητικής νεφροπάθειας (ΔΝ) αποτελεί 
σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας επιβαρύνοντας σημαντικά και την ποιότητα ζωής. Η 
ΔΝ εξακολουθεί να αποτελεί τη συχνότερη αιτία χρόνιας νεφρικής νεφρική νόσος- (ΧΝΝ) ως και τη 
συχνότερη αιτία τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας. Η ΧΝΝ σχετίζεται όμως και με αυξημένη 
επίπτωση στεφανιαίας νόσου, υπερτροφίας αριστεράς κοιλίας, και καρδιακής ανεπάρκειας. Η  
ΧΝΝ διακρίνεται σε πέντε στάδια (πίνακας). Κύριοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης ΧΝΝ είναι 
η υπέρταση, τα επίπεδα γλυκόζης, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα. Είναι προφανής η πολύ 
μεγάλη σημασία της αντιμετώπισης τους πριν επηρεαστούν οι  ‘κλασσικοί’  δείκτες επιβάρυνσης 
της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή η ουρία, η κρεατινίνη και κυρίως η πτώσης της σπειραματικής 
διήθησης (GFR- glomerular filtration rate). 

Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η περίφημη μελέτη του Haffner ανέφερε ότι το άτομο με ΣΔ 
χωρίς  στεφανιαία νόσο έχει τον ίδιο καρδιαγγειακό κίνδυνο με το άτομο χωρίς ΣΔ με ιστορικό 
εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η μελέτη αυτή καθιέρωσε το ‘δόγμα’ ότι ο ΣΔ είναι ισοδύναμος 
στεφανιαίας νόσου (ΣΝ), χαρακτηρισμός που δεν είναι αποδεκτός αφού από καμία άλλη μελέτη 
ή μετα-ανάλυση δεν διαπιστώνεται παρόμοιο συμπέρασμα. Ωστόσο ο ΣΔ συνοδεύεται όντος 
από μεγαλύτερο κίνδυνο ΣΝ σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό άλλα όχι τόσο όσο αναφέρεται 
στη μελέτη του Haffner. Ο συνδυασμός του ΣΔ και της ΧΝΝ αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα 
εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, συμφορητικής καρδιοπάθειας, 
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12.00 - 12.15   Συζήτηση

12.15 - 12.30   Διάλειμμα

    Προεδρείο: A. Καλοφούτης 
12.30 - 13.30   Δορυφορικό  Συμπόσιο
    Με την ευγενική χορηγία της Menarini Hellas
    Θεραπευτικές προσεγγίσεις με στόχο την καρδιαγγειακή   
    προστασία. Παράγοντες πρόγνωσης και καρδιαγγειακής   
    προστασίας. Η αυξημένη συγκέντρωση ουρικού οξέος   
    πρόσθετος  παράγοντας  καρδιαγγειακού κινδύνου; Εξελίξεις στην  
    αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας με τη φεμπουξοστάτη.
    Φ. Ηλιάδης
    Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας Α.Π.Θ.
    Α΄Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης
                            Συνδυασμένη αντιυπερτασική αγωγή.Η αντιμετώπιση του  
    υπερτασικού ασθενούς με μεταβολική διαταραχή. 
    Χρ.Χρυσοχόου 
    Επιμελήτρια Α Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής  Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α

    Προεδρείο: Χ. Πιπέρη
17.30 - 18.00   Πνευμονιοκοκκική νόσος στην κοινότητα. Μέτρα πρόληψης &  
    εμβολιασμός
    Aικ. Φλεβάρη
    Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α ,́  ΜΕΘ Αττικό Νοσοκομείο

18.00 - 18.30   Πνευμονική εμβολή. Πρόληψη, διάγνωση και θεραπευτική  
    αντιμετώπιση
    Στ. Μπρίλλη
    Διευθύντρια Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών

18.30 - 18.45   Συζήτηση

18.45 - 19.00   Διάλειμμα

    Προεδρείο: Κ. Συρίγος
19.00 - 19.30   Στοχευμένη επιγενετική θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα
    Χ. Πιπέρη
    Επίκουρη Καθηγήτρια Βιολογικής Χημείας,
    Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

19.30 - 20.00   Πνευμονία της Κοινότητας
    Δ. Παπανδρινοπούλου
    Πνευμονολόγος - Εξειδικευόμενη ΜΕΘ Α’ Κλινικής Εντατικής   
    Θεραπείας ΓΝΑ Ευαγγελισμός

20.00 - 20.30   Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και σταδιοποίηση της Χρόνιας  
    Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας   
    Π. Μπουλάς
    Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος

20.30 - 20.45   Συζήτηση

20.45    Λήξη Συνεδρίου

Στάδια ΧΝΝ

Στάδιο  Περιγραφή     GFR (ml/min/1.73 m3)*

1  Νεφρική βλάβη με φυσιολογικό GFR  > 90

2  Νεφρική βλάβη με μικρή μείωση GFR  60-89

3  Μέτρια μείωση GFR    30-59

4  Σημαντική μείωση GFR    15 – 59

5  Νεφρική ανεπάρκεια    < 15 ή κάθαρση

* GFR (Glomerular Filtration Rate-Σπειραματική διήθηση) = (140-ηλικία) x βάρος / (72 x κρεατινίνη 

ορού), στις γυναίκες η ευρεθείσα  τιμή πολλαπλασιάζεται επί 0.85.



περιφερικής αγγειοπάθειας αλλά  και θνητότητας όλων των αιτιών. Η προσθήκη της υπέρτασης 
αυξάνει έτι περαιτέρω αυτόν τον κίνδυνο.

Η αντιμετώπιση του ασθενούς με ΣΔ, ΔΝ με στόχο τη μείωση των καρδιαγγειακών επιπλοκών     
Ενώ η βελτίωση της γλυκαιμικής ρύθμισης βελτιώνει την αλβουμινουρία και την λευκωματουρία, 
δεν φαίνεται να βελτιώνει την επιδείνωση της εγκαταστημένης ΧΝΝ. Πρέπει ωστόσο να 
τονισθεί ότι χρειάζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να φανεί το ευνοϊκό αποτέλεσμα της 
μεταβολικής ρύθμισης στις καρδιαγγειακές επιπλοκές. Στη γνωστή  μελέτη STENΟ II, αντιμετώπιση 
με εντατικοποιημένο σχήμα όλων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (υπέρταση, 
δυσλιπιδιαμία, επίπεδα γλυκόζης), με μεταβολές του τρόπου ζωής και φαρμακευτική θεραπεία 
μείωσε την εξέλιξη της νεφροπάθειας αλλά και την επίπτωση της ΣΝ.  Η μελέτη περιέλαβε σχετικά 
μικρό αριθμό ατόμων, 160 άτομα με ΣΔ τύπου 2 και αλβουμινουρία. Η παρακολούθηση διήρκησε 
8 χρόνια και στη συνέχεια παρατάθηκε με ανοικτό σχήμα για διάστημα έως και 13 χρόνια. Αρχικά 
η HbA1c στην εντατικοποιημένη ομάδα ήταν 0.8% χαμηλότερη σε σχέση με την συμβατική 
ομάδα άλλα αυτή μειωνόταν όσο πέρναγε ο χρόνος, ένδειξη ότι η καλή μεταβολική ρύθμιση 
εξ αρχής αποδίδει μακροπρόθεσμα. Ουσιαστικά η θνητότητα σε αυτή τη μελέτη μειώθηκε κατά 
50%, διαφορά που άρχισε να γίνεται εμφανής μετά από 8 χρόνια, και έγινε όλο και πιο εμφανής 
όσο πέρναγε ο χρόνος

Ενδιαφέρον έχει η ιδιότητα των PPARγ στην καρδιοπροστασία. Τα PPARγ βελτιώνουν την 
ινσουλινοευαισθησία, δρουν ευνοϊκά και στο προφίλ των λιπιδίων αλλά έχουν και αντιφλεγμονώδεις 
ιδιότητες, εμφανίζουν πιθανώς  και καρδιοπροστατευτικές ιδιότητες όπως φάνηκε από την μελέτη 
PROactive, έστω και ως δευτερεύων καταληκτικό σημείο.

Η αντιμετώπιση της υπέρτασης με αναστολείς της αγγειοτασίνης ΙΙ στο άτομο με διαβητική 
νεφροπάθεια επιβραδύνει την εξέλιξη της νεφρικής βλάβης χωρίς να έχει αποδειχθεί ότι μειώνουν 
την καρδιαγγειακή θνητότητα. Στη μελέτη SHARP ο συνδυασμός σιμβαστατίνης με εζετιμίμπη σε 
άτομα με ΧΝΝ, όχι όμως εκείνα που ήταν ήδη υπό αιμοκάθαρση, εμφάνισαν σημαντική μείωση 
των καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Συμπέρασμα:
H ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του επιπέδου της γλυκόζης του αίματος και της δυσλιπιδαιμίας 
μειώνουν την εξέλιξη της χρόνιας νεφρικής νόσου. Ενδεχομένως δε μετά από μακροχρόνια αγωγή 
να μειώνουν και τα καρδιαγγειακά συμβάματα σε αυτόν τον πληθυσμό.                                                                        
Βιβλογραφία
1. Colin Baigent, The effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in pa-
tients with  chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomized placebo-
controlled trial. Lancet 2011; 377: 2181–92.      
2. Haffner SM et al. Mortality from coronary heart disease in subjects with type 2 diabetes and 
in nondiabetic subjects with and without prior myocardial infarction.N Engl J Med. 1998;339:229-234           
3. Baigent C et alThe effects of lowering LDL cholesterol with simvastatin plus ezetimibe in pa-
tients with chronic kidney disease (Study of Heart and Renal Protection): a randomised placebo-
controlled trial. . Lancet. 2011;377:2181-2192. 
4. Dormandy JA, et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 di-
abetes in the PROactive Study (PROspective pioglitAzone Clinical Trial In macroVascular Events): 
a randomised controlled trial. Lancet. 2005 Oct 8;366(9493):1279-89.

Ποιότητα ζωής των ασθενών με διαβήτη τύπου 2

Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου, Σ.Ι.Παππάς

Ο σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) είναι μια σοβαρή, χρόνια, εξελισσόμενη μεταβολική νόσος με 
μακροχρόνιες επιπλοκές μακρο- και μικροαγγειοπάθειας. Ο σκοπός της θεραπείας του ΣΔ είναι η 
πρόληψη, μείωση και επιβράδυνση τόσο των οξέων όσο και των χρόνιων αγγειακών επιπλοκών 
και η μέριμνα για την ποιότητα ζωής. 
Ενώ εδώ και από πολλά χρόνια με διακηρύξεις, ετίθετο ως προτεραιότητα η εξασφάλιση 
καλής ποιότητας ζωής για τα άτομα με ΣΔ, δυστυχώς στην πράξη το θέμα «ποιότητα ζωής» 
είναι υποτιμημένο. Ήδη από την πρωτοδιάγνωση του ΣΔ, το άτομο αλλά και η οικογένεια του, 
επηρεάζεται ψυχολογικά, αναπτύσσει φόβους για το μέλλον, ενώ ακολούθως οι καθημερινές 
προσπάθειες στη θεραπευτική αγωγή – με αποτυχίες συχνά και υψηλό κόστος - δημιουργούν 
απογοητεύσεις, ενώ διαχρονικά, οι επιπλοκές επηρεάζουν δραματικά την ποιότητα ζωής. 
Η παρουσία επιπλοκών (καρδιαγγειακών, διαταραχών της όρασης – τύφλωση, νεφρικής 
ανεπάρκειας, σεξουαλικής δυσλειτουργίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, νευροπάθειας, διαβητικού 
ποδιού και ακρωτηριασμών) επιφέρει σωματικές αναπηρίες, έλλειψη δυνατότητας αυτοφροντίδας 
και διενέργειας καθημερινών φυσικών δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα ζωής 
για τον άρρωστο και την οικογένεια του.
Οι παρενέργειες της θεραπείας, κυρίως η αύξηση του σωματικού βάρους  και οι υπογλυκαιμίες, 
δημιουργούν πολλαπλά προβλήματα τόσο στη ρύθμιση του ΣΔ αλλά και αλλαγές στην ποιότητα 
ζωής των ασθενών με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απομόνωση, να διστάζουν να αναπτύξουν 
κοινωνικές σχέσεις και να χάνουν την αυτοεκτίμηση τους. 
Συνεπώς, η προσπάθεια επίτευξης καλύτερης γλυκαιμικής ρύθμισης, δεν πρέπει να αποσκοπεί 
μόνο στη μείωση της συχνότητας  των οξέων και χρόνιων επιπλοκών – κάτι που είναι αυτονόητο – 
αλλά επίσης στη βελτίωση της φυσικής, ψυχολογικής και κοινωνικής κατάστασης και της αντίληψης 
για την ποιότητα ζωής. 
Συμπερασματικά, η πρόληψη των επιπλοκών του ΣΔ και κυρίως της καρδιαγγειακής νόσου απαιτεί 
πολυπαραγοντική αντιμετώπιση (ρύθμιση αρτηριακής πίεσης, λιπιδίων πλάσματος, επίτευξη 
ευγλυκαιμιας, απώλεια σωματικού βάρους). Ειδικότερα η επίτευξη γλυκαιμικής ρύθμισης απαιτεί 
εξατομικευμένη επιλογή της αντιδιαβητικής αγωγής η οποία πρέπει να είναι αποτελεσματική και 
ασφαλής, χωρίς τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας και της αύξησης του σωματικού βάρους καθώς 
και χωρίς να αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο αλλά, αντίθετα, να στοχεύει στην μείωση των 
επιπλοκών και να εξασφαλίζει ποιότητα ζωής για τα άτομα με ΣΔ.
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Παράγοντες πρόγνωσης και καρδιαγγειακής προστασίας. Η αυξημένη συγκέντρωση 
ουρικού οξέος πρόσθετος παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου; Εξελίξεις στην 
αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας με τη φεμπουξοστάτη.

Φ. Ηλιάδης 
Λέκτορας Παθολογίας-Διαβητολογίας Α.Π.Θ. 
Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσ. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Η υπερουριχαιμία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση αρτηριακής 
υπέρτασης, σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μεταβολικού συνδρόμου και χρόνιας νεφρικής 
νόσου. Επίσης η υπερουριχαιμία έχει συσχετισθεί άμεσα με την εμφάνιση καρδιαγγειακών 
νοσημάτων όπως εμφράγματος του μυοκαρδίου και αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.                                                                                          
Υπερουριχαιμία εμφανίζουν πιο συχνά οι ηλικιωμένοι ασθενείς κυρίως λόγω της προοδευτικής 
έκπτωσης της νεφρικής λειτουργίας με την πάροδο των ετών, αλλά και λόγω της συχνότερης 
λήψης φαρμάκων που αυξάνουν τα επίπεδα του ουρικού, όπως είναι τα διουρητικά.
Σε ασθενείς που έχουν ήδη ιστορικό κρίσεων ουρικής αρθρίτιδας τα επίπεδα του ουρικού πρέπει 
να διατηρούνται πολύ χαμηλά, κάτω από 6 mg/dl.                                                 
Σήμερα φάρμακα πρώτης επιλογής για την αντιμετώπιση της υπερουριχαιμίας είναι οι αναστολείς 
της οξειδάσης της ξανθίνης, δηλαδή η αλλοπουρινόλη και η φεμπουξοστάτη. Από μελέτες έχει 
φανεί ότι η φεμπουξοστάτη χορηγούμενη στα 80 και στα 120 mg είναι σαφώς δραστικότερη από 
την αλλοπουρινόλη στα 300 mg. Επιτυγχάνει σε μεγαλύτερο ποσοστό επίπεδα ουρικού κάτω 
από 6 mg/dl και επιπλέον μπορεί να δοθεί με ασφάλεια σε ηλικιωμένους ασθενείς καθώς και σε 
ασθενείς με ήπια και μέτρια νεφρική ανεπάρκεια χωρίς αναπροσαρμογή της δόσης.

Πνευμονιοκοκκική νόσος στην κοινότητα. Μέτρα πρόληψης & εμβολιασμός 

Αικ. Φλεβάρη
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄,  ΜΕΘ Αττικό Νοσοκομείο

Ο Streptococcus pneumonia είναι ένα παθογόνος μικροοργανισμός με μεγάλη απήχηση στη διεθνή 
κοινότητα καθώς αποτελεί το κυρίαρχο παθογόνο υπεύθυνο για λοιμώξεις υψηλής νοσηρότητας 
και θνητότητας, όπως αυτή της πνευμονίας και της μηνιγγίτιδας σε ασθενείς όλων των ηλικιακών 
ομάδων, με ή χωρίς ανοσοεπάρκεια. Η παρουσία μικροβιαιμίας χαρακτηρίζει τη νόσο ως διηθητική  
και συνοδεύεται από υψηλό ποσοστό επιπλοκών. Το εξωτερικό πολυσακχαριδικό περίβλημα 
(κάψα) αυτού του Gram θετικού βακτηρίου διαθέτει πολλούς αντιγονικούς επίτοπους, η παρουσία 
των οποίων προσδίδει και τα ανάλογα ανοσολογικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, οι ορότυποι 
1 και 3 είναι υπεύθυνοι για πιο επιθετικές μορφές νοσημάτων, όπως το εμπύημα θώρακος. Η 
εφαρμογή μαζικών εμβολιασμών στην παιδική ηλικία έχει καταφέρει να επιφέρει δραματικές 
αλλαγές στην επιδημιολογία των λοιμώξεων, τόσο στον παιδιατρικό όσο και στον ενήλικο 
πληθυσμό. Προς το παρόν διατίθενται δύο μορφές εμβολίων, τα πολυδύναμα πολυσακχαριδικά 
(PPV), όπως το PPV23, που προφυλάσσει ανοσοεπαρκείς ασθενείς (>2ετών) από διηθητικές 
μορφές της νόσου και τα συζευγμένα με πρωτεΐνες - φορείς (PCV), που προλαμβάνουν σοβαρές 
λοιμώξεις σε νήπια, ηλικιωμένους και ανοσοανεπαρκείς ασθενείς. Η επιτυχία των εμβολιασμών 
φαίνεται να επισκιάζεται από το φαινόμενο αντικατάστασης, δηλαδή της εμφάνισης λοιμώξεων 
από στελέχη που δεν περιλαμβάνονται στα εμβόλια, αλλά και από την εμφάνιση αντίστασης στα 
συνήθη αντιβιοτικά, φαινόμενο που χρήζει περαιτέρω μελλοντικών μελετών.

Στοχευμένη επιγενετική θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα 

Χριστίνα Πιπέρη, Επίκουρη καθηγήτρια Εργαστήριο Βιολογικής Χημείας, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ

Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί διεθνώς την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο με συνεχώς 
αυξανόμενη συχνότητα. Η πρόγνωση του είναι πτωχή και περιορισμένη λόγω δυσκολιών 
στη διάγνωση του πρώτου σταδίου της νόσου, όπου επιδέχεται χειρουργική αντιμετώπιση. Η 
πρόσφατη πρόοδος στην ανίχνευση γενετικών και επιγενετικών δεικτών με διαγνωστική και/ή 
προγνωστική αξία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη μελλοντική μοριακή ογκολογία και την 
εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
περιπτώσεις όγκων, ο καρκίνος του πνεύμονα παρουσιάζει ένα επιγενετικό τοπίο που παρεκκλίνει 
από το φυσιολογικό τόσο στα πρώιμα όσο και στα επόμενα στάδια της καρκινογένεσης. Η υπερ-
μεθυλίωση συγκεκριμένων γονιδίων, κυρίως ογκοκατασταλτικών, καθώς και η υπο-μεθυλίωση 
ογκογονιδίων και ρετροτρανσποζονίων, έχουν συσχετισθεί με ιστολογικούς υπότυπους του 
καρκίνου του πνεύμονα. Επιπλέον οι επιγενετικές αλλοιώσεις των ιστονών και, ιδιαίτερα, τα συνολικά 
χαμηλότερα επίπεδα των χημικών τροποποιήσεων των ιστονών σχετίζονται με δυσμενέστερη 
κλινική έκβαση. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι επιγενετικές τροποποιήσεις στην έκφραση 
των microRNAs που οδηγούν στην ανάπτυξη όγκων. Ένα σύνολο επιγενετικών γεγονότων έχουν 
εντοπιστεί στον καρκίνο του πνεύμονα συμβάλλοντας στο ειδικό του ‘επιγενοτύπωμα’ και σε 
συσχετιζόμενα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγμής, μερικά από αυτά έχουν προταθεί ως 
καρκινικοί βιοδείκτες για πρώιμη ανίχνευση, παρακολούθηση της νόσου, πρόγνωση και εκτίμηση 
του κινδύνου. Η αντιστρεπτή ιδιότητα των επιγενετικών αλλοιώσεων αναδεικνύει τη στοχευμένη 
επιδιόρθωση τους ως ένα πολλά υποσχόμενο θεραπευτικό εργαλείο. Πρόσφατη κλινική μελέτη 
φάσης Ι/ΙΙ 45 ασθενών προχωρημένου σταδίου με καρκίνο του πνεύμονα που αντιμετωπίστηκαν 
με συνδυαστική επιγενετική θεραπεία επιβεβαίωσε την αποτελεσματικότητα της στη κλινική 
έκβαση των ασθενών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην αντιμετώπιση τους.
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ΣημειώσειςΠνευμονία της Κοινότητας
Δ. Παπανδρινοπούλου
Πνευμονολόγος - Εξειδικευόμενη ΜΕΘ Α’ Κλινικής Εντατικής Θεραπείας ΓΝΑ Ευαγγελισμός

Η πνευμονία της κοινότητας χαρακτηρίζεται από την οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος. 
Πρόκειται για νόσο με εποχιακή κατανομή με αυξημένη συχνότητα σε ενήλικες η οποία όταν 
υπάρχει υποκείμενο νόσημα ή παράγοντες κινδύνου εμφανίζει αυξημένα ποσοστά θνητότητας. Η 
τυπική κλινική εικόνα (εμπύρετο, βήχας κλπ) δε συναντάται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η ακτινογραφία 
θώρακος είναι καθοριστική στη διαγνωστική προσέγγιση. Η ίδια η νόσος μπορεί να εξελιχθεί 
σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Κύριο παθογόνο είναι ο πνευμονιόκοκκος. Ακολουθούν άτυπα 
μικρόβια, Haemophilus, ιοί, Legionella, Gram αρνητικά, Staphylococcus aureus o οποίος μπορεί 
να παρουσιάσει εξαιρετικά βαριά νόσο με μεγάλο ποσοστό θνητότητας. Οι ασθενείς ανάλογα με 
τη βαρύτητα της νόσου, μπορεί να αντιμετωπισθούν είτε κατ’ οίκον, είτε να νοσηλευθούν σε κοινό 
θάλαμο, είτε να χρήζουν ΜΕΘ. Ένας δείκτης εκτίμησης της βαρύτητας της νόσου αλλά και του 
κατάλληλου χώρου αντιμετώπισης του ασθενούς είναι ο CURB-65. Εφόσον ο ασθενής νοσηλευθεί 
ο κλινικός ιατρός οφείλει να διερευνήσει το μικροβιολογικό παράγοντα. Η αγωγή τίθεται σύμφωνα 
με διεθνείς οδηγίες, που εξατομικεύονται  σύμφωνα με το ατομικό αναμνηστικό του αρρώστου 
και σύμφωνα με παράγοντες που αφορούν την καταγεγραμμένη ανθεκτικότητα των μικροβίων, 
η οποία στην Ελλάδα είναι σε αρκετά υψηλά ποσοστά  όσον αφορά τον πνευμονιόκοκκο. Η 
προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι από 7 έως 10 ημέρες. Ωστόσο η θεραπεία μπορεί να 
αποτύχει οπότε ο άρρωστος πρέπει να επανεκτιμηθεί. Μέτρα πρόληψης αποτελούν η διακοπή 
καπνίσματος και η εφαρμογή αντιγριπικού και αντιπνευμονιοκοκκικού εμβολιασμού.

Θέμα: “Νεότερα Δεδομένα στη Διάγνωση και Σταδιοποίηση της  Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας”

Μπουλάς Παναγιώτης
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος

Τα τελευταία χρόνια η σταδιοποίηση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας, μίας νόσου 
με υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, έχει αλλάξει.  Η προσοχή δεν επικεντρώνεται πλέον μόνο 
στη σπιρομετρική κατάσταση των πνευμόνων, αλλά έχει διευρυνθεί για να συμπεριλάβει τα 
συμπτώματα του ασθενούς και τον αριθμό των παροξύνσεων. Οι παράμετροι αυτές καθορίζουν 
πλέον συνολικά τη βαρύτητα της νόσου, με τη θεραπευτική αντιμετώπιση να διαμορφώνεται 
αναλόγως.
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