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Σταθμό στην ιστορία της ελληνικής ιατρικής επιστήμης 
απετέλεσε το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ε-
ταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, που πραγματοποιήθηκε 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2008 στο ξενοδοχείο Hilton Αθηνών. Για 
πρώτη φορά φέτος, η Ελληνική Εταιρεία Εσωτερικής Παθολο-
γίας συνεργάστηκε με 16 Επιστημονικές Εταιρείες που ανήκουν 
στη μεγάλη οικογένεια της Παθολογίας με στόχο, όπως εξήγησε 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, 
καθηγητής Παθολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Ουλμ 
Γερμανίας Σωτήρης Α. Ράπτης, να ενισχύσει τις δυνατότητες 
του παθολόγου να ανταποκριθεί στο καθήκον του απέναντι 
στην πρόκληση για άρτια γνώση και για την καλύτερη δυνατή 
προσφορά υπηρεσιών στον ασθενή. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ανακοινώθηκαν πολλές ενδιαφέ-
ρουσες και πρωτότυπες μελέτες για τα σύγχρονα προβλήματα υγεί-
ας. Χαρακτηριστικά αναφέρονται:

Πρόγνωση των καρδιακών και αγγειακών επεισοδίων
Σήμερα η αθηροσκλήρυνση δε θεωρείται πλέον μία νόσος αποθή-

κευσης των λιπιδίων, αλλά μία εξελισσόμενη φλεγμονώδης απάντη-
ση. Στις νέες επιστημονικές απόψεις αναφέρθηκε η επικ. καθηγήτρια 
Παθολογίας-Λοιμώξεων στο Παν/κό Νοσοκομείο «Αττικόν» Ελένη 
Μπουτάτη στην ομιλία της με θέμα «Χαμένοι στη μετάφραση: Λοί-
μωξη-Φλεγμονή-Καρδιαγγειακός κίνδυνος». 

Η ειδική για τις αρτηρίες φλεγμονώδης διαδικασία πιθανότατα προ-
καλείται από πολλαπλές γενετικές παραλλαγές, οι οποίες αλληλε-
πιδρούν για να διαφοροποιήσουν την απάντηση του κάθε ατόμου 
σε κλινικούς παράγοντες κινδύνου, όπως στο κάπνισμα, τα λιπίδια, 
την υπέρταση. Αυτές οι γενετικές παραλλαγές συνήθως λαμβάνουν 
τη μορφή αλλαγής μίας μόνο βάσης στο DNA ή πολυμορφισμών 
ενός νουκλεοτιδίου (SNPs), που προκαλούν μικρές ή μέτριες αλλα-
γές στην πρωτεΐνη που μεταφράζεται.

Νέες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη 
διαβήτη

Αλλαγή σελίδας στην αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη με 
δύο επαναστατικές θεραπευτικές εφαρμογές: α)τα «έξυπνα» φάρμα-
κα (αναστολέας του DPP4) για το διαβήτη τύπου 2 που ρυθμίζουν 
τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα ενεργοποιώντας την έκκριση ιν-

σουλίνης μέσω προστασίας της καταστροφής του GLP1, μειώνοντας 
τα επεισόδια υπογλυκαιμίας και ελαττώνοντας την όρεξη άρα και το 
σωματικό βάρος, και β) το ανάλογο του GLP1 που θα μπορεί μελ-
λοντικά (1,5-2 χρόνια) να χορηγείται με μία ένεση μόνο μία φορά 
την εβδομάδα! 

«Ινκρετίνες»
Είναι το αποτέλεσμα των μελετών που ξεκίνησε πριν περίπου τρεις 

δεκαετίες στο Πανεπιστήμιο Ουλμ της Γερμανίας ο πρόεδρος της Ελ-
ληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας Kαθηγητής Σ. Α. Ράπτης. 
Η εργασία τότε δημοσιεύθηκε στο πλέον έγκριτο ιατρικό περιοδικό 
της υφηλίου (New England Journal of Medicine). «Οι ινκρετίνες εί-
ναι φυσιολογικά παραγόμενες ορμόνες που απελευθερώνονται από 
το λεπτό έντερο αμέσως μετά την πρόσληψη τροφής και σε έναν φυ-
σιολογικό οργανισμό αυξάνουν την έκκριση της ινσουλίνης διεγεί-
ροντας τα β-κύτταρα στο πάγκρεας. Στους ασθενείς με σακχαρώδη 
διαβήτη τύπου 2 έχει αποδειχθεί η ύπαρξη διαταραγμένου μηχανι-
σμού δράσης των ινκρετινών. Οι αναστολείς του ενζύμου DPP4 πα-
ρεμποδίζουν την αποδόμηση των ινκρετινών, έτσι ώστε έμμεσα να 
ενεργοποιείται η «νωθρή» και ελαττωμένη έκκριση ινσουλίνης. Έτσι 
μιλάμε σήμερα για ένα έξυπνο χάπι που δεν προκαλεί υπογλυκαι-
μικά επεισόδια και δεν επηρεάζει το σωματικό βάρος των ασθενών 
καθώς ελαττώνει την όρεξη», σημείωσε ο καθηγητής Παθολογίας 
Σ. Α. Ράπτης. 

Κοιλιακή παχυσαρκία και διαβήτης
Τόσο τα καρδιαγγειακά επεισόδια όσο και οι νεοπλασματικές πα-

θήσεις είναι αυξημένα σε σχέση με τα άτομα που έχουν περιφερι-
κού τύπου κατανομή του λίπους (στους γλουτούς και τους μηρούς). 
Ομοίως, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 είναι σαφώς συχνότερος 
στην κοιλιακή παχυσαρκία. Η αντιμετώπιση είναι κατ’ αρχήν η πρό-
ληψη και αυτός ήταν ο στόχος του δορυφορικού συμποσίου «Εντα-
τικοποίηση της Θεραπείας των Ατόμων με Διαβήτη Τύπου 2 και Κοι-
λιακή Παχυσαρκία» που συντόνισε ο καθηγητής Παθολογίας και 
αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας Νι-
κόλαος Κατσιλάμπρος. Επιπλέον, σήμερα υπάρχουν φάρμακα, τα 
οποία όταν χορηγούνται με βάση την ιατρική ένδειξη, όπως η ριμο-
ναμπάνη, βελτιώνουν την κοιλιακή παχυσαρκία δρώντας επιλεκτικά 
στην ελάττωση του ενδοκοιλιακού λίπους. Το αυξημένο ενδοκοιλια-
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κό λίπος αποτελεί παράγοντα που μέσω ποικίλων μηχανισμών οδη-
γεί στην εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 και στην επιτάχυνση της αθηρο-
σκλήρωσης. Σύμφωνα με μια τελευταία μελέτη, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι ελαττώνεται η στένωση των στεφανιαίων αρτηριών με τη χορή-
γηση της ριμοναμπάνης. Η σημερινή θεραπεία με ανάλογα ινσουλί-
νης (σκευάσματα ινσουλίνης με αλλαγή του χημικού τύπου της ορ-
μόνης) οδηγεί σε καλύτερο έλεγχο του σακχάρου, διότι έτσι αφενός 
ελαττώνεται η υπεργλυκαιμία μετά τη λήψη φαγητού, αφετέρου μει-
ώνονται οι αυξομειώσεις του σακχάρου κατά τη διάρκεια του 24ωρου 
που παρατηρούνταν με τα παλαιότερα σκευάσματα.

Πολυκυστικές ωοθήκες και μεταβολικό σύνδρομο
Μια ιδιαιτερότητα μεγάλης σημασίας είναι το σύνδρομο πολυκυ-

στικών ωοθηκών που μπορεί να οδηγήσει σε ελάττωση και εξάλει-
ψη της γονιμότητας. Το σύνδρομο αυτό έχει κοινά χαρακτηριστικά με 
το μεταβολικό σύνδρομο, δεδομένου ότι σχετίζεται με την αντίστα-
ση στην ινσουλίνη που αποτελεί και την αιτιολογική βάση του μετα-
βολικού συνδρόμου. Είναι εξάλλου σημαντικό ότι γυναίκες με πολυ-
κυστικές ωοθήκες, όπως ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ομιλία της και η 
αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Εύη Διαμάντη-Κανδαράκη, μπορούν να τεκνοποι-
ήσουν όταν αυτές θεραπεύονται με αντιδιαβητικά φάρμακα (μετφορ-
μίνη-γλιταζόνες), τα οποία ελαττώνουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. 
Η αντίσταση στην ινσουλίνη, εξάλλου, προκαλεί αύξηση των ανδρο-
γόνων που κατά κανόνα παρατηρείται στις πολυκυστικές ωοθήκες. 

λιπώδης εκφύλιση του ήπατος και μεταβολικό 
σύνδρομο

Η λιπώδης εκφύλιση του ήπατος είναι μία τις πρώτες ενδείξεις για 
ύπαρξη ή προδιάθεση του μεταβολικού συνδρόμου και του σακ-
χαρώδη διαβήτη. Στις «Κλινικές επεκτάσεις της λιπώδους εκφύλι-
σης του ήπατος» αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Κ. Κανταρτζής, επι-
μελητής της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο «Αττικόν» και από 4ετίας 
μετεκπαιδευόμενος στη διάσημη Παθολογική Πανεπιστημιακή Κλι-
νική στο Tübingen της Γερμανίας. Στο πλαίσιο του μεταβολικού συν-
δρόμου έχει αποδειχθεί αύξηση της περιεκτικότητας του λίπους στο 
ήπαρ. Εκεί γίνεται παραγωγή ουσιών όπως η φετουίνη και διάφορες 
λιποκίνες, οι οποίες επιδεινώνουν το φαύλο κύκλο του μεταβολικού 
συνδρόμου και τελικά και τη συσσώρευση λίπους μέσα στο συκώτι 
με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί το ήπαρ φυσιολογικά. Επίσης, επι-
τείνεται η μη αποδόμηση ορισμένων ορμονών όπως των οιστρογό-
νων, με όλες τις αρνητικές επιδράσεις στον οργανισμό. 

Νοσήματα του θυρεοειδούς
Περίπου μία στις 2 Ελληνίδες ηλικίας άνω των 50 ετών παρουσιά-

ζει κάποια ήπια έως σοβαρή διαταραχή του θυρεοειδούς. Συγκεκρι-
μένα, η συχνότητα των δύο βασικών παθήσεων του θυρεοειδούς, 
με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει από τα Πανεπι-
στήμια Αθηνών και Πατρών, καταγράφεται ως εξής: σχεδόν το 10-
15% του πληθυσμού ταλαιπωρείται από τη θυρεοειδίτιδα Χασιμό-
το, το 7-8% των ατόμων ηλικίας 40-50 ετών από υποθυρεοειδισμό 
και το 2% από υπερθυρεοειδισμό. Σύμφωνα με τον καθηγητή Πα-
θολογίας και ενδοκρινολόγο του Πανεπιστημίου Πατρών Απόστολο 
Βαγενάκη, ο οποίος μίλησε για τα «Επαναλαμβανόμενα λάθη στην 
αντιμετώπιση παθήσεων του θυρεοειδούς», όλες οι παθήσεις του 
θυρεοειδούς αντιμετωπίζονται πλήρως – ακόμα και ο καρκίνος του 
θυρεοειδούς – αρκεί η διάγνωση να γίνει εγκαίρως.

Ανδρόπαυση
Η ελάττωση των ορμονών με την αύξηση της ηλικίας είναι μία 

κατάσταση που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες (εμμηνόπαυση), αλ-
λά και τους άνδρες, με παρόμοιες επιπτώσεις. «Ανδρόπαυση: Μία 
μέχρι πρότινος παραμελημένη νοσολογική οντότητα» ήταν το θέμα 
της ομιλίας του αναπληρωτή καθηγητή Ενδοκρινολογίας και Διευ-
θυντή της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης Δ. Παπαχρήστου. 

Η μείωση των ανδρικών ορμονών αλλά και των οιστρογόνων πα-
ρατηρείται συνήθως μετά την ηλικία των 60 ετών στους άνδρες, και 
τα βασικά συμπτώματα της ανδρόπαυσης είναι η κόπωση καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας και κυρίως μετά την πρωινή αφύπνιση, έλ-
λειμμα συγκέντρωσης αλλά και προβλήματα στη σεξουαλική λει-
τουργία. Η φαρμακευτική αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνεται από 
εξειδικευμένο παθολόγο ή ενδοκρινολόγο, και να εφαρμόζεται με 
ιδιαίτερη προσοχή και σύνεση.

Τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος
Ο ρόλος, το νομοθετικό πλαίσιο και ο τρόπος λειτουργίας των Τρα-

πεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος αναλύθηκαν στη συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Τράπεζες Αίματος Ομφάλιου Λώρου. 
Μύθος και Πραγματικότητα». Σύμφωνα με τη διευθύντρια της Δημό-
σιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος Αικατερίνη Σταυρο-
πούλου-Γκιόκα, η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η συντήρηση και η 
λειτουργία μιας Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος που χο-
ρηγεί μονάδες υψηλών προδιαγραφών για αλλογενή (μη συγγενική) 
μεταμόσχευση είναι πολυδάπανη, και κατά συνέπεια οι κρατικές επι-
χορηγήσεις, αλλά και οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, δεν είναι δυ-
νατόν να καλύπτουν το οικονομικό κόστος ενός τέτοιου ταχέως ανα-
πτυσσόμενου οργανισμού.

ΒΡΑΒΕΙΑ
Θεσμό για τον ιατρικό κόσμο απετέλεσαν τα βραβεία που απονέ-

μει ετησίως σε Έλληνες και ξένους επιστήμονες, η Ελληνική Εταιρεία 
Εσωτερικής Παθολογίας. Κατά τη διάρκεια του 14ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου απονεμήθηκαν τα εξής βραβεία: 

•  «Ιπποκράτειο» Βραβείο στον καθηγητή Παθολογίας, διευθυντή 
του Τμήματος Ογκολογίας στο Νοσοκομείο St. Bartholomew’s και 
πρόεδρο του Βρετανικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου T. A. Lister, 
για τη μακροχρόνια προσφορά του στην ογκολογία και ιδιαίτε-
ρα στη θεραπεία των λεμφωμάτων. Σημειώνεται ότι στην Κλινι-
κή του καθηγητή T. Lister έχει θητεύσει μεγάλος αριθμός Ελλή-
νων ογκολόγων και αιματολόγων.

•  Βραβείο καθηγητού «Β. Μαλάμου» στον καθηγητή Βιολογικής 
Χημείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και δι-
ευθυντή του Ινστιτούτου Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας 
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Κωνσταντίνο Σέκερη, ο οποίος 
έχει διακριθεί για το ερευνητικό, κλινικό και διδακτικό έργο στην 
Ελλάδα και διεθνώς.

•  «Ασκληπιείο» Βραβείο στον Σεραφείμ Καστανάκη, διευθυντή της 
Παθολογικής Κλινικής του Γ. Ν. Χανίων, ο οποίος έχει διακριθεί 
ως μάχιμος κλινικός γιατρός. 

•  Έπαινος απονεμήθηκε στον παθολόγο Καθηγητή-Ακαδημαϊκό 
Ιωάννη Αυγουστή όχι μόνο για την προσφορά του στην παθο-
λογία, αλλά και στη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, με την έκ-
δοση του παλαιότερου επιστημονικού εντύπου «Ιατρική Εφημε-
ρίς». Η εφημερίδα εκδίδεται εδώ και 87 χρόνια. 




