ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ
ΣΤΗ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΘΗΛΙΟΥ:
ΥΠΟΞΙΚΗ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ;
Α.Ι. Φρέντζος , Δ.Χ. Μπαλαφούτας, Π. Μσάουελ
Σκοπός της έρευνας : Να εξεταστεί το κατά πόσον οι παρενέργειες από την παρατεταμένη χρήση
φακών επαφής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του ύπνου είναι μηχανικής ή υποξικής αιτιολογίας.
Υλικά και μέθοδος : Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία σε
συνδυασμό με αναδρομική ανάλυση δεδομένων από δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές
ολονύχτιας και ωριαίας χρήσης φακών επαφής με χαμηλή ή υψηλή διαπερατότητα οξυγόνου. Σαν
δείκτης της κερατοειδικής βλάβης χρησιμοποιείται η διαπερατότητα του κερατοειδικού
επιθηλιακού φραγμού στο φθοριούχο νάτριο (NaF).
Αποτελέσματα : Η παρατεταμένη χρήση φακών επαφής αυξάνει τη διαπερατότητα του κερατοειδικού
επιθηλίου. Ο ακριβής μηχανισμός είναι άγνωστος αλλά ενοχοποιείται η κερατοειδική υποξία, το
μηχανικό τραύμα η συνδυασμός αυτών. Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι ο επιθηλιακός
κερατοειδικός φραγμός εξασθενεί σημαντικά και με τους δύο τύπους φακών. Η τεχνητή μείωση της
κερατοειδικής υποξίας δεν προλαμβάνει τις αλλαγές στη διαπερατότητα. Φαίνεται ότι η αυξημένη
επιθηλιακή διαπερατότητα που σχετίζεται με την παρατεταμένη χρήση φακών επαφής είναι κυρίως
μηχανικής αιτιολογίας. Σύμφωνα με τη νεώτερη θεωρία που προτείνεται, συγκεντρώνονται κατά τη
διάρκεια του ύπνου υπολείμματα κάτω από το φακό επαφής. Στη συνέχεια με το φυσιολογικό
ανοιγόκλεισμα των ματιών αυτά σύρονται πάνω στον κερατοειδή με μικρές κινήσεις του φακού
προκαλώντας μικρές εξελκώσεις.

Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΜEΘΟΔΟΣ DOPING - CONTROL
Δ.Χ. Μπαλαφούτας, Α.Ι. Φρέντζος
Σκοπός: Να εξεταστεί η ανάλυση των τριχών ως μέθοδος doping - control και να συγκριθεί με τις
ήδη καθιερωμένες και διεθνώς αποδεκτές τεχνικές.
Υλικό και μέθοδος: Πορίσματα από την πειραματική εφαρμογή της παραπάνω τεχνικής από
διάφορες επιτροπές ελέγχου.
Αποτελέσματα: Η συνηθισμένη τεχνική doping control είναι η αέρια χρωματογραφία που
διεξάγεται από εγκεκριμένα εργαστήρια σε δείγμα ούρων και η οποία ανιχνεύει όλα τα φάρμακα
εκτός των ορμονών. Εδώ και είκοσι χρόνια δείγματα τριχών χρησιμοποιούνται στην τοξικολογία
για να αποδείξουν τη λήψη διαφόρων φαρμάκων. Τα δείγματα τριχών έχουν το πλεονέκτημα ότι
συλλέγονται κάτω από στενή επιτήρηση και χωρίς να φέρνουν σε δύσκολη θέση τον εξεταζόμενο
ενώ παράλληλα είναι αδύνατο να γίνουν παραπλανητικοί χειρισμοί. Η ανάλυση των τριχών σε
αντίθεση με αυτή των ούρων έχει ευρύ παράθυρο ανίχνευσης που κυμαίνεται από εβδομάδες έως
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μήνες ανάλογα με το μήκος των τριχών ενώ παρέχει και πληροφορίες για την ποσότητα της
κατάχρησης σε διάφορες χρονικές στιγμές.
Συμπεράσματα : Αν και μη αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή η τεχνική αυτή
που γίνεται δεκτή διεθνώς από τα περισσότερα δικαστήρια μπορεί να με αξιοπιστία να αποτελέσει
μέθοδο ρουτίνας για τον έλεγχο του doping.

Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ, ΒΙΑΙΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Ν. Σταυρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Α. Φρέντζος, Γ. Κυριακόπουλος,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της Εργασίας: Η συσχέτιση της επιθετικότητας και βίας με την ψυχοκοινωνική
προσαρμογή και τα διάφορα προβληματικά είδη συμπεριφοράς.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκαν μελέτες και έρευνες της τελευταίας διετίας σε συνδυασμό
με ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από μαθητές στις Η.Π.Α. με ερωτήσεις για το πρόβλημα
αυτό.
Αποτελέσματα: Η εμπειρία του να είναι κανείς δράστης ή θύμα επιθετικής συμπεριφοράς έστω και
περιστασιακά αναφέρθηκε από το 30%, περίπου, του δείγματος. Δράστες ήταν το 13%, θύμα το
10,6% ενώ στο 6,3% είχαν συμβεί και οι δύο καταστάσεις. Σε σχέση με το φύλο, τα αγόρια ήταν
πολύ πιθανότερο να είναι δράστες απ’ ότι τα κορίτσια (25,6% έναντι 14,1%). Επίσης είναι πολύ
πιθανότερο να είναι θύματα (20,6% έναντι 13,8%). Παράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ και
η χαμηλή σχολική επίδοση θεωρούνται προδιαθεσικοί παράγοντες για τέτοια φαινόμενα.
Συχνότερα θύματα ήταν τα παιδιά με μοναχικότητα και μονοπολική μανιοκατάθλιψη.
Συμπεράσματα: Η επιθετική συμπεριφορά στα σχολεία ήταν και είναι ένα σύνηθες φαινόμενο.
Ωστόσο η πρόσφατη έξαρση της βίας που συνδυάζεται με περιστατικά πυροβολισμών στα σχολεία
ανακίνησε το ενδιαφέρον για την εκτενέστερη μελέτη παρόμοιων συμπεριφορών.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ Μ.Β. ΚΑΙ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΣ
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΗΠΑΡΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ
Ν. Σταυρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Α. Φρέντζος, Σ.Καπτανής, Φ.Σπανάκη
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της Εργασίας: Η πνευμονική εμβολή εμφανίζεται στο 50% ή περισσότερο των ασθενών
με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Στόχος της εργασίας είναι η σύγκριση της ηπαρίνης χαμηλού
Μ.Β. και της ενδοφλεβίως χορηγούμενης ηπαρίνης στους ασθενείς με θρομβοεμβολυτικά
επεισόδια.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία, με ιδιαίτερη
έμφαση σε διπλές τυφλές έρευνες που πραγματεύονταν τη συγκριτική μελέτη ημερήσιας εφάπαξ
χορηγούμενης ηπαρίνης μικρού Μ.Β. και ενδοφλέβιας χορήγησης.
Αποτελέσματα : Σε σύνολο 200 ασθενών με ένδειξη πνευμονικής εμβολής κανένας από τους 97
ασθενείς που έλαβαν χαμηλού Μ.Β. ηπαρίνη δεν είχαν νέα επεισόδια εμβολής σε σύγκριση με 7
από 103 ασθενείς που έλαβαν ενδοφλέβια ηπαρίνη. Μείζονα αιμορραγία εμφανίστηκε στο 1 % των
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ασθενών που έλαβαν ηπαρίνη χαμηλού Μ.Β. σε σύγκριση με 2% ασθενών που έλαβαν ενδοφλέβια
μορφή. Τέλος κατέληξε το 6.2% των ασθενών που έλαβαν ηπαρίνη χαμηλου Μ.Β. έναντι 8. 7% της
άλλης ομάδας.
Συμπεράσματα : Διαπιστώθηκε ότι η ηπαρίνη χαμηλού Μ.Β. σε θρομβολυτική αγωγή είναι πιο
αποτελεσματική σε σύγκριση με τη δοσοεξαρτώμενη ενδοφλέβια αγωγή για την πρόληψη νέων
θρομβολυτικών επεισοδίων .

ΙΟΓΕΝΕΙΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ
Ν. Σταυρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Σ.Καπτανής Α.Φρέντζος, Φ.Σπανάκη
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της Εργασίας: Η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης διαφόρων τύπων ιογενών
ηπατίτιδων και της συχνότητας εμφάνισης ηπατοκυτταρικού καρκίνου.
Υλικό και Μέθοδοι:Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία με ιδιαίτερη
έμφαση στις επιστημονικές έρευνες και δημοσιεύσεις του τρέχοντος έτους .
Αποτελέσματα-Συμπεράσματα:Ενδείξεις αιτιολογικής συσχέτισης της χρόνιας HBV λοίμωξης με
τον ΗΚΚ είναι η ανεύρεση μακροοζώδους κιρρωτικού υπεδάφους σε μεγάλο ποσοστό ασθενών, η
ανίχνευση αλληλουχιών HBV-DNA στο γονιδίωμα των κυττάρων του όγκου τόσο σε HbsAg(+)
όσο και σε HbsAg(-). Ο κίνδυνος των HbsAg(+) ατόμων για ανάπτυξη ΗΚΚ είναι 200 φορές
υψηλότερος από τον οροαρνητικό πληθυσμό και γίνεται 800 φορές υψηλότερος σε κιρρωτικό
υπέδαφος. Οι ακριβείς μηχανισμοί ηπατοκαρκινογένεσης από τον HBV δεν είναι απολύτως
γνωστοί. Πιθανολογείται ο μηχανισμός συνεχούς νεκρο-φλεγμονώδους δραστηριότητας και ταχείας
αναγέννησης των ηπατοκυττάρων ως το βασικό έναυσμα έναρξης νεοπλασματικής επεξεργασίας.
Ωστόσο η απουσία κιρρωτικού υπεδάφους στο 15% των ασθενών με ΗΚΚ και συνοδό χρόνια HBV
λοίμωξη συνηγορεί υπέρ του μηχανισμού “ hit and run phenomenon”.
Η λοίμωξη με τον HCV μεταπίπτει σε χρόνια νόσο στο 80% των επιμολυθέντων ασθενών από
τους οποίους υπολογίζεται ότι ένα 30% θα αναπτύξει τελικού σταδίου ηπατική νόσο ή και ΗΚΚ σε
χρονικό διάστημα 30 ετών. Στη συντριπτική πλειοψηφία ο ΗΚΚ αναπτύσσεται επί εδάφους HCVκίρρωσης του ήπατος και αυξημένης νεκρο-φλεγμονώδους δραστηριότητας και αναγεννητικής
ικανότητας. Οι όγκοι που σχετίζονται με την χρόνια HCV λοίμωξη είναι λιγότερο επιθετικοί σε
σχέση με αυτούς που οφείλονται σε άλλους αιτιολογικούς παράγοντες με ποικίλα μοντέλα αύξησης
και ανάπτυξης.

ΟΙ ΕΝΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗΣ ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ
Ν. Σταυρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Α.Φρέντζος, Φ.Σπανάκη, Σ.Καπτανής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της Εργασίας: Η διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της χορήγησης ενέσιμης
παραθορμόνης σε σχέση με τη κλασσική θεραπεία για τη αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης. Υλικό
και Μέθοδοι:Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία, παράλληλα με
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τυχαιοποιημένη μελέτη μεγάλου δείγματος μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών με τουλάχιστον ένα
αυτόματο σπονδυλικό κάταγμα. Διαχωρίστηκαν σε δυο ομάδες. Η μία καθημερινά με διαλείπουσα
χορήγηση, λάμβανε υποδορίως 20 ή 40 μg ανθρώπινης ανασυνδιασμένης παραθορμόνης ενώ η
άλλη placebo. Ο μέσος χρόνος χορήγησης ήταν 18 μήνες.
Αποτελέσματα: Η εμφάνιση νέων σπονδυλικών καταγμάτων αποδείχθηκε λιγότερο συχνή στην
ομάδα που πήρε παραθορμόνη σε σχέση με την ομάδα του placebo (4%, 5% και 14% στην ομάδα
των 40 μg, των 20 μg και του placebo αντίστοιχα). Το ίδιο δείχθηκε και για τα νέα μη σπονδυλικά
κατάγματα (6%, 6% και 10% αντίστοιχα). Η οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή μοίρα της
σπονδυλικής στήλης και στο ισχίο αυξήθηκε στην ομάδα που έλαβε παραθορμόνη σε σημαντικό
βαθμό. Η ομάδα που έλαβε 40 μg εμφάνισε πιο συχνά ναυτία και κεφαλαλγία από την ομάδα
placebo.
Συμπεράσματα: Στη μελέτη δείχνεται η πειστική μείωση του κινδύνου σπονδυλικών και άλλων
καταγμάτων με διαλείπουσα χορήγηση παραθορμόνης. Αυτό οφείλεται στο ότι η ενέσιμη μορφή
παραθορμόνης προάγει το σχηματισμό νέου οστού σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες θεραπείες.
Το σκεύασμα βρίσκεται προς έγκριση στον F.D.A.

ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ
Ν. Σταυρόπουλος, Δ. Λιναρδούτσος, Α. Φρέντζος .Β. Σιούλας, Κ.Βασιλείου
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Σκοπός της Εργασίας: Είναι η αναζήτηση της θεραπευτικής αξίας της υπολιπιδαιμικής αγωγής
μετά από επεισόδια ασταθούς στεφανιαίας νόσου.
Υλικό και Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία, σε
συνδυασμό με αναδρομική ανάλυση δεδομένων από δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές
θρομβολυτικών παραγόντων. Η έρευνα συγκρίνει τη θνησιμότητα από όλα τα αίτια στους ασθενείς
με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο.
Αποτελέσματα : Σε σύνολο 20.000 περίπου ασθενών οι 3150 έλαβαν υπολιπιδαιμική αγωγή ενώ οι
υπόλοιποι δεν ακολούθησαν καμία συγκεκριμένη αγωγή. Μετά από διάστημα ενός μήνα 0,5% της
πρώτης ομάδας κατέληξαν έναντι 1% της δεύτερης ομάδας με HR=0.44. Στους 6 μήνες τα ποσοστά
ήταν 1,7 % και 3,5% αντίστοιχα με HR=0.48. Μετά από διορθώσεις για πιθανούς συγχυτικούς
παράγοντες το HR στους 6 μήνες ήταν 0,67% ,στατιστικά σημαντικό.
Συμπεράσματα : Αν και σύμφωνα με το American College of Cardiology και την American Heart
Association, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες ενδείξεις υπέρ της πρώιμης έναρξης υπολιπιδαιμικής αγωγής,
τα παραπάνω αποτελέσματα έδειξαν σημαντική μείωση των θανάτων στους 3 και 6 μήνες.
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