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Editorial

Ο θεμελιωτής της ορθολογιστικής ιατρικής Ιπποκράτης,  
το 400πχ υποστήριζε το  “νους υγιής εν σώματι υγιεί”.  
Το μαιευτικό ανάλογο του ρητού αυτού θα μπορούσε  
να είναι «Εμβρυο υγιές εν σώματι μητρός υγιει»

Editor - in - Chief
Dr. Λουκάς Κλέντζερης 
MD (Ath)  
CCST (UK)  
Dr. Med (Sheffield) 
FRCOG (London)

  Διδάκτωρ Πανεπιστημίου  
Sheffield Αγγλίας
  Ακόλουθος Βρετανικού 
Βασιλικού Κολλεγίου 
Μαιευτήρων & 
Γυναικολόγων
  τ. Αν. Καθηγητής M & Γ 
Πανεπιστημίου  
Warwick - UK
  τ. Διευθυντής 
Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Cardiff - UK

Ο σκοπός της Μαιευτικής φροντίδας είναι η γέννηση ενός “ζώντος νεογνού σε 
άριστη κατάσταση” και συγχρόνως η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής 
υγείας της μητέρας. 

Οι μοντέρνες θεραπευτικές προσεγγίσεις για σημαντικές ασθένειες έχουν συμβάλλει 
στην διατήρηση της καλής υγείας των πασχόντων γυναικών και λόγω αυτού, στην 
δυνατότητα επίτευξης εγκυμοσύνης και τεκνοποίησης.
Κυοφορούσες γυναίκες με προϋπάρχοντα, η κατά την διάρκεια της κύησης 
αναπτυσσόμενα, νοσήματα όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης, αιμοσφαιρινοπάθειες, 
θυρεοειδοπάθειες, αυτοάνοσα χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και αντιμετώπισης 
από ομάδα ιατρών, βασικά μέλη της οποίας πρέπει να είναι ο Μαιευτήρας και ο 
ειδικός για την νόσο Παθολόγος. 
Υπάρχει όμως και η περίοδος της λοχείας όπου η ψυχολογική υγεία της μητέρας είναι 
δυνατόν να διαταραχτεί. Περίπου το 13% όλων των ψυχιατρικών εισαγωγών στις 
γυναίκες συμβαίνει κατά την διάρκεια της λοχείας. 
Στο τεύχος αυτό διακεκριμένοι συνάδελφοι, όχι μόνο Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι, 
παρουσιάζουν με εξαιρετικό τρόπο, την ενδεδειγμένη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση για τα πιο συνηθισμένα ιατρικά προβλήματα που εμφανίζονται στην 
εγκυμοσύνη. 
Βεβαίως, η λίστα των αναφερόμενων προβλημάτων, σε αυτό το τεύχος, δεν είναι 
πλήρης. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσω στους αναγνώστες μας ότι επιπρόσθετα και 
συνηθισμένα ιατρικά προβλήματα στην εγκυμοσύνη όπως, θρομβοεμβολικά επεισόδια, 
προεκλαμψία, αιμορραγία και λοιμώξεις έχουν αναφερθεί σε προηγούμενα τεύχη του 
περιοδικού κάτω από τίτλους άλλων συμποσίων.
Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι συνάδελφοι που θα διαβάσουν το περιοδικό θα ωφεληθούν 
«επιστημονικά!!» από την εξαιρετική δουλειά των συγγραφέων στους οποίους εκφράζω 
τα θερμά μου ευχαριστήρια.
Στο τέλος του τεύχους εμφανίζεται το πλήρες πρόγραμμα του 4ου Πανελλήνιου 
Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Μαιευτήρων –Γυναικολόγων Ελλάδος, το οποίο 
διεξήχθη από τις 6-9 Ιουνίου στην Αίγλη του Ζαππείου.
Εν συντομία: 450 επιστήμονες από τον χώρο της Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 120 
διακεκριμένοι ομιλητές/συντονιστές από Ελλάδα και Αγγλία, παρουσίαση 100 νέων 
ερευνητικών εργασιών από όλη την Ελλάδα, 95 προγραμματισμένες διαλέξεις, Debates, 
Δορυφορικά symposia και 3 βραβεύσεις, συνέθεσαν το σκηνικό τού Συνεδρίου.
Εξαιρετικά σχόλια από όσους το παρακολούθησαν. ‘Ένα πολύ επιτυχημένο Συνέδριο. 
Συγχαρητήρια σε όλους τούς συνεργάτες μου.

Καλή ανάγνωση!!
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Η αναιμία της κύησης ορίζεται με τιμή Ηb<11gr/dl και αφορά περίπου 60.000.000 γυναίκες παγκοσμίως. 
Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στις Ασιατικές χώρες. Η φυσιολογική αιμοαραίωση και άλλοι παράμετροι 
που επηρεάζουν το επίπεδο αιμοσφαιρίνης και των αποθηκών σιδήρου οδηγούν σε διαγνωστικά προβλή-
ματα. Η έλλειψη σιδήρου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών και θνητότητα και για την μητέρα 
και για το έμβρυο. Η αντιμετώπιση της αιτίας και η χορήγηση σιδήρου και φολικού οξέος συνήθως αντι-
μετωπίζει με επιτυχία το πρόβλημα. 
Η χορήγηση του σιδήρου από το στόμα αποτελεί την 1η επιλογή. Η έλλειψη Β12 και φυλλικού είναι σπα-
νιότερες αναιμίες στην εγκυμοσύνη αλλά μπορεί να οδηγήσει σε συγγενείς ανωμαλίες λόγω του σημαντι-
κού ρόλου που έχουν στην εμβρυογένεση. Η συνήθης αιτία είναι η ανεπαρκής πρόληψη. Οι αιμολυτικές 
αναιμίες είναι σπάνιες και η διάγνωση παίζει καθοριστικό παράγοντα. Η μεσογειακή αναιμία θέλει ιδι-
αίτερους χειρισμούς (συνεργασία με τον αιματολόγο) και μαζί με την δρεπανοκυτταρική αναιμία, προσ-
δίδουν στις εγκυμοσύνες χαρακτήρα υψηλού κινδύνου. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Aναιμία / εγκυμοσύνη / σιδηροπενική αναιμία / μεσογειακή αναιμία

Περίληψη

Corresponding author
Γεώργιος Καριανάκης, Τηλ: 210 686 7118, E-mail: g.karianakis@hygeia.gr

Mini Symposium

Η αναιμία της κύησης είναι ένα αναγνωρι-
σμένο παγκόσμιο πρόβλημα που αφορά 
το 50% περίπου των γυναικών (Πίνακας 

Ι). Παρουσιάζει άνιση κατανομή (5,7% στις ΗΠΑ, 
55% σε χώρες της Αφρικής). Ορίζεται σύμφωνα με 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), αιμο-
σφαιρίνη (Hb) κάτω των 11g/dl και αιματοκρίτης 
(Hct) κάτω από 35%. Ως σοβαρή αναιμία κρίνεται 
η πτώση της Hb κάτω των 7 g/dl και πολύ σοβαρή 
η Hb<4g/dl1. Η πιο συχνή είναι η έλλειψη σιδήρου 

(Fe) και κρίνεται στο 50% περίπου των εγκύων. Η 
πρόληψη και η αντιμετώπιση της έλλειψης σιδήρου 
οδηγεί στην μείωση των επιπλοκών για την μητέρα 
και το νεογνό.

Η αναιμία είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο 
στην κύηση λόγω σημαντικής αύξησης όγκου πλά-
σματος και μάζας ερυθρών (υδραιμία) (Fig1). Πα-
ρατηρείται κατακράτηση ύδατος, ταχεία αύξηση 
του όγκου πλάσματος της μητέρας (plasma volume) 
ένεκα αλλαγών στον άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνη 

Γεώργιος Καριανάκης
Αιματολόγος, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής

Αναιμία στην Εγκυμοσύνη



Τόμος 3|Τεύχος 1, 2019 11

Αναιμία στην Εγκυμοσύνη

– αλδοστερόνης2. Ο όγκος πλάσματος συνεχίζει να 
αυξάνεται ως το τρίτο τρίμηνο της κύησης (μέση 
αύξηση 50%). Η αύξηση παραγωγής των ερυθρών 
αιμοσφαιρίων (RCB mass) δεν λαμβάνει χώρα τόσο 
γρήγορα. Αυτή η καθυστέρηση και δυσαναλογία 
αύξησης της ερυθράς μάζας (αύξηση περίπου 25%), 
συμβάλει στην εμφάνιση της φυσιολογικής αναιμί-
ας της κύησης 

Η αιμοσφαιρίνη (Hb) ελαττώνεται προοδευτικά 
έως την 35η εβδομάδα και εν συνεχεία παρατηρεί-
ται αύξηση. Σε υγιείς εγκύους αποδεχόμαστε τιμές 
Hb και Ηt 11% και 33% αντίστοιχα το πρώτο τρίμη-
νο, 10.5 και 32% το 2ο τρίμηνο και 11% και 33% το 
τρίτο τρίμηνο.

Τα αίτια της αναιμίας στην κύηση είναι διατρο-
φικές ελλείψεις, αιμολυτικά σύνδρομα, απώλεια αί-
ματος και χρόνιες παθήσεις3,4,5. 

Σιδηροπενική αναιμία
Η σιδηροπενική αναιμία είναι μακράν η πιο διαδε-
δομένη μορφή αναιμίας. Το 24% περίπου του πλη-
θυσμού της γης παρουσιάζει έλλειψη σιδήρου (1.3 
δισεκατομμύρια)2,3. Η σιδηροπενική αναιμία απα-
ντάται στο 75% των αναιμιών στην κύηση. Το 80% 
περίπου των εγκύων παρουσιάζει έλλειψη σιδήρου.

Οι κύριοι λόγοι είναι: οι διατροφικές συνήθειες 

(τροφές πτωχές σε σίδηρο, τροφές πλούσιες σε ουσί-
ες που ελαττώνουν την απορρόφηση του σιδήρου) 
νόσοι του πεπτικού, έντονη απώλεια αίματος κατά 
την έμμηνο ρήση. Χορηγείται προληπτικά σίδηρος 
από το στόμα (325mg/ημέρα), ενώ σε σοβαρές μορ-
φές ενδείκνυται η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου 
και η χορήγηση ερυθροποιητίνης6-8. 

Μεγαλοβλαστική αναιμία 
Έίναι η 2η σε συχνότητα αναιμία της κύησης. Οφεί-
λεται είτε σε έλλειψη φολικού οξέος είτε σε βιταμίνη 
Β12. Οι διαταραχές αυτές οφείλονται  σε ελαττωμέ-
νη απορρόφηση, σε ατροφική γαστρίτιδα για την 
Β12 είτε σε κακή διατροφή. Χορηγείται βιταμίνη 
Β12 και φολικό οξύ. Ανεξάρτητα από το επίπεδο 
φολικού ένεκα αυξημένων αναγκών χορηγείται 
σκεύασμα φολικού οξέος καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης9,11. 

Σιδηροβλαστική αναιμία
Έίναι συγγενής η επίκτητος. Υπάρχει διαταραχή 
σύνθεση της αίμης. Η επίκτητη μορφή συνδυάζεται 
με κακοήθειες και φλεγμονώδες διαταραχές. Η πα-
ρουσία σιδηροβλαστών στο μυελικό επίχρισμα θέ-
τει την διάγνωση. Η αντιμετώπιση του αιτίου στα 
πλαίσια του δυνατού αποτελεί την θεραπεία. Ένίοτε 

Fig 1. Αύξηση όγκου πλάσματος και μάζας ερυθρών αιμοσφαιρίων στην εγκυμοσύνη
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συνιστώνται περιοδικά μεταγγίσεις για διατήρηση 
της Hb γύρω στο 10%12. 

Αιμοσφαιρινοπάθειες - Μεσογειακή και Δρεπα-
νοκυτταρική Αναιμία
Iδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει για τις συγγενείς 
αιμολυτικές αναιμίες και συγκεκριμένα για την θα-
λασσαιμία, κατά τη διάρκεια της κύησης. Τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω της βελτίωσης της υποστηρικτι-
κής αγωγής των ατόμων με β-ομόζυγη μεσογειακή 
αναιμία, η εγκυμοσύνη στις πάσχουσες γυναίκες 
δεν είναι κάτι σπάνιο. Οι γυναίκες που πάσχουν 
από θαλασσαιμία και ενδιαφέρονται να τεκνοποι-
ήσουν, θα πρέπει να έχουν συνεχή παρακολούθηση 
από ομάδα ιατρών που θα αποτελείται τουλάχιστον 
από αιματολόγο και γυναικολόγο εξειδικευμένο 
στις κυήσεις υψηλού κινδύνου. Η παρακολούθηση 
θα πρέπει να ξεκινά πριν από τη σύλληψη του εμ-
βρύου και να συνεχίζεται μετά τον τοκετό, τόσο για 
την μητέρα όσο και για το νεογνό4. 

Σημαντική προϋπόθεση για την ομαλή πρόοδο 
και έκβαση της κύησης είναι η συστηματική αποσι-
δήρωση και τα χαμηλά επίπεδα φερριτίνης προ της 
σύλληψης. Η κύηση μπορεί να αυξήσει τις ανάγκες 
για μεταγγίσεις στους θαλασσαιμικούς ασθενείς και 
κατ’ επέκταση την επιβάρυνση της εγκύου με σίδη-
ρο. Η ασφάλεια της φαρμακευτικής αγωγής αποσι-
δήρωσης δεν έχει τεκμηριωθεί, παρά τις αναφορές 
μεμονωμένων περιστατικών εγκύων που έλαβαν 
Desferal χωρίς να παρατηρηθούν επιπλοκές στο έμ-
βρυο. Συνεπώς συνιστάται η διακοπή κάθε μορφής 
αποσιδήρωσης πριν από την εγκυμοσύνη.

Ο αυξημένος όγκος αίματος κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, η αναιμία αλλά και οι μεταγγίσεις 
επιβαρύνουν με πρόσθετο stress το μυοκάρδιο. Θα 
πρέπει να γίνεται εκτίμηση της καρδιακής λειτουρ-
γίας με κλινική εξέταση, triplex καρδιάς, HKΓ, MRI 
και Holter ρυθμού (κατά περίπτωση) τόσο πριν, όσο 
και κατά τη διάρκεια της κύησης. 

Όσον αφορά την παρακολούθηση της ηπατι-
κής λειτουργίας, αυτή θα πρέπει να γίνεται όπως 
σε όλους τους θαλασσαιμικούς ασθενείς (ΜRI, 
Fibroscan, ηπατική βιοχημία). Σημειώνεται ότι με 
τις νεότερες μεθόδους εκτίμησης του φορτίου σι-
δήρου του ήπατος, δεν είναι απαραίτητη η βιοψία 
ήπατος, μια εξέταση η οποία δεν είναι άμοιρη επι-
πλοκών. 

Το stress της κύησης είναι δυνατόν να επιδει-
νώσει την ήδη επιβαρημένη λειτουργία των ενδο-
κρινών αδένων σε μια θαλασσαιμική γυναίκα. Η 
επίπτωση του σακχαρώδη διαβήτη είναι αυξημέ-
νη στους ασθενείς αυτούς όπως και η θυρεοειδική 
δυσλειτουργία. Η καλή ρύθμιση της θυρεοειδικής 
λειτουργίας και του σακχάρου αίματος είναι άκρως 
σημαντική για την υγεία της μητέρας αλλά και την 
φυσιολογική ανάπτυξη του εμβρύου. Για τα πα-
ραπάνω, καθώς επίσης για την κάλυψη των ανα-
γκών της εγκυμονούσας ασθενούς με θαλασσαιμία 
σε ασβέστιο και βιταμίνη D, κρίνεται σημαντική η 
συμβουλή ενδοκρινολόγου.

Όσον αφορά τη λοιμωξιολογική εκτίμηση των θα-
λασσαιμικών ασθενών κατά την κύηση, θα πρέπει 
να γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος για Hπατίτιδα B 
και C, HIV, CMV, Toxoplasma και να λαμβάνουν 
την κατάλληλη αγωγή όταν αυτό κρίνεται απαραί-
τητο και ασφαλές για το έμβρυο. 

(Πίνακας Ι)
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Οι κίνδυνοι για την μητέρα με θαλασσαιμία και 
το έμβρυο, που απορρέουν από τη χρόνια αναιμία 
και την ανεπαρκή οξυγόνωση του εμβρύου που 
μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη 
ενδομήτρια ανάπτυξη, αποβολή ή πρόωρο τοκετό, 
είναι δυνατόν να μειωθούν με την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της αναιμίας, όπως έχει φανεί σε αρ-
κετές μελέτες. Η απόφαση για το είδος του τοκετού 
(φυσιολογικος η καισαρική τομή) λαμβάνεται μετά 
από εκτίμηση του περιγεννητικού κινδύνου από το 
μαιευτήρα, καρδιολόγο και συνολικά όλης της θε-
ραπευτικής ομάδας. 

Απαραίτητος κρίνεται επίσης ο έλεγχος του πατέ-
ρα για πιθανό γόνο μεσογειακής αναιμίας ή άλλης 
αιμοσφαιρινοπάθειας και η γενετική συμβουλευτική 
για την πιθανότητα γέννησης παιδιού με μεσογεια-
κό σύνδρομο. Η επιλογή ή η άρνηση προγεννητικού 
ελέγχου είναι προσωπική υπόθεση του ζευγαριού, 
αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση από το γενετικό 
σύμβουλο.

Συμπερασματικά, η κύηση στις γυναίκες με θα-
λασσαιμία είναι εφικτή και μπορεί να εξελιχθεί ομα-
λά και με ασφάλεια για την μητέρα και το έμβρυο, 
με τη στενή συνεργασία της ομάδας μαιευτήρα, καρ-
διολόγου, ενδοκρινολόγου, αιματολόγου και με βα-
σικό συντονιστή το θεράποντα ιατρό.   

Για τις εγκύους με ετερόζυγο – μεσογειακή αναι-
μία η παρακολούθηση προσεγγίζει εκείνης του φυ-
σιολογικού τοκετού. Ιδιαίτερα φειδωλή χρήση σιδή-
ρου (σιδηροαχρηστική αναιμία). 

Η κύηση σε εγκύους με δρεπανοκυτταρική αναιμία 
είναι λίαν υψηλού κινδύνου. Συνιστάται συνεργα-
σία με αιματολόγο, πολύ συχνή κλινικοεργαστηρι-
ακή εκτίμηση, συστηματική χορήγηση προληπτικής 
αντιβίωσης (ασπληνικοί ασθενείς), φολικού οξέος, 
προσοχή στην χορήγηση σιδήρου (πολλαπλές με-
ταγγίσεις). Συχνές μεταγγίσεις ανάλογα με την κλι-
νική κατάσταση του ασθενούς, με την τιμή του αιμα-
τοκρίτη και του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης S. 

Συγγενής ελλειπτοκυττάρωση και 
σφαιροκυττάρωση
Μπορεί να υπάρξει επιδείνωση της αιμόλυσης κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, οπότε χρήζει συγκε-

κριμένη θεραπευτικής αντιμετώπισης. 

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία 
Προκαλείται από τη παρουσία θερμού ή ψυχρού 
αντισώματος. Αναφέρεται περιπτώσεις που αυτοϊώ-
νται μετά το πέρας της εγκυμοσύνης. Η θεραπεία της 
αναιμίας που οφείλεται σε θερμό αντίσωμα βασίζε-
ται στη χορήγηση κορτικοειδών (80% των γυναικών 
ανταποκρίνονται) και σε περιπτώσεις μη ανταπό-
κρισης προβαίνουμε σε ανοσοκατασταλτική αγωγή 
ή σε σπληνεκτομή. Η αποφυγή έκθεσης σε ψύχος 
είναι το απαραίτητο προφυλακτικό μέτρο όταν η 
αναιμία οφείλεται σε ψυχρό αντίσωμα. Η θεραπεία 
όταν χρειάζεται βασίζεται σε χορήγηση ανοσοκατα-
σταλτικών φαρμάκων ή πλασμαφαίρεση. 

Έλλειψη G6PD
Συγγενής έλλειψη ενζύμου. Το γονίδιο βρίσκεται 
στο χρωμόσωμα Χ. Η αγωγή συνιστά αποφυγή έκ-
θεσης σε συγκεκριμένες ουσίες ή φάρμακα που ενο-
χοποιούνται για την αιμόλυση ή στην θεραπεία της 
υποκείμενης λοίμωξης και αντιμετώπιση της αιμό-
λυσης. 

Απλαστική αναιμία 
Παρατηρείται συνήθως πανκυτταροπενία, ελάττω-
ση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων, των ερυ-
θρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων. Για την 
απλαστική αναιμία στην έγκυο γυναίκα μπορεί να 
ενοχοποιηθεί η κύηση όταν δεν ανευρίσκεται κανέ-
να άλλο αίτιο. Η υποστηρικτική θεραπεία είναι και 
η ενδεικνυόμενη θεραπεία εφόσον στην εγκυμοσύ-
νη απαγορεύεται η χορήγηση ανοσοκατασταλτικών 
και η Αλλογενής μεταμόσχευση (η θνητότητα είναι 
<15% ).

Παροξυσμική Αιμοσφαιρινουρία 
Σε εγκυμοσύνη που εμπλέκεται με παροξυσμική 
αιμοσφαιρινουρια η θνητότητα της μητέρας είναι 
20-30% με πολύ μεγάλο κίνδυνο θανατηφόρων 
θρομβοεμβολικών επεισοδίων . Η συνήθης επιπλο-
κή είναι αναιμία ή αιμόλυση. Η αγωγή συνιστάται 
σε χορήγηση σιδήρου, φυλλικού, κορτικοειδών και 
μεταγγίσεων. Θ
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  Η αναιμία της κύησης προκύπτει από την φυσιολογικά δυσανάλογη αύξηση του όγκου του πλάσμα-
τος, σε σχέση με την αύξηση της μάζας των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
  Η σιδηροπενική αναιμία είναι η πιο συχνη αναιμία της κύησης. Υψηλό ποσοστό των εγκύων παρουσι-
άζει ελαττωμένα επίπεδα σιδήρου. Η πρόληψη και αποκατάσταση συμβάλει στην αποφυγή επιπλοκών. 
  Αν η αναιμία της κύησης οφείλεται σε σοβαρή αιμοσφαιρινοπάθεια (ομόζυγος μεσογειακή ή ομόζυγος 
δρεπανοκυτταρική αναιμία) η κύησης, από την αρχή γίνεται υψηλού κινδύνου και χρειάζεται ιδιαίτερος 
συντονισμός αιματολόγου και γυναικολόγου για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων. 

Take home messages

Fluid retention begins early in pregnancy with a lag in the production of red blood cells inducing a physiologic 
anemia of pregnancy in most women.
Most women of reproductive age have low iron stores. The increase red cell mass during the pregnancy 
demands high iron needs. Αbout 75% of the pregnant women present with iron deficiency anemia. It is 
important to screen all pregnant women, at the beginning of pregnancy, for iron deficiency anemia in order to 
maintain maternal iron stores at optimal level for both,mother and fetus.
The other causes of anemia during pregnancy (macrocytic, hemolytic, aplastic, G6PD deficiency ) are less 
common. The pregnant women with homozygous thalassemia belong to the ‘high risk group’ and special 
measures and precautions must be applied. 

KEYWORDS: Anemia / pregnancy / iron-deficiency anemia / mediteranean anemia

Synopsis
Anemia in Pregnancy
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Η κύηση έχει ως συνέπεια σημαντικές αιμοδυναμικές αλλαγές οι οποίες είναι πολύ καλά ανεκτές στις υγι-
είς γυναίκες αλλά μπορεί να προκαλέσουν σημαντική επιβάρυνση σε γυναίκες που πάσχουν από καρδια-
κή νόσο. Η συχνότητα της καρδιακής νόσου κατά την εγκυμοσύνη (περίπου 1% σήμερα) αναμένεται να 
αυξηθεί καθώς η επιτυχής αντιμετώπιση των συγγενών καρδιοπαθειών οδηγεί σε αύξηση του αριθμού των 
γυναικών με συγγενείς καρδιοπάθειες που φθάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία. Οι βαλβιδοπάθειες (ρευ-
ματικής ή συγγενούς αιτιολογίας) και οι μυοκαρδιοπάθειες είναι επίσης σημαντικές αιτίες καρδιακής νό-
σου κατά την εγκυμοσύνη. Η ολοένα μεγαλύτερη ηλικία των εγκύων γυναικών προκαλεί και μια αύξηση 
της επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου κατά την κύηση. 
Η επιτυχής αντιμετώπιση των καρδιακών νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη απαιτεί σωστή εκτίμηση, θε-
ραπεία και παρακολούθηση των γυναικών αυτών για την ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων για τη 
μητέρα και το νεογνό.
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Mini Symposium

Περίπου 1% των εγκύων γυναικών έχουν 
καρδιακή νόσο1. Οι συγγενείς καρδιο-
πάθειες αποτελούν τη συχνότερη ομάδα 

καρδιοπαθειών στις έγκυες γυναίκες, καθώς όλο 
και περισσότερα παιδιά με συγγενείς καρδιοπάθει-
ες φτάνουν σε αναπαραγωγική ηλικία. Όσο η μη-
τρότητα αναβάλλεται προς τις μεγαλύτερες ηλικίες, 
αυξάνεται και η επίπτωση της στεφανιαίας νόσου 
κατά την κύηση. Οι μυοκαρδιοπάθειες αποτελούν 

σπανιότερα αίτια καρδιακής νόσου κατά την εγκυ-
μοσύνη1,2. 

Αιμοδυναμικές μεταβολές κατά την κύηση
Η κύηση είναι μια φυσιολογική κατάσταση κατά 
την οποία παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο 
κυκλοφορικό σύστημα. Οι αιμοδυναμικές αλλαγές 
αρχίζουν κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύ-
νης, κορυφώνονται κατά το 2ο και παρουσιάζουν 

Καρδιακά προβλήματα  
στην εγκυμοσύνη
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μια σταθερότητα κατά το τρίτο τρίμηνο. Η αύξηση 
της καρδιακής συχνότητας (κατά 10-15 σφύξεις το 
λεπτό) και του όγκου αίματος αυξάνουν και την 
καρδιακή παροχή κατά 30- 50%. Η αρτηριακή πίε-
ση μειώνεται κατά 10-15 mm Hg, λόγω μείωσης των 
αγγειακών αντιστάσεων από τη δημιουργία της κυ-
κλοφορίας του πλακούντα και λόγω αγγειοδιαστο-
λής. Ο αιματοκρίτης μειώνεται λόγω αναλογικά με-
γαλύτερης αύξησης του όγκου πλάσματος σε σχέση 
με την αύξηση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Κατά το 3ο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, η καρδιακή 
παροχή επηρεάζεται και από τη στάση του σώματος 
της εγκύου. Στην ύπτια θέση μπορεί να πιέζεται η 
κάτω κοίλη φλέβα με αποτέλεσμα υπόταση και μεί-
ωση του όγκου παλμού λόγω μειωμένης φλεβικής 
επιστροφής. Στις περιπτώσεις αυτές η κατάκλιση σε 
πλάγια θέση (ιδιαίτερα αριστερά) βελτιώνει την αι-
μοδυναμική εικόνα.

Κατά τη διάρκεια του τοκετού οι συστολές της μή-
τρας αλλά και ο πόνος και η συναισθηματική φόρ-
τιση που συχνά συνυπάρχουν αυξάνουν την αιμο-
δυναμική επιβάρυνση με αποτέλεσμα την αύξηση 
της καρδιακής συχνότητας, της αρτηριακής πίεσης 
και της κατανάλωσης οξυγόνου. Αμέσως μετά τον 
τοκετό, αυξάνονται οι περιφερικές αντιστάσεις, κα-
θώς αφαιρείται από την κυκλοφορία το σύστημα 
χαμηλών αντιστάσεων του πλακούντα. Οι πρώτες 
ημέρες μετά τον τοκετό χαρακτηρίζονται από αύ-
ξηση του κυκλοφορούντος όγκου λόγω επανόδου 
στην κυκλοφορία σημαντικής ποσότητας αίματος 
από τη συστελλόμενη μήτρα. Η απώλεια αίματος εί-
ναι συνήθως 300-400 mL κατά το φυσιολογικό τοκε-
τό και περίπου διπλάσια κατά την καισαρική τομή. 
Όλα τα παραπάνω επιβαρύνουν σημαντικά το καρ-
διαγγειακό σύστημα της μητέρας και η επιβάρυνση 
αυτή απαιτεί στενή αιμοδυναμική παρακολούθηση 
σε γυναίκες με καρδιακή νόσο3,4.

Καρδιολογικά συμπτώματα και σημεία στη φυσι-
ολογική κύηση
Έύκολη κόπωση, περιφερικό οίδημα και αίσθημα 
ζάλης είναι συχνά συμπτώματα κυρίως σε προ-
χωρημένη κύηση. Έντονοι και συχνά διχασμένοι 
καρδιακοί τόνοι, παρουσία 3ου ή και 4ου καρδιακού 
τόνου και κυρίως αθώα καρδιακά φυσήματα αυξη-
μένης ροής είναι ιδιαίτερα συχνά ακροαστικά ευρή-

ματα. Στην εγκυμοσύνη εμφανίζονται συχνά έκτα-
κτες καρδιακές συστολές, που γίνονται αντιληπτές 
ως αίσθημα παλμών και δε χρειάζονται θεραπεία 
εφόσον δεν οφείλονται σε οργανική καρδιοπάθεια. 
Ωστόσο, η παρουσία στηθάγχης, δύσπνοιας κατά 
την ηρεμία ή την κατάκλιση ή επιμένουσας αρρυθ-
μίας δεν είναι αναμενόμενα συμπτώματα κατά την 
φυσιολογική εγκυμοσύνη και θα πρέπει να ερευνώ-
νται περαιτέρω5,6. 

Πιθανοί κίνδυνοι από τις μεταβολές στο καρδιαγ-
γειακό σύστημα της εγκύου
Η εμφάνιση υπότασης στην εγκυμοσύνη αποτελεί 
φυσιολογική κατάσταση. Όταν η υπόταση είναι ση-
μαντική μπορεί να οδηγήσει σε λιποθυμικά επεισό-
δια. Αυτά αντιμετωπίζονται με κατάκλιση σε πλά-
για θέση και αυξημένη χορήγηση υγρών.

Η υπέρταση στην εγκυμοσύνη μπορεί να αποτε-
λέσει πρόβλημα. Ήπιες μορφές δεν απαιτούν θερα-
πεία αλλά αν η συστολική πίεση βρίσκεται σταθε-
ρά πάνω από τα 150 mmHg συνιστάται χορήγηση 
αντιυπερτασικών. Ο συνδυασμός αρτηριακής υπέρ-
τασης με λευκωματουρία και οίδημα, εφόσον εμφα-
νίζεται μετά την εικοστή εβδομάδα της κύησης, χα-
ρακτηρίζεται ως προεκλαμψία . Όταν προστίθεται 
η εμφάνιση επιληπτοειδών σπασμών η κλινική ει-
κόνα χαρακτηρίζεται ως εκλαμψία. Οι καταστάσεις 
αυτές απαιτούν στενή παρακολούθηση της εγκύου 
και συχνά νοσηλεία1.

Καρδιοπάθειες και κύηση
Η παλαιότερη άποψη πως γυναίκες με οποιαδήποτε 
καρδιοπάθεια δεν πρέπει να κάνουν παιδί έχει αλ-
λάξει σημαντικά. Με τις σύγχρονες φαρμακευτικές 
ή επεμβατικές δυνατότητες δημιουργούνται σχεδόν 
πάντα κατάλληλες συνθήκες για μια εγκυμοσύνη 
και οι περιπτώσεις που οι καρδιοπαθείς γυναίκες 
θα πρέπει να αποθαρρύνονται να τεκνοποιήσουν 
είναι πραγματικά ελάχιστες.

Οι γυναίκες με γνωστή καρδιοπάθεια θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε ανατομική και αιμοδυναμική εκτί-
μηση της καρδιακής νόσου πριν τον τοκετό ώστε να 
καθορίζεται ο πιθανός κίνδυνος κατά την εγκυμοσύ-
νη για τη γυναίκα και το έμβρυο. Το υπερηχογρά-
φημα (Triplex) καρδιάς είναι μια εξαιρετική εξέταση 
προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά την εκτίμηση εγκύ-

Καρδιακά προβλήματα στην εγκυμοσύνη
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ων γυναικών με καρδιαγγειακό νόσημα, η ασφάλεια 
της μητέρας έχει την υψηλότερη προτεραιότητα.

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέ-
τρα και να δίνονται κατάλληλες συμβουλές και 
οδηγίες για τον προγραμματισμό και την παρα-
κολούθηση της εγκυμοσύνης. Ο χρόνος και ο τρό-
πος του τοκετού θα πρέπει να προγραμματίζονται 
έγκαιρα. Με λίγες εξαιρέσεις, ο φυσιολογικός τοκε-
τός είναι προτιμότερος (με διευκολυνόμενη τη δεύ-
τερη φάση του τοκετού). Τοκετός με καισαρική τομή 
συνιστάται είτε για μαιευτικούς λόγους ή σε ειδικές 
περιπτώσεις (πνευμονική υπέρταση, αποφρακτικές 
βλάβες όπως στένωση καρδιακών βαλβίδων).

Καρδιοπάθειες που αυξάνουν ουσιαστικά τον 
κίνδυνο κατά την εγκυμοσύνη (Πίνακας 1) πρέπει 
να μελετώνται επαρκώς και να συζητούνται οι πι-
θανοί κίνδυνοι νοσηρότητας και θνητότητας για τη 
μητέρα και το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης, 
του τοκετού και της λοχείας1,2.

Όταν ο κίνδυνος κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλός 
(Πίνακας 2), θα πρέπει να συνιστάται αποφυγή 
εγκυμοσύνης και να προτείνονται τα κατάλληλα 
αντισυλληπτικά μέτρα. 

Σε περίπτωση εγκυμοσύνης παρά τη σύσταση για 
αποφυγή, θα πρέπει να γίνεται εκ νέου συζήτηση 
για τη δυνατότητα συνέχισης της εγκυμοσύνης ή 
της ανάγκης διακοπής της και να διενεργείται ο 
κατάλληλος έλεγχος στο έμβρυο, όταν ενδείκνυται 
(π.χ. σε κληρονομικές διαταραχές).

Καρδιακά νοσήματα με αυξημένο ή πολύ αυξημέ-
νο κίνδυνο στην εγκυμοσύνη
Πνευμονική Υπέρταση
Γυναίκες με σημαντική πνευμονική υπέρταση (ιδι-
οπαθή ή λόγω συνδρόμου Eisenmenger) παρουσιά-
ζουν αυξημένη πιθανότητα πνευμονικών θρομβώ-
σεων και ινώδους νέκρωσης κατά την εγκυμοσύνη 
και τον τοκετό με αποτέλεσμα πολύ υψηλή μητρική 
θνητότητα (30%-50%). Στο σύνδρομο Eisenmenger 
(όπου υπάρχει επικοινωνία μεταξύ συστηματικής 
και πνευμονικής κυκλοφορίας και υψηλές πιέσεις 
στην πνευμονική κυκλοφορία) η διαφυγή αίματος 
από δεξιά προς αριστερά αυξάνει κατά την εγκυ-
μοσύνη λόγω της πτώσης των συστηματικών περι-
φερικών αντιστάσεων, με αποτέλεσμα περαιτέρω 
μείωση της αιμάτωσης των πνευμόνων και αύξηση 

Πίνακας 1. Καρδιακά Νοσήματα αυξημένου κινδύνου κατά την εγκυμοσύνη
• Κυανωτικά καρδιακά νοσήματα

• Ήπια- μέτρια απόφραξη αριστερής κυκλοφορίας (στένωση μιτροειδούς βαλβίδας, στένωση αορτής, υπερτροφική 
αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια, στένωση ισθμού αορτής)

• Σύμπλοκες συγγενείς καρδιοπάθειες

• Μηχανικές προσθετικές βαλβίδες

Πίνακας 2. Αντενδείξεις για εγκυμοσύνη
• Σοβαρή πνευμονική υπέρταση

• Σοβαρή κυάνωση

• Σύνδρομο Eisenmenger

• Σοβαρή μείωση κλάσματος εξώθησης αριστερής κοιλίας ( <30%), 

• Σοβαρή απόφραξη αριστερής κυκλοφορίας

• Σύνδρομο Marfan με διάταση ανιούσας αορτής >40 mm

• Ιστορικό μυοκαρδιοπάθειας λοχείας με μειωμένη συστολική λειτουργία αριστερής κοιλίας

• Σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια οποιασδήποτε αιτιολογίας (Σταδίου ΙΙΙ ή IV κατά New York Heart Association)
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της κυάνωσης. Το έμβρυο επίσης βρίσκεται σε ιδιαί-
τερα αυξημένο κίνδυνο και το ποσοστό αυτόματης 
έκτρωσης, πρόωρου τοκετού και θανάτου είναι ιδι-
αίτερα υψηλό. Σε γυναίκες με σοβαρή πνευμονική 
υπέρταση θα πρέπει να τονίζονται οι κίνδυνοι της 
εγκυμοσύνης και η μικρή πιθανότητα γέννησης 
υγιούς παιδιού. Σε περίπτωση σύλληψης θα πρέπει 
να γίνεται σύσταση διακοπής της κύησης. Αν η κύη-
ση συνεχιστεί, συστήνεται πλήρης ανάπαυση και ει-
σαγωγή στο νοσοκομείο στο τέλος του 2ου τριμήνου, 
με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους 
για προφύλαξη από θρομβοεμβολές7.

Κυανωτικές καρδιοπάθειες
Η κύηση θα πρέπει να αποτρέπεται στις σοβαρές 
κυανωτικές καρδιοπάθειες χωρίς χειρουργική διόρ-
θωση λόγω υψηλής μητρικής θνητότητας (2%), νο-
σηρότητας (αρρυθμίες, θρομβοεμβολικά επεισόδια, 
ενδοκαρδίτιδα, καρδιακή ανεπάρκεια στο 30%) και 
κακής εμβρυικής πρόγνωσης (αυτόματη έκτρωση 
στο 50%, πρόωρος τοκετός στο 40% και συχνά μικρό 
σωματικό βάρος κατά τη γέννηση). 

Στις ασθενείς με επιτυχή διόρθωση τετραλογίας 
Fallot, ο κίνδυνος νοσηρότητας στην κύηση είναι 
σχετικά μικρός8. Το ίδιο ισχύει στη μετάθεση των 
μεγάλων αγγείων μετά χειρουργική διόρθωση και 
καλό λειτουργικό στάδιο9.

Σε περισσότερο σύνθετες κυανωτικές καρδιοπά-
θειες (κυκλοφορία Fontan -μονήρης κοιλία ή ατρη-
σία τριγλώχινας), η κύηση είναι υψηλού κινδύνου 
για τη μητέρα και το έμβρυο και η εγκυμοσύνη θα 
πρέπει να αποφεύγεται10.

Απόφραξη αριστερής κυκλοφορίας
Η στένωση μιτροειδούς βαλβίδας είναι κατά κα-
νόνα ρευματικής αιτιολογίας και η συχνότητα της 
νόσου μειώνεται συνεχώς στις αναπτυγμένες χώρες. 
Η αύξηση της καρδιακής παροχής και της καρδια-
κής συχνότητας κατά την κύηση αυξάνουν τη δια-
φορά πίεσης από τη στενωμένη βαλβίδα. Ασθενείς 
με στόμιο βαλβίδας < 2 cm2 είναι ιδιαίτερα υψηλού 
κινδύνου. Στις περιπτώσεις αυτές συστήνεται πλή-
ρης ανάπαυση και αγωγή με β-αποκλειστές ή και 
διουρητικά. Διαδερμική βαλβιδοπλαστική έχει δο-
κιμασθεί με επιτυχία κατά τη διάρκεια της κύησης11.

Η στένωση αορτής στις νεαρές ηλικίες είναι συνή-

θως συγγενής. Όταν είναι σοβαρού βαθμού (στόμιο 
βαλβίδας < 1.5 cm2) μπορεί να συνοδεύεται από σο-
βαρές επιπλοκές κυρίως κατά το 2ο και 3ο τρίμηνο 
της κύησης. Η περιφερική αγγειοδιαστολή κατά την 
κύηση αυξάνει την διαφορά πίεσης στην αορτική 
βαλβίδα, ενώ κατά τον τοκετό η καρδιακή λειτουρ-
γία επιβαρύνεται σημαντικά.

Η κύηση πρέπει να αποτρέπεται πριν από τη χει-
ρουργική διόρθωση σε σοβαρού βαθμού στένωση 
της αορτικής βαλβίδας και σε περίπτωση εγκυμοσύ-
νης συστήνεται η διακοπή της12. Σε προχωρημένη 
κύηση έχει δοκιμασθεί με επιτυχία βαλβιδοπλαστι-
κή με μπαλόνι11. Γενικά συστήνεται καισαρική τομή 
πριν το τέλος της εγκυμοσύνης, όταν το έμβρυο θε-
ωρηθεί βιώσιμο.

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι συνήθως 
καλά ανεκτή στη διάρκεια της κύησης. Η διάταση 
της αριστερής κοιλίας φαίνεται να επιδρά αιμοδυ-
ναμικά θετικά και οι περιπτώσεις αιφνίδιου θανά-
του είναι σπάνιες. Η ασθενής πρέπει να ενημερώνε-
ται κατά προτίμηση πριν από την εγκυμοσύνη ότι 
η πιθανότητα μεταβίβασης της νόσου στο έμβρυο 
είναι πολύ υψηλή, μέχρι και 50% στις οικογενείς 
μορφές13,14.

Στη μη χειρουργημένη στένωση του ισθμού της 
αορτής η κύηση θα πρέπει να αποτρέπεται, καθώς ο 
κίνδυνος για τη μητέρα (διαχωρισμός αορτής, καρ-
διακή κάμψη, υπέρταση) και το έμβρυο είναι σημα-
ντικός. Ο τοκετός πρέπει να γίνεται με καισαρική 
τομή. Μετά από χειρουργική διόρθωση πρέπει να 
παρακολουθείται η αρτηριακή πίεση (επί υπέρτα-
σης χορηγούνται β-αναστολείς). Η συχνότητα συγ-
γενούς καρδιοπάθειας στο νεογνό είναι 3-4%2.

Σύνδρομο Marfan
Οι ορμονικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης καθιστούν το τοίχωμα της αορτής περισ-
σότερο ευάλωτο για διαχωρισμό ή ρήξη. Όταν η δι-
άμετρος της ρίζας της αορτής υπερβαίνει τα 40mm 
η πιθανότητα διαχωρισμού, ρήξης αλλά και συμφο-
ρητικής καρδιακής ανεπάρκειας ανέρχεται σε 10% 
περίπου. Αλλά και σε περιπτώσεις με διάμετρο αορ-
τικής ρίζας μικρότερη από 40mm ο κίνδυνος σοβα-
ρών επιπλοκών υπολογίζεται σε 1% περίπου15.

Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για τον 
υψηλό κίνδυνο της κύησης. Στην περίπτωση που 
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επιλέγουν την συνέχιση της εγκυμοσύνης συνιστά-
ται στενή ιατρική παρακολούθηση με ηχοκαρδιο-
γραφική εκτίμηση κάθε 6-8 εβδομάδες, αγωγή με 
β-αποκλειστές σε όλη της διάρκεια της εγκυμοσύνης 
και αποφυγή έντονης σωματικής προσπάθειας. Ο 
τοκετός πρέπει να γίνεται με καισαρική τομή προς 
αποφυγή της αιμοδυναμικής επιβάρυνσης κατά τη 
διάρκεια των ωδινών16.

Μυοκαρδιοπάθεια της Λοχείας
Αποτελεί σπάνια μορφή διατατικής μυοκαρδιοπά-
θειας που εμφανίζεται τους τελευταίους μήνες της 
κύησης ή τους πρώτους πέντε μήνες μετά τον τοκε-
τό. Έίναι συχνότερη σε γυναίκες μεγαλύτερες των 
30 ετών, σε δίδυμο κύηση και σε συνυπάρχουσα 
υπέρταση στην κύηση. Στο 50-60% των περιπτώσε-
ων η νόσος υποχωρεί πλήρως σε διάστημα 6 μηνών, 
ενώ στις υπόλοιπες μεταπίπτει σε χρονία καρδιακή 
ανεπάρκεια. Η μυοκαρδιοπάθεια της λοχείας συ-
χνά υποτροπιάζει σε επόμενη κύηση17.

Καρδιακές παθήσεις με καλή ανοχή στην κύηση 
Η μείωση των περιφερικών αντιστάσεων κατά την 
κύηση καθιστά τις βαλβιδικές ανεπάρκειες της συ-
στηματικής κυκλοφορίας πολύ καλά ανεκτές (Πί-
νακας 3)18.

Ομοίως καλά ανεκτές είναι και οι ενδοκαρδιακές 
επικοινωνίες (Εικόνα 1) καθώς και η στένωση της 
πνευμονικής βαλβίδας. Γενικά συστήνεται διόρθω-
ση της στένωσης με βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι 
πριν την εγκυμοσύνη, έχουν ωστόσο περιγραφεί πε-
ριπτώσεις επιτυχούς βαλβιδοπλαστικής σε σοβαρού 
βαθμού στενώσεις κατά τη διάρκεια της κύησης11.
Στεφανιαία Νόσος 

Η μεγαλύτερη ηλικία των γυναικών στην κύηση σή-
μερα, το κάπνισμα και η αύξηση της επίπτωσης του 
διαβήτη έχουν αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης 
ενός οξέος στεφανιαίου επεισοδίου στη διάρκεια της 
κύησης ή της λοχείας20. Σε περίπτωση εμφράγματος 
μυοκαρδίου κατά την κύηση θα πρέπει να εξετάζεται 
η διενέργεια επείγουσας αγγειοπλαστικής και η ανα-
βολή του τοκετού για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες21. 

Πίνακας 3. Καρδιακές παθήσεις καλά ανεκτές στην εγκυμοσύνη
• Πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας19

• Ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας

• Ανεπάρκεια αορτής

• Μεσοκολπική επικοινωνία

• Μεσοκοιλιακή επικοινωνία

• Ανοικτός αρτηριακός πόρος 

• Στένωση πνευμονικής βαλβίδας

Εικόνα 1. Έγκυος γυναίκα με μεσοκολπική επικοινωνία. 
Η εγκυμοσύνη είναι καλά ανεκτή στην πάθηση αυτή, 
ωστόσο η πιθανότητα εμφάνισης θρομβοεμβολών και 
αρρυθμιών είναι αυξημένη (Πίνακας από J.P.M. Hamer).
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Μεταμόσχευση Καρδιάς 
Η κύηση είναι συνήθως επιτυχής σε περιπτώσεις με 
φυσιολογική καρδιακή λειτουργία και χωρίς ση-
μεία απόρριψης του μοσχεύματος. Σε περιπτώσεις 
όμως κληρονομούμενου νοσήματος της μητέρας 
(όπως η οικογενής διατατική μυοκαρδιοπάθεια), θα 
πρέπει να ενημερώνονται οι γονείς για τον κίνδυνο 
μεταβίβασης της νόσου. Συνιστάται στενή παρακο-
λούθηση της καρδιακής λειτουργίας και γενικότε-
ρες προφυλάξεις σε όλη τη διάρκεια της κύησης22.

Καρδιολογικά φάρμακα στην κύηση
Καρδιολογικά φάρμακα πρέπει να χορηγούνται 
με προσοχή στην εγκυμοσύνη και μόνο επί σαφών 
ενδείξεων. Ως αντιυπερτασικά προτιμώνται η με-
θυλντόπα, η υδραλαζίνη και σπανιότερα οι β-απο-
κλειστές. Τα θειαζιδικά διουρητικά πρέπει να χο-
ρηγούνται με προσοχή στην κύηση γιατί μπορεί να 
μειώσουν την μητροπλακουντιακή αιμάτωση και 
να επιδράσουν στην ανάπτυξη του εμβρύου. 

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγ-
γειοτασίνης καθώς και οι ανταγωνιστές των υποδο-
χέων της αγγειοτασίνης ΙΙ αντενδείκνυται πλήρως 
στην κύηση επειδή προκαλούν σοβαρές βλάβες στο 
έμβρυο23.

Όταν απαιτείται χορήγηση αντιπηκτικών, κατά 
το 1ο τρίμηνο συνιστάται η χορήγηση ουαρφαρίνης 
(σε δόση ≤5mg ημερησίως λόγω κινδύνου εμφάνι-
σης εμβρυοπάθειας) καθώς η ηπαρίνη συνοδεύεται 
από υψηλό ποσοστό θρομβοεμβολικών επεισοδίων 
και ιδιαίτερα θρόμβωσης προσθετικών βαλβίδων. 
Η τελική επιλογή της αντιπηκτικής αγωγής κατά το 
πρώτο τρίμηνο θα πρέπει να γίνει μετά από λεπτο-
μερή συζήτηση με τους γονείς και την ενημέρωσή 

τους για τους κινδύνους σε κάθε περίπτωση. Κατά 
τη διάρκεια του 2ου και 3ου τριμήνου προτιμώνται 
τα από του στόματος αντιπηκτικά. Την 36η εβδο-
μάδα αντικαθίστανται από υποδόρια ή ενδοφλέβια 
ηπαρίνη για αποφυγή ενδοκρανιακής αιμορραγίας 
κατά τον τοκετό, ή εναλλακτικά γίνεται καισαρική 
τομή, επίσης την 36η εβδομάδα της κύησης24,25. 

Προγεννητική διάγνωση συγγενούς καρδιοπάθει-
ας στο έμβρυο
Όταν η μητέρα έχει συγγενή καρδιοπάθεια υπάρ-
χει αυξημένη πιθανότητα (6-7%) εμφάνισης της 
ίδιας ή άλλης συγγενούς καρδιοπάθειας στο έμ-
βρυο. Όταν ο πατέρας ή ένα προηγούμενο παιδί 
της οικογένειας έχει συγγενή καρδιοπάθεια, οι πι-
θανότητες είναι σημαντικά μικρότερες (2.1% και 
2.3% αντίστοιχα). Σε ειδικές περιπτώσεις επικρα-
τούσας κληρονομικότητας, η πιθανότητα μπορεί 
να είναι 50%.

Η πρόοδος στην εμβρυϊκή ηχοκαρδιογραφία επι-
τρέπει σήμερα την αξιόπιστη διάγνωση σοβαρών 
συγγενών καρδιοπαθειών στο έμβρυο τους πρώ-
τους μήνες της κύησης. Οι γονείς πρέπει να ενη-
μερώνονται για τη βαρύτητα και τις συνέπειες της 
πάθησης ώστε να αποφασίσουν εάν επιθυμούν τη 
διακοπή της κύησης26.

Συμπερασματικά, οι πρόοδοι στην αντιμετώπιση 
των συγγενών και άλλων καρδιοπαθειών, βοηθούν 
όλο και περισσότερες γυναίκες με καρδιοπάθεια να 
γίνουν μητέρες. Απαιτείται ωστόσο σωστή εκτίμη-
ση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση 
των γυναικών αυτών κατά την εγκυμοσύνη για την 
ελαχιστοποίηση των πιθανών κινδύνων για τη μη-
τέρα και το νεογνό. Θ
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  Συχνά το καρδιακό νόσημα δεν είναι γνωστό και διαπιστώνεται κατά την εγκυμοσύνη
  Συμπτώματα όπως έντονη δύσπνοια ή αίσθημα παλμών στις εγκύους θα πρέπει να ερευνώνται με υπε-
ρηχογράφημα καρδιάς προς αποκλεισμό οργανικής καρδιακής νόσου
  Στόχοι της επιτυχούς αντιμετώπισης των καρδιακών νοσημάτων κατά την εγκυμοσύνη είναι η έγκαι-
ρη διάγνωση, η διαστρωμάτωση κινδύνου, η στενή παρακολούθηση και ο σχεδιασμός της εγκυμοσύνης 
και του τοκετού ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τη μητέρα και το έμβρυο
  Στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμάται ο φυσιολογικός τοκετός

Take home messages

Pregnancy imposes significant physiologic changes upon the cardiovascular system which can become 
challenging for pregnant women with heart disease. Cardiac disease is present in about 1% of pregnant 
women and the prevalence of cardiovascular diseases in women of childbearing age is expected to rise. The 
successes in medical and surgical treatment of congenital heart disease have led to an increasing number of 
women at childbearing age presenting with treated congenital heart disease. Rheumatic valvular heart disease, 
although rare in developed countries, still plays a role in young women. Increasing age of pregnant women 
and increasing prevalence of atherosclerotic risk factors have led to an increase in women with coronary 
artery disease at pregnancy. Successful management of pregnancy in women with cardiovascular diseases 
requires early diagnosis, a thorough risk stratification, and appropriate management by a team of obstetricians, 
cardiologists, anesthesiologists, and primary care physicians. 
 
KEYWORDS: Pregnancy / cardiac problems / prenatal screening

Synopsis
Cardiological problems in pregnancy
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Κωνσταντίνα Σαββίνα Πολίτη
Ένδοκρινολόγος-Διαβητολόγος,
Γενική Μαιευτική-Γυναικολογική και Παιδιατρική Κλινική «ΜΗΤΈΡΑ»

Η εγκυμοσύνη επηρεάζει σημαντικά την μορφολογία και την λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα με απο-
τέλεσμα την αύξηση του σε μέγεθος κατά 10% σε περιοχές ιωδιοεπάρκειας και κατά 20-40% σε ιωδιοπενι-
κές περιοχές. Έπίσης παρουσιάζεται αύξηση περίπου 50% της παραγωγής των θυρεοειδικών ορμονών σε 
συνδυασμό με αύξηση περίπου 50% της ημερήσιας ανάγκης ιωδίου. Αυτές οι φυσιολογικές αλλαγές συμ-
βαίνουν απρόσκοπτα σε υγιείς έγκυες. Σε πολλές περιπτώσεις ο αδένας δεν ανταπεξέρχεται στο στρες της 
κύησης με αποτέλεσμα εμφάνισης παθολογικών καταστάσεων που πρέπει να διαγνωστούν και να αντιμε-
τωπιστούν εγκαίρως για την σωστή ανάπτυξη του εμβρύου και την πρόοδο της κύησης. 
Πιθανές παθήσεις που χρήζουν αντιμετώπισης είναι ο Yποθυρεοειδισμός, ο Yπερθυρεοειδισμός, η Oζώδης 
Nόσος καθώς και ο Kαρκίνος του Θυρεοειδούς αδένος. 
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αξιολογείται η λειτουργία και η μορφολογία του θυρεοειδούς είτε πρίν 
είτε στα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Θυρεοειδής αδένας / υποθυρεοειδισμός / υπερθερεοειδισμός / όζοι θυρεοει-
δούς / εγκυμοσύνη
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Mini Symposium

Φυσιολογικά όρια ορμονών του θυρεοειδούς στην 
εγκυμοσύνη1-5

Ένα από τα ερωτήματα που τίθενται συχνά είναι: 
«Ποιές μπορούν να θεωρηθούν τελικά φυσιολο-

γικές τιμές ορμονών κατά την διάρκεια της κύησης 
για την σωστή έκβαση αυτής;» 

Η Αμερικάνικη Ένωση Θυρεοειδούς (ATA) δη-
μοσίευσε το 2011 κατευθυντήριες οδηγίες για την 

«Διάγνωση και την Διαχείριση των παθήσεων του 
θυρεοειδούς κατά την εγκυμοσύνη και μετά τον το-
κετό»5. Από τότε έως και σήμερα υπάρχει σημαντι-
κή νέα βιβλιογραφία σε αυτό τον τομέα έτσι το 2017 
η ίδια ένωση (ΑΤΑ) δημοσιεύσε ξανά ανανεωμένες 
κατευθυντήριες οδηγίες6.

Οι αρχικές μελέτες σε έγκυες στις Ηνωμένες Πολι-
τείες και την Έυρώπη έθεσαν ως ανώτερο όριο ανα-

Παθήσεις θυρεοειδούς αδένος  
στην εγκυμοσύνη
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φοράς για την TSH το 2,5 mU/L στο πρώτο τρίμηνο 
και το 3,0 mU/L στο δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο 
με FT4 εντός των φυσιολογικών ορίων για το τρίμη-
νο της κυησης5. Ωστόσο, πιο πρόσφατες μελέτες σε 
έγκυες γυναίκες στην Ασία, την Ινδία και τις Κάτω 
Χώρες, έχουν επιδείξει μέτρια μείωση στο ανώτερο 
όριο αναφοράς της TSH7,8. 

Υποθυρεοειδισμός στην εγκυμοσύνη
Ορισμός
Υποθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται ώς:
«Η υπολειτουργία του θυρεοειδούς αδένα με απο-
τέλεσμα την παραγωγή ορμονών σε μικρότερη πο-
σότητα από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός για 
την ορθή λειτουργία του.»

Αιτίες
Σε περιοχές με επάρκεια ιωδίου η πιο συχνή αι-
τία υποθυρεοειδισμού είναι η Χρόνια Αυτοάνοση 
Θυρεοειδίτιδα-Hashimoto (30-60%), ενώ σε ιωδι-
οπενικές περιοχές η ανεπάρκεια ιωδίου από μόνη 
της σχετίζεται με Υποθυρεοειδισμό και Βρογχο-
κήλη.

Άλλες αιτίες υποθυρεοειδισμού είναι οι ιατρογε-
νείς π.χ. προηγηθείσα θυρεοειδεκτομή, θεραπεία με 
ραδιενεργό ιώδιο, λήψη φαρμάκων αλλά και παθή-
σεις του υποθαλάμου ή της υπόφυσης. 

Έυθυρεοειδικές έγκυες με θετικά αντισώματα, 
antiTPO ή antiTg, θα πρέπει να μετρούν την TSH 
στον ορό πριν ή τη στιγμή της επιβεβαίωσης της 
εγκυμοσύνης και μετέπειτα κάθε 4 εβδομάδες ώστε 
να αρχίσουν εγκαίρως αγωγή εάν χρειαστεί ή να 
αναπροσαρμόσουν την αγωγή τους εάν ήδη τους 
χορηγείται. 

Κλινικά συμπτώματα
Τα συμπτώματα του υποθυρεοειδισμού στην εγκυ-
μοσύνη δεν διαφέρουν από αυτά των γυναικών 
που δεν είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Έπίσης 
πολλά από αυτά είναι κοινά με αυτά της εγκυμοσύ-
νης όπως π.χ. έντονη κόπωση, αύξηση σωματικού 
βάρους, δυσανεξία στο κρύο, δυσκολία συγκέντρω-
σης, δυσκοιλιότητα, τριχόπτωση. Για τον λόγο αυτό 
η διάγνωση πολλές φορές αργή να γίνει. Βασικό στο 
να μην χάνονται ή αργούν να διαγνωστούν τέτοια 
περιστατικά είναι, στην πρώτη επίσκεψη στον γυ-

ναικολόγο να γίνεται μαζί με τις λοιπές εξετάσεις 
και ένας έλεγχος τουλάχιστον της TSH καθώς και η 
λήψη πλήρους οικογενειακού και ατομικού ιστορι-
κού. Έπί μεταβολών της ορμόνης ή ύποπτου ιστο-
ρικού η έγκυος θα πρέπει άμεσα να παραπέμπεται 
σε ενδοκρινολόγο για ολοκλήρωση του ορμονολο-
γικού ελέγχου. 

Επιπλοκές Υποθυρεοειδισμού
Ο Υποθυρεοειδισμός αναλόγως της βαρύτητας του 
είτε δηλαδή πρόκειται για Έμφανή Υποθυρεοει-
δισμό (0,3-0,5% των εγκύων) είτε για Υποκλινικό 
Υποθυρεοειδισμό (2-2,5% των εγκύων) μπορεί να 
προκαλέσει δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στην σύλλη-
ψη όσο και στο αποτέλεσμα της εγκυμοσύνης όπως:
• Αποβολές πρώτου τριμήνου9.
•  Υπέρταση στην εγκυμοσύνη με ή χωρίς προε-

κλαμψία 
• Αποκόλληση του πλακούντα
•  Πρόωρο τοκετό (ακόμα και πριν την 32η εβδομά-

δα κύησης)10.
•  Λιποβαρές νεογνό 
•  Περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα
•  Αιμοραγία postpartum
•  Νευροψυχολογικές και νοητικές βλάβες του νεο-

γνού11-15.

Διάγνωση και Θεραπεία
Γίνεται διάγνωση: 

Υποκλινικού Υποθυρεοειδισμού (TSH 2,5-10 
mU/L με FT4 σε φυσιολογικά επίπεδα για το τρί-
μηνο της κύησης).

Εμφανούς Υποθυρεοειδισμού (TSH > 2,5 mU/L 
με FT4 χαμηλότερη από το κατώτερο φυσιολογικό 
όριο για το τρίμηνο της κύησης ή TSH >10 mU/L 
ανεξαρτήτως επιπέδων FT4).

Και στις δύο περιπτώσεις η έγκυος θα πρέπει να 
αρχίσει αγωγή με Λεβοθυροξίνη από του στόματος 
επαναφέροντας τα επίπεδα των ορμονών στα φυ-
σιολογικά για το τρίμηνο κύησης και η παρακο-
λούθηση της θα πρέπει να γίνεται ανά 4 εβδομάδες 
μέχρι την 20η εβδομάδα και μετά μια φορά μεταξύ 
26ης και 32ης εβδομάδας, με αναπροσαρμογή της 
δόσης εφόσον χρειάζεται λαμβάνοντας υπόψιν και 
την αύξηση του σωματικού βάρους της. 

Η Υποθυρεοξιναιμία (φυσιολογική TSH με FT4 
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χαμηλότερη από το όριο για το τρίμηνο της κύησης) 
δεν χρήζει αγωγής.

Μετά τον τοκετό η Λεβοθυροξίνης θα πρέπει να 
μειωθεί στην πρό εγκυμοσύνης δόση και νέος έλεγ-
χος αυτής σε 6 εβδομάδες. Έντούτις μια μελέτη έδειξε 
ότι το 50% των γυναικών με Hashimoto χρήζουν αύ-
ξησης της δόσης πιθανόν λόγω παρόξυνσης της αυ-
τοανοσίας την περίοδο μετά τον τοκετό16. (Εικόνα 1.)

Θυρεοτοξίκωση στην Εγκυμοσύνη
Ορισμός
Θυρεοτοξίκωση χαρακτηρίζεται ως: 
«το κλινικό σύνδρομο Υπερμεταβολισμού και 
Υπερδραστηριότητας που προκύπτει όταν οι συ-
γκεντρώσεις των ελεύθερων θυρεοειδικών ορμονών 
στον ορό (FT4 και/ή FT3) είναι πάνω από το ανώτε-
ρο φυσιολογικό όριο του εργαστηρίου».

Εικόνα 1. Αλγόριθμος διάγνωσης και αντιμετώπισης του Υποθυρεοειδισμού στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης 
 
(Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during preg-
nancy and postpartum. Thyroid 21:1081-1125)
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Αιτίες
Πιο συχνά Αυτοάνοσης αιτιολογίας όπως:
•  Νόσος Grave’s (0,5-1% των εγκυμοσυνών). Μπο-

ρεί να διαγνωστεί για πρώτη φορά κατά την δι-
άρκεια της εγκυμοσύνης ή ως υποτροπή σε γυναί-
κες με ιστορικό υπερθυρεοειδισμού.
Λιγότερο συχνά μη αυτοάνοσης αιτιολογίας 

όπως:
•  Τοξική Πολυοζώδης Βρογχοκήλη
•  Τοξικό Αδένωμα
•  Ιατρογενής Υπερθυρεοειδισμός
•  Struma ovarii 
•  Υποξεία Θυρεοειδίτιδα
•  Σύνδρομο Υπερθυρεοειδισμού της Κύησης (1-3% 

των κυήσεων). Χαρακτηρίζεται από παροδικό 
υπερθυρεοειδισμό στο πρώτο μισό της εγκυμοσύ-
νης και οφείλεται στην Διέγερση του Υποδοχέα 
της Θυρεοτροπίνης (TSH) από την πλακουντια-
κή ανθρώπινη Χοριακή Γοναδοτροπίνη (hCG). Η 
γρήγορη αύξηση των επιπέδων της hCG μετά την 
γονιμοποίηση φτάνοντας στο ζενίθ την 10-12η 
εβδομάδα κύησης μπορεί να προκαλέσει μείωση 
των επιπέδων της TSH στον ορό3,17. 

•  Πολύ αυξημένες τιμές χοριακής γοναδοτροπίνης 
μπορεί να έχουμε επίσης στις Πολύδιμες Κυήσεις, 
στην Υπερέμεση της Κύησης, στην Υδατιδώδη 
Μυλη, το Χοριοκαρκίνωμα με το ίδιο αποτέλε-
σμα. 

Κλινικά συμπτώματα
Σε όλες τις περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι κοινά: 

Ταχυκαρδίες, εφιδρώσεις, ανησυχία και ταραχή, 
άσχημος ύπνος, δυσανεξία στη ζέστη και τρόμος. 

Επιπλοκές Υπερθυρεοειδισμού
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαιευτικές και 
ιατρικές επιπλοκές σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο 
του υπερθυρεοειδισμού και τη διάρκεια της ευθυρε-
οειδικής κατάστασης κατά την εγκυμοσύνη18,19. Ο 
μη έλεγχος του υπερθυρεοειδισμόυ σχετίζεται με:
•  Αποβολές
•  Υπέρταση που προκαλείται από την εγκυμοσύνη
•  Πρόωρο τοκετό 
•  Χαμηλό βάρος γέννησης 
•  Περιορισμένη Ένδομήτρια ανάπτυξης
•  Περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα
•  Θυρεοτoξική Κρίση (Thyroid storm) 

•  Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια της Μητέ-
ρας20

Διάγνωση και Θεραπεία
Διάγνωση γίνεται με χαμηλή ή μη μετρήσιμη TSH 
και αυξημένη FT4 κ/ή FT3. Από όσα ειπώθηκαν 
πρίν όμως χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος έλεγχος 
του θυρεοειδούς αδένα από ενδοκρινολόγο ώστε με 
την κλινική εξέταση, την λήψη ιστορικού καθώς και 
τον πλήρη ορμονολογικό αλλά και απεικονιστικό 
έλεγχο του αδένα να επιβεβαιωθεί το αν βρισκόμα-
στε μπροστά σε ένα παροδικό φυσιολογικό γεγο-
νός ή σε μία λανθάνουσα ή ακόμα και ενεργή νόσο 
του αδένα που χωρίς την έγκαιρη αντιμετώπιση θα 
μπορούσε να αποβεί μοιραία τόσο για την πρόοδο 
της εγκυμοσύνης όσο και το ίδιο το κύημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ απαγορεύεται να γίνεται σπινθηρο-
γράφημα θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη.

Στην περίπτωση υπερθυρεοειδισμού της κύησης 
ή υπερθυρεοειδισμού λόγω υπερέμεσης χρειάζεται 
μόνο υποστηρικτική θεραπεία, έλεγχος των εμέτων 
και των ηλεκτρολυτών, καλή ενυδάτωση ακόμα και 
ενδοφλεβίως. Συνήθως μετά την 14-18 εβδομάδα 
κύησης ο υπερθυρεοειδισμός φτιάχνει. 

Στον υπερθυρεοειδισμό λόγω Grave’s η θεραπεία 
είναι: στις πιο βαριές μορφές η χρήση αντιθυρεο-
ειδικών σκευασμάτων, ενώ στις ηπιότερες η συχνή 
παρακολούθηση της εγκύου χωρίς φάρμακα διότι 
συνήθως με την πρόοδο την κύησης ο υπερθυρε-
οειδισμός φτιάχνει. Παρενέργειες από τα σκευά-
σματα μπορεί να παρουσιαστούν σε ένα ποσοστό 
3-5 % των γυναικών και συνήθως πρόκειται για 
αλλεργικές αντιδράσεις κυρίως δερματικό εξάνθη-
μα21. Η μεγαλύτερη ανησυχία σχετικά με τη χρήση 
αντιθυρεοειδικών κατά την εγκυμοσύνη σχετίζεται 
με τερατογόνες επιδράσεις στο έμβρυο. Η Προπυ-
λοθειουρακίλη αν και ηπατοτοξική (συνιστάται συ-
χνή παρακολούθηση των ηπατικών ενζύμων) συνη-
θίζεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης διότι 
μελέτες έχουν δείξει ότι η χρήση Μεθιμαζόλης στο 
τρίμηνο αυτό μπορεί να προκαλέσει aplasia cutis, 
ατροφία οισοφάγου ή χοανών και δυσμορφίες προ-
σώπου, αν και σε μικρό ποσοστό νεογνών22. Για μι-
κρά χρονικά διαστήματα, 2-6 εβδομάδες, μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και β-αδρενεργικοί αναστο-
λείς λόγω της πιθανότητας επιπλοκών στο νεογνό 
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όπως βραδυκαρδία του εμβρύου, μειωμένη ενδομή-
τρια ανάπτυξη, νεογνική υπογλυκαιμία23. 

Στόχος της Θεραπείας είναι οι ελεύθερες θυρεοει-
δικές ορμόνες να βρίσκονται στα ανώτερα ή αμέσως 

Εικόνα 2. Παρακολούθηση και αντιμετώπιση των Όζων του θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη 

(Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during preg-
nancy and postpartum. Thyroid 21:1081-1125)
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πάνω από τα φυσιολογικά όρια του εργαστηρίου με 
την μικρότερη αναγκαία δόση ενώ η TSH μπορεί 
να παραμένει χαμηλή ακόμα και κατεσταλμένη. 
Αρχικά επανέλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε 2-4 
εβδομάδες και όταν σταθεροποιηθεί η δόση κάθε 4 
εβδομάδες.

Όζοι και καρκίνος του θυρεοειδούς στην 
εγκυμοσύνη
Οι όζοι και ο καρκίνος του θυρεοειδούς διαγνωσμέ-
νοι κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αποτελούν 
πρόκληση για τον ενδοκρινολόγο διότι πρέπει να 
αποφασίσει σύμφωνα με την βαρύτητα της νόσου 
την σωστή θεραπεία αποφεύγοντας ιατρικές πρά-
ξεις που θα μπορούσαν να βλάψουν την υγεία της 
μητέρας, του εμβρύου αλλά και την πρόοδο της 
εγκυμοσύνης.

Να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια της κύησης σε 
διάφορες μελέτες έχει παρατηρηθεί αύξηση των δι-
αστάσεων των όζων24. Η αντιμετώπιση αυτών είναι 
ίδια με την παρακολούθηση εκτός κύησης δηλαδή 

με υπερηχογράφημα και στην περίπτωση υπόπτων 
χαρακτηριστικών για κακοήθεια με παρακέντηση, 
καθότι καμία από τις δύο δεν είναι επιβλαβής για 
το έμβρυο ή την πρόοδο της κύησης25.

Σε περίπτωση καλοήθειας στην παρακέντηση 
συνιστάται υπερηχογραφική παρακολούθηση ανά 
τρίμηνο και αν παρατηρηθούν μεταβολές στους 
όζους ή ύποπτα χαρακτηριστικά αυτή θα πρέπει να 
επαναληφθεί.

Σε περίπτωση διάγνωσης καρκίνου του θυρεοει-
δούς στην διάρκεια του πρώτου τριμήνου η από-
φαση για θυρεοειδεκτομή μπορεί να αναβληθεί για 
το δεύτερο τρίμηνο, το οποίο θεωρείται ασφαλής 
περίοδος τόσο για το έμβρυο όσο και την πρόοδο 
της εγκυμοσύνης. Έάν δε η υπερηχογραφική εικόνα 
παραμένει σταθερή, τότε η θυρεοειδεκτομή μπορεί 
διενεργηθεί και μετά τον τοκετό χωρίς αυτό να με-
ταβάλει την πρόγνωση. Μέχρι να γίνει η επέμβαση 
η έγκυος θα πρέπει να ακολουθεί αγωγή με Λεβο-
θυροξίνη κρατώντας τα επίπεδα της TSH χαμηλά 
(0,1-1,5 mIU/L)26. (Εικόνα 2). Θ

  Ο θυρεοειδής αδένας αλλάζει μορφή αλλά και λειτουργία κατά την εγκυμοσύνη. 
  Έπί εγκυμοσύνης συνιστάται, στην πρώτη επίσκεψη έλεγχος της TSH και λήψη ιστορικού για εντοπι-
σμό παθήσεων του θυρεοειδούς.
  Φυσιολογικά όρια ορμονών του θυρεοειδούς στην εγκυμοσύνη TSH 2,5 mU/L στο πρώτο και 3,0 mU/L 
στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο με FT4 εντός των φυσιολογικών ορίων.
  Eπί υποψίας ή διάγνωσης παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα συνιστάται ενδοκρινολογική εκτίμηση. 
  Έπιβάλλεται θεραπεία των παθήσεων του θυρεοειδούς για μείωση των επιπλοκών τόσο στο ίδιο το 
έμβρυο αλλά και την πρόοδο της εγκυμοσύνης.

Take home messages

Pregnancy affects both, thyroid function and anatomy. During pregnancy an enlargement of the thyroid gland 
is observed.The increase in size reaches the level of 10% in “iodine - sufficient”areas and the level of 30-40% in 
“iodine-deficient” areas.
Also there is an increase of about 50% of the production of thyroid hormones combined with an increase of 

Diseases of the thyroid gland in pregnancy
Synopsis
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about 50% of the iodine daily requirement. These physiological changes occur in healthy pregnant women. In 
many cases, the thyroid gland does not cope with the stress of pregnancy.A consequence of this phenomenon 
is the appearance of pathological conditions which must be diagnosed and managed early and properly in 
order to achieve satisfactory maternal health and normal intrauterine fetal development. 
Possible diseases that need to be treated during pregnancy are hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid 
nodules, and thyroid cancer. 
The thyroid function and morphology should be evaluated either before or during the early stages of pregnancy. 
 
KEYWORDS: Thyroid gland / hypothyroidism / hyperthyroidism / thyroid nodules / pregnanncy
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Mini Symposium

O αρρύθμιστος ή ελλιπώς ρυθμιζόμενος 
σακχαρώδης διαβήτης (ΣΔ) σχετίζεται 
με υψηλή περιγεννητική νοσηρότητα 

και θνησιμότητα1,2. Σε περιπτώσεις προυπάρχοντος 
ΣΔ είναι σημαντικός ο έλεγχος της μητέρας πριν τη 
σύλληψη για να εκτιμηθεί η παρουσία και η σοβα-
ρότητα επιπλοκών όπως η υπέρταση, η νεφροπά-
θεια , η αμφιβληστροειδοπάθεια, τα οποία μπορούν 
να επιδεινωθούν κατά τη διάρκεια της κύησης και 
να επηρεάσουν τόσο τη μητέρα όσο και το έμβρυο. 
Κατά το πρώτο τρίμηνο η μητρική υπεργλυκαιμία 
μπορεί να βλάψει την οργανογένεση (10%). Στο 2ο 
και 3ο τρίμηνο η μητρική υπεργλυκαιμία προκα-

λεί υπερινσουλιναιμία στο έμβρυο η οποία οδηγεί 
σε μακροσωμία του εμβρύου και καθυστερημένη 
πνευμονική ωρίμανση. Μητέρες με προϋπάρχοντα 
ΣΔ και αγγειοπάθεια έχουν υψηλό ποσοστό καθυ-
στερημένης ενδομήτριας ανάπτυξης (ΙUGR) και 
θνησιμότητας του εμβρύου στο τελευταίο τρίμηνο 
της κύησης1-3.

Κύηση και Σακχαρώδης Διαβήτης
Σε περίπτωση που ο ΣΔ προυπάρχει της κύησης, ο 
κίνδυνος επιπλοκών τόσο για τη μητέρα όσο και 
για το έμβρυο είναι ιδιαίτερα αυξημένος1,2. Τέτοιοι 
κίνδυνοι είναι η αυτόματη έκτρωση, ανωμαλίες του 

Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
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εμβρύου, προεκλαμψία, μακροσωμία του εμβρύου, 
νεογνική υπογλυκαιμία και υπερχολερυθριναι-
μία1,2. 

Σε προυπάρχοντα ΣΔ, η ρύθμιση της γλυκόζης 
προ και κατά τη διάρκεια της κύησης, μειώνει κατά 
πολύ τον κίνδυνο αποβολών, συγγενών ανωμαλι-
ών, ενδομήτριου και νεογνικού θανάτου.

Απαραίτητες κρίνονται συμβουλές σχετικά με1, 2:
•  Τη σημασία της διατροφής, του ελέγχου του σω-

ματικού βάρους και της άσκησης
•  Τον κίνδυνο της υπογλυκαιμίας
•  Την επήρεια της ναυτίας και των εμέτων στην 

τιμή της γλυκόζης
•  Τον κίνδυνο για τραυματισμό κατά τη διάρκεια 

του τοκετού, και την αυξημένη πιθανότητα και-
σαρικής τομής, σε περίπτωση μακροσωμικού εμ-
βρύου

•  Τη σημασία του ελέγχου για αναγνώριση πιθανής 
διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας και νεφρο-
πάθειας (εκτός και εάν έχει προηγηθεί εντός τρι-
μήνου από την έναρξη της εγκυμοσύνης)

•  Τη σημασία του γλυκαιμικού ελέγχου και της 
γρήγορης σίτισης του νεογνού προκειμένου να 
αποφευχθεί η νεογνική υπογλυκαιμία.

•  Σύσταση για λήψη φολικού οξέος (5mg/d) προ-
κειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος δυσμορφίας του 
νευρικού σωλήνα.

•  Σύσταση για μηνιαίο έλεγχο της HbA1c στις γυ-
ναίκες με ΣΔ που επιθυμούν εγκυμοσύνη.

•  Έπιθυμητή τιμή για την HbA1c είναι <48mmol/
mol (6.5%).

•  Σύσταση για αποφυγή εγκυμοσύνης σε γυναίκες 
με HbA1c >86mmol/mol (10%).

Σακχαρώδης Διαβήτης Κύησης
Ο ΣΔ κύησης αυξάνει κατά πολύ τον κίνδυνο μα-
κροσωμίας του εμβρύου, περιγεννητικής νοσηρό-
τητας και εμφάνισης μητρικού ΣΔ μετά την εγκυ-
μοσύνη2,4,5.

Η διάγνωση του ΣΔ κύησης γίνεται με την κα-
μπύλη σακχάρου που περιλαμβάνει χορήγηση 75gr 
γλυκόζης μεταξύ 24-28 εβδομάδας κύησης και μέ-
τρηση των συγκεντρώσεων της γλυκόζης στα 0,60 
και 120 λεπτά μετά την φόρτιση. Για τη διάγνωση 
του ΣΔ κύησης ισχύουν οι ακόλουθες τιμές σακχά-
ρου6:

Χρόνος 0 ≥ 92mg/dl
60 λεπτά ≥ 180mg/dl
120 λεπτά ≥ 153mg/dl 
Αν υπάρχει έστω και μία τιμή πάνω από τις ανώ-

τερες τιμές μπαίνει η διάγνωση του ΣΔ κύησης.
Συστήνεται σε όλες τις εγκυμονούσες, ανεξαρτή-

τως του τύπου ΣΔ, διατήρηση των τιμών γλυκόζης 
λιγότερο από τα ακόλουθα επίπεδα1,2:
1. Nηστείας: ≤ 95mg/dl και
2. 1 ώρα μεταγευματικά: ≤140mg/dl ή
3. 2 ώρες μεταγευματικά: ≤120mg/dl

Η τιμή της γλυκόζης σε γυναίκες που λαμβάνουν 
ινσουλίνη πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 72mg/
dl1.

Απαιτείται επειγόντως έλεγχος για κετοναιμία σε 
περίπτωση που η έγκυος παρουσιάσει υπεργλυκαι-
μία ή αισθανθεί αδιαθεσία, προκειμένου να απο-
κλειστεί διαβητική κετοξέωση1,4. 

Παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση ΣΔ κύη-
σης αποτελούν1,2,3,7,8:
•  BMI > 30kg/m2

•  Iστορικό μακροσωμικού εμβρύου (>4.5kg)
•  Iστορικό ΣΔ κύησης
•  Οικογενειακό ιστορικό ΣΔ (σε συγγενή πρώτου 

βαθμού)
•  Η εμφάνιση γλυκοζουρίας 2+ σε μία εξέταση ή 1+ 

σε 2 εξετάσεις μπορεί να υποκρύπτει αδιάγνωστο 
ΣΔ κύησης1,6,8. 

Παρακολούθηση κύησης με συνυπάρχοντα ΣΔ
Συστήνεται υπερηχογραφικός έλεγχος στις 20w 
κύησης, για αναγνώριση ανατομικών ανωμαλιών, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της εμβρυικης 
καρδιάς1,2. 

Έπίσης, υπερηχογραφικός έλεγχος όπου θα ελέγ-
χεται η βιομετρία του εμβρύου και η ποσότητα του 
αμνιακού υγρού, κάθε 4 εβδομάδες από τις 28 έως 
τις 36 εβδομάδες κύησης1,2.

Συστήνεται ιδιαίτερα ο έλεγχος με καρδιοτοκο-
γραφια (NST), Doppler της ομφαλικής αρτηρίας και 
το βιοφυσικό προφίλ, εάν υπάρχει κίνδυνος ενδομή-
τριας υπολειπόμενης ανάπτυξης η και αλλων αιτιων 
που μπορει να καταληξουν σε ενδομητριο θανατο. 

Παρακολούθηση HbA1c
1.  Μέτρηση της HbA1c, σε όλα τα τρίμηνα, στις 
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εγκυμονούσες με προυπάρχοντα ΣΔ για τον κα-
θορισμό του βαθμού επικινδυνότητας της κύησης 
και τη γνώση σωστής ή μη ρύθμισης του ΣΔ1.

2.  Ο βαθμός επικινδυνότητας για την εγκυμοσύ-
νη σε περίπτωση προυπάρχοντος ΣΔ αυξάνει 
όταν το επίπεδο της HbA1c είναι > 48mmol/mol 
(6.5%)1.

3.  Συστήνεται η μέτρηση της HbA1c σε γυναίκες με 
ΣΔ κύησης τη στιγμή της διάγνωσης, προκειμέ-
νου να αναγνωριστούν όσες έχουν προυπάρχο-
ντα ΣΔ τύπου ΙΙ.

ΣΔ και πρόωρος τοκετός
Ο ΣΔ δεν αποτελεί αντένδειξη για χορήγηση στερο-
ειδών για την επίτευξη πνευμονικής ωρίμανσης ή 
τοκόλυσης. Αντενδείκνυται η χορηγηση β συμπα-
θητικο-μιμητικών ως τοκολυτικά. 

Σε ινσουλινο εξαρτώμενο ΣΔ, η χορήγηση στε-
ροειδών για διέγερση της πνευμονικής ωρίμανσης 
απαιτεί την πρόσθετη χορήγηση ινσουλίνης και την 
συστηματική παρακολούθηση των επιπέδων σακ-
χάρου στο μητρικό αίμα για περίπου πέντε ημέρες.

Τοκετός – Λοχεία
Συστήνεται πρόκληση τοκετού ή επί ενδείξεων, και-

σαρική τομή, από τις 37 έως τις 38w+6 , σε γυναίκες 
με ΣΔ τύπου Ι ή ΙΙ. Διαφορετικά, σε ΣΔ κύησης, συ-
στήνεται αναμονή μέχρι την αυτόματη έναρξη το-
κετού, όχι μετά την 40+6 1,8,9.

Η προγραμματισμένη καισαρική τομή πρέπει να 
προτιμάται αν το υπολογιζόμενο βάρος του εμβρύ-
ου ξεπερνά τα 4500gr1,8.9.

Σχεδόν όλες οι γυναίκες με ΣΔ κύησης είναι ευ-
γλυκαιμικές με το πέρας του τοκετού. Ωστόσο, πρέ-
πει να γίνεται παρακολούθηση των τιμών του σακ-
χάρου για 24 ώρες μετά τον φυσιολογικό τοκετό και 
για 48 ώρες μετά την καισαρική τομή1, 8,9.

Σε προυπάρχοντα ΣΔ, οι απαιτήσεις σε ινσουλίνη 
και η ημερήσια πρόσληψη θερμίδων θα πρέπει να 
επαναξιολογούνται μετά τον τοκετό1, 8,9.

Ο θηλασμός θα πρέπει να ενθαρρύνεται.
Πρέπει να γίνει επανάληψη της καμπύλης σακχά-

ρου (75g) 6-12 εβδομάδες μετά τον τοκετό σε γυναί-
κες με ΣΔ κύησης1,8,9.

Η μητρική υπεργλυκαιμία στον τοκετό αυξάνει 
τον κίνδυνο εμβρυικής οξέωσης και νεογνικής υπο-
γλυκαιμίας. Τα ιδανικά επίπεδα σακχάρου στη μη-
τέρα κατά τον τοκετό είναι 70-110mg/dl. Κρίνεται 
απαραίτητη η άμεση αντιμετώπιση σε τιμές σακχά-
ρου <50 ή >180mg/dl1,8,9. Θ

  Μεταξύ των γυναικών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη στην κύηση, το 87.5% έχουν σακχαρώδη 
διαβήτη κύησης, το 7.5% σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι και το 5% τύπου ΙΙ. 
  Η παρουσία σακχαρώδους διαβήτη στην κύηση έχει συσχετιστεί με πολλούς κινδύνους τόσο για τη 
μητέρα όσο και για το έμβρυο. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι η αυτόματη έκτρωση, η προεκλαμψία, ο πρόω-
ρος τοκετός, ο ενδομήτριος θάνατος, συγγενείς ανωμαλίες του εμβρύου, μακροσωμία, τραυματισμός 
κατά τον τοκετό, περιγεννητική νοσηρότητα και θνησιμότητα και υπογλυκαιμία του νεογνού.
  H ρύθμιση της γλυκόζης προ και κατά τη διάρκεια της κύησης, μειώνει κατά πολύ τον κίνδυνο αποβο-
λών, συγγενών ανωμαλιών, ενδομήτριου και νεογνικού θανάτου.

Take home messages
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The incidence of diabetes mellitus during pregnancy is increasing. This increase is associated with higher 
rates of obesity and pregnancy in older women. Among women with diabetes in pregnancy, 87.5% have 
gestational diabetes mellitus, 7.5% type I diabetes mellitus and 5% type II diabetes. The presence of diabetes 
mellitus in pregnancy has been associated with many risks for both the mother and the fetus. These include 
spontaneous abortion, pre-eclampsia, premature labor, intrauterine death, congenital abnormalities of the 
fetus, macrosomia, labor injury, perinatal mortality and hypoglycemia of the newborn.

KEYWORDS: Diabetes mellitus / pregnancy / gestational diabetes
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Diabetes mellitus in pregnancy
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Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο θεωρείται εάν συνυπάρχουν ένα τουλάχιστον κλινικό κριτήριο και ένα από 
τα εργαστηριακά κριτήρια, από τα ακόλουθα: αγγειακή θρόμβωση/θνησιμότητα σε κύηση και αντικαρ-
διολιπινικά αντισώματα/αντιπηκτικά λύκου.
Τουλάχιστον κάποια από τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα μπορεί να παίζουν ένα ρόλο στην παθογέ-
νεση των μαιευτικών επιπλοκών του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου.
Ο συνδυασμός ηπαρίνης με χαμηλής δόσης ασπιρίνη, αποδείχθηκε ότι, σε τυχαιοποιημένες, συγκριτικές 
μελέτες, αύξησε το ποσοστό ζωντανών γεννήσεων σημαντικά.
10-15% των ζευγαριών σε αναπαραγωγική ηλικία υποφέρουν από υπογονιμότητα, ανεξάρτητα από τη 
παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων. Έίναι πιθανόν ότι γυναίκες με θετικά αντισώματα θα είναι 
υποψήφιες για πρόκληση ωορηξίας, με ή χωρίς εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά εμβρύων. Λόγω 
υψηλών λοιπόν οιστρογόνων (κυρίως οιστραδιόλης) που προκαλούνται από την πρόκληση από τις γο-
ναδοτροπίνες, οι γυναίκες με θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, μπορεί να υπόκεινται σε αυξημένο 
θρομβοεμβολικό κίνδυνο και χρειάζονται προφύλαξη με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο / μαιευτικές επιπλοκές / αντικαρδιολιπινικά 
αντισώματα / αντιπηκτικά λύκου / ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους / ασπιρίνη χαμηλής δόσης

Περίληψη

Corresponding author
Θεόδωρος Χατζής, Αιματολόγος, Νοσοκομείο ΜΗΤΈΡΑ, Έρυθρού Σταυρού 6 και Κηφισίας, 15123 
Μαρούσι-Νέα Φιλοθέη, Τηλέφωνο 210 6869000

Mini Symposium

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο 
στην εγκυμοσύνη.  
Διάγνωση και αντιμετώπιση



Τόμος 3|Τεύχος 1, 2019 37

Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο στην εγκυμοσύνη. Διάγνωση και αντιμετώπιση

Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPL) εί-
ναι μια ετερογενής ομάδα ανοσοσφαιρινών, 
που περιέχει, αναμέσα σε άλλα, τα αντιπη-

κτικά λύκου (LA) και τα αντικαρδιολιπινικά αντι-
σώματα (aCL). 

Τα LAs είναι επίκτητοι αναστολείς της πήξης, οι 
οποίοι έχουν περιγραφεί αρχικά σε ασθενείς με συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο (SLE). Παρατείνουν 
τις αντιδράσεις της πήξης, οι οποίες εξαρτώνται 
από φωσφολιπίδια1, αλλά αντίθετα με αυτή την in 
vitro συμπεριφορά, τα αντιπηκτικά λύκου συνήθως 
δεν σχετίζονται με αιμορραγικές επιπλοκές. 

Τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα αντιδρούν 
με ανοδικό φωσφολιπίδιο σε ανοσο-αντιδράσεις 
στερεής φάσης και είναι υπέυθυνα για ψευδώς θετι-
κή δοκιμασία για τη σύφιλη2.

Τα αντιπηκτικά λύκου και τα αντικαρδιολιπινικά 
αντισώματα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους 
αντισώματα και συνυπάρχουν σε περίπου τα δύο 
τρίτα των περιπτώσεων. 

Τη δεκαετία του 1990, έρευνες από διαφορετι-
κά εργαστήρια, ξεκαθάρισαν ότι τα αντιπηκτικά 
λύκου και τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα 
δεν αναγνωρίζουν ανοδικά φωσφολιπίδια, όπως 
υπήρχε για καιρό η αντίληψη, αλλά πρωτείνες του 
πλάσματος, συνδεδεμένες σε κατάλληλες ανοδικές 
επιφάνειες (ωστόσο όχι απαραίτητα φωσφολιπιδι-
κές επιφάνειες). Ανάμεσα σε αυτές, η β2-γλυκοπρω-
τείνη Ι (b2-GPI) και η προθρομβίνη (PT) είναι οι 
πιο κοινοί και μελετημένοι αντιγονικοί στόχοι. Η 
β2-γλυκοπρωτείνη είναι απαραίτητη από την μεγά-
λη πλειονότητα των αντικαρδιολιπινικών αντισω-
μάτων, για να αντιδράσουν με καρδιολιπίνη στις 
ανοσολογικές δοκιμασίες3, ενώ αντίθετα η δραστη-
ριότητα του αντιπηκτικού λύκου στις δοκιμασίες 
πήξης που εξαρτώνται από φωσφολιπίδια, προκα-
λείται από αντισώματα αντι-β2 γλυκοπρωτείνης4 
και αντι-θρομβίνης5. 

Άλλες πρωτείνες που αναγνωρίζονται από αντι-
φωσφολιπιδικά αντισώματα περιλαμβάνουν την 
ενεργοποιημένη πρωτείνη C, την πρωτείνη S, την 
αννεξίνη V, τα χαμηλού και υψηλού μοριακού βά-
ρους κινινογόνα, τον παράγοντα ΧΙΙ και τον ενερ-
γοποιητή του ιστικού πλασμινογόνου6. 

Μια που οι περισσότερες από αυτές τις πρωτεί-
νες εμπλέκονται στη ρύθμιση της διαδικασίας της 

πήξης, είναι κατανοητό ότι αντισώματα, τα οποία 
ελαττώνουν τις συγκεντρώσεις τους στο πλάσμα 
ή παρεμποδίζουν την λειτουργία τους, μπορεί να 
παράγουν μια ανισορροπία μεταξύ των προπη-
κτικών και αντιπηκτικών συστημάτων, εξηγώντας 
έτσι τον αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο αυτών των 
ασθενών. Παρά την πλούσια έρευνα, δε έχει βρεθεί, 
μέχρι σήμερα, απόλυτη απόδειξη ενός παθολογικού 
ρόλου για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, για 
τη δημιουργία θρόμβωσης. Στην πραγματικότητα, 
αρτηριακές και φλεβικές θρομβώσεις και μαιευτικές 
επιπλοκές, είναι τα κλινικά συμβάντα που σχετίζο-
νται πιο συχνά με αντιφωσφολιπιδικά αντισώμα-
τα και είναι αυτά που αποτελούν το ονομαζόμενο 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS)7. 

Δύο τύποι αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου έχουν 
περιγραφεί: «πρωτοπαθές» αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο, το οποίο συμβαίνει στην απουσία μιας 
υποκείμενης νόσου8, και «δευτεροπαθές» αντιφω-
σφολιπιδικό σύνδρομο, το οποίο σχετίζεται με συ-
στηματικό ερυθηματώδη λύκο και άλλα αυτοάνοσα 
ή νεοπλασματικά νοσήματα, ή άλλες παθολογικές 
καταστάσεις9. 

Παρότι δεν περιλαμβάνονται σε αυτά τα κριτή-
ρια, τα οποία έχουν πρόσφατα τεθεί από μια διεθνή 
συνάντηση εργασίας,7 η καθυστέρηση ενδομήτριας 
ανάπτυξης (IUGR), η προεκλαμψία και η προωρό-
τητα, είναι άλλα συμβάντα που σχετίζονται συχνά 
με αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο10.

Συνολικά, η παρουσία μαιευτικών επιπλοκών, σε 
γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, είναι 
περίπου 15-20%11.

Παθογένεση των μαιευτικών επιπλοκών
Ιστοπαθολογική ανάλυση σε πλακούντες αποβολής 
έχει γίνει σε σχετικά λίγες γυναίκες με αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα. Έχουν παρατηρηθεί εκτενείς 
περιοχές με έμφρακτα, μείωση των αγγειο-συνγκυ-
τιακών μεβρανών και αύξηση ίνωσης και λαχνών 
με μειωμένη αγγείωση12, 13.

Αυτά τα ευρήματα είναι συμβατά με πλακουντια-
κή υποξία. Τουλάχιστον κάποια από τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα μπορεί να παίζουν ένα ρόλο 
στην παθογένεση των μαιευτικών επιπλοκών του 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου. Μια που πλακου-
ντιακή θρόμβωση βρίσκεται επίσης σε πλακούντες 
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γυναικών χωρίς αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, 
τέτοιες ιστοπαθολογικές ανωμαλίες δεν είναι ειδι-
κές του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου. Έναλλα-
κτικοί μηχανισμοί έχουν προταθεί, που λαμβάνουν 
σοβαρά υπόψιν την πιθανότητα ότι τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα μπορεί να έχουν απευθείας 
βλαπτική επίδραση στην διαδικασία εμβρυονικής 
εμφύτευσης. 

Βρέθηκε πρόσφατα ότι IgG από ασθενείς με αντι-
φωσφολιπιδικό σύνδρομο ενώνεται στα κύτταρα 
της τροφοβλαστης και ελαττώνει την in vitro διη-
θησιμότητα, διαφοροποίηση αυτών και έκκρισης 
γοναδοτροπίνης14-16.

Δυο ανθρώπινα μονοκλωνικά αντιφωσφολιπιδι-
κά αντισώματα (ένα β2-GPI IgG και άλλο ένα β2-
GPΙ- IgM), έχουν αναπαράγει τα ίδια αποτελέσμα-
τα, τα οποία έχουν αναστραφεί με ιντερλευκίνη-3 
και ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους, αλλά όχι 
με ασπιρίνη15,16.

Θεραπεία των μαιευτικών επιπλοκών
Η θρόμβωση των αγγείων του πλακούντα και η 
ελαττωματική εμβρυονική εμφύτευση αποτελούν 
την βιολογική εξήγηση της αποτελεσματικότητας 

της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους στη θερα-
πεία των καθέξιν πρώιμων αποβολών και εμβρυι-
κών θανάτων σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα. 

Η ηπαρίνη, μόνη ή σε συνδυασμό με ασπιρίνη 
χαμηλής δόσης, είναι η τρέχουσα θεραπεία προ-
φύλαξης επανειλλημένων μαιευτικών επιπλοκών, 
εγκύων με θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα. 
Το ποσοστό ζωντανών γεννήσεων σε γυναίκες με 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, έχει εκτιμηθεί να εί-
ναι τόσο χαμηλό όσο 10%17.

Ο συνδυασμός ηπαρίνης με χαμηλής δόσης ασπι-
ρίνη, αποδείχθηκε ότι, σε τυχαιοποιημένες, συγκρι-
τικές μελέτες, αύξησε το ποσοστό ζωντανών γεν-
νήσεων σημαντικά, σε 71-80% και πολύ καλύτερα 
από ότι μόνο με τη χρήση χαμηλής δόσης ασπιρίνης 
(ποσοστό ζωντανών γεννήσεων περίπου 40%)17, 18.

Η χορήγηση ηπαρίνης είναι καλά ανεκτή και γενι-
κά δεν προκαλεί ελάττωση της οστικής πυκνότητας19.

Παρά τα υψηλά αυτά ποσοστά, κυήσεις που προ-
φυλάσσονται με ηπαρίνη, γυναικών με θετικά αντι-
φωσφολιπιδικά αντισώματα, ακόμη παρουσιάζουν 
υπερβολική συχνότητα μητρικών και εμβρυικών 
επιπλοκών. Δυο μελέτες περίπου 200 γυναικών ανέ-

Πίνακας 1. Προκαταρκτικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση του 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου7

ΚΛΙΝΙΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

1.  Αγγειακή θρόμβωση 
Ένα ή περισσότερα επεισόδια αρτηριακής, φλεβικής ή μικρού αγγείου θρόμβωσης, σε οποιοδήποτε ιστό ή όργανο.

2.  Θνησιμότητα σε κύηση 
• Ένας ή περισσότεροι ανεξήγητοι θάνατοι μορφολογικά φυσιολογικού εμβρύου, κατά τη 10η ή μεγαλύτερη 
εβδομάδα κύησης, ή 
• Μια ή περισσότερες πρόωρες γέννες μορφολογικά φυσιολογικού νεογνού, κατά την 34η ή μεγαλύτερη εβδομάδα 
κύησης, λόγω σοβαρής προεκλαμψίας ή εκλαμψίας, ή σοβαρής πλακουντιακής ανεπάρκειας, ή 
• Τρεις ή περισσότερες ανεξήγητες συνεχόμενες αυτόματες αποβολές, πριν την 10η εβδομάδα κύησης, με 
αποκλεισμό μητρικής ανατομικής ή ορμονικής ανωμαλίας και χωρίς χρωμοσωμικές αιτίες, μητρικές ή πατρικές

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑΚΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ

•  Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα, θετικά, σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές μετρήσεις, τουλάχιστον με απόσταση 6 
εβδομάδων 

•  Αντιπηκτικά λύκου, θετικά, σε δύο ή περισσότερες διαδοχικές μετρήσεις, τουλάχιστον με απόσταση 6 εβδομάδων, 
με αποκλεισμό άλλων πηκτικών διαταραχών

Αδιαμφισβήτητο aντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο θεωρείται εάν συνυπάρχουν ένα τουλάχιστον κλινικό κριτήριο και ένα από τα 
εργαστηριακά κριτήρια
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φεραν προβλήματα σε περίπου 42-50% γυναικών 
και 28-35% των νεογνών20,21.

Τα πιο συχνά προβλήματα ήταν:
• Προωρότητα (πριν την 37η εβδομάδα)
• Υπέρταση της κύησης
• Αιμορραγία πριν την γέννα
• Καθυστέρηση ανάπτυξης και 
• Ολιγο-υδράμνιο

Αυτά τα ευρήματα μαζί, δείχνουν ότι, η ηπαρί-
νη με χαμηλή δόση ασπιρίνης, παρά το ότι είναι η 
θεραπεία εκλογής για μια έγκυο με θετικά αντιφω-
σφολιπιδικά και φτωχό μαιευτικό ιστορικό, χρειά-
ζεται επιπλέον να ρυθμίζεται για τη δόση της ηπα-
ρίνης και την έναρξη χορήγησης (πίνακας 2). 

Οι τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες που έγιναν 
μέχρι τώρα άρχιζαν την ασπιρίνη μόλις η δοκιμα-
σία κύησης ήταν θετική και εισήγαγαν την ηπαρίνη 
όταν διαπιστωνόταν υπερηχογραφικά καρδιακή 
λειτουργία17, 20. Η ερώτηση παραμένει, αν δηλαδή 
αυτή η θεραπεία πρέπει να έχει ξεκινήσει πριν ακό-
μη την σύληψη, ώστε να ελαττώσει το ποσοστό των 
πρώιμων αποβολών. 

Η χορήγηση ηπαρίνης και χαμηλής δόσης ασπι-
ρίνης πρέπει να συνεχίζεται μέχρι τον τοκετό, ώστε 
να ελαττωθεί το ποσοστό απώτερων επιπλοκών22. 

Η καλύτερη χρονική στιγμή και δόση, στη κύηση, 
σε σχέση με το κίνδυνο μητρικής αιμορραγίας, δεν 
έχει ακόμη προσδιορισθεί. 

Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται και στη λοχεία 
σε γυναίκες με θετικά αντιφωσφολιπιδικά αντισώ-
ματα και γνωστούς παράγοντες κινδύνους θρόμβω-
σης.

Οι γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα 
πρέπει να ελέγχονται τακτικά για τον αριθμό των 
αιμοπεταλίων, τουλάχιστον τις πρώτες εβδομάδες 
της χορήγησης ηπαρίνης, λόγω του κινδύνου θρομ-
βοπενίας προκαλούμενη από ηπαρίνη. Η περιοδική 
εξέταση του τίτλου του αντιφωσφολιπιδικού αντι-
σώματος, στη διάρκεια της κύησης, δεν φαίνεται να 
βοηθά, μια που πολλοί παράγοντες, αυξημένα επί-
πεδα κάποιων παραγόντων της πήξης και αύξηση 
του όγκου πλάσματος, επηρρεάζουν το αποτέλεσμα 
τέτοιων δοκιμασιών. Έτσι λοιπόν, η ελάττωση ή 
εξαφάνιση των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων, 
στη διάρκεια της κύησης, δεν πρέπει να τροποποιεί 
τη θεραπευτική πολιτική.

Τα κορτικοστεροειδή ήταν η πρώτη θεραπευτική 
επιλογή για την προφύλαξη επανειλλημένων απο-
βολών σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώ-
ματα23. Ωστόσο η χρήση τους, έχασε την εύνοια, μια 
που κλινικές μελέτες έδειξαν ότι τα κορτικοστερο-
ειδή είναι λιγότερο αποτελεσματικά από την ηπα-
ρίνη και ασπιρίνη και σχετίζονται με υψηλότερο 
ποσοστό εμβρυο-μητρικών επιπλοκών, όπως προ-
ωρότητα, υπέρταση και σακχαρώσης διαβήτης24-27.

Η θεραπεία με υψηλή δόση ανοσσοσφαιρίνης έχει 

Πίνακας 2. Προκαταρκτικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση του 
αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου7

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΏΣΕΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΚΛΟΓΉΣ ΣΥΖΉΤΉΣΉ

Πρώτη κύηση Καμμιά θεραπεία Ρόλος για χαμηλή 
δόση ασπιρίνης

Προστασία άλλων συμβάντων 
στη περίπτωση ανεπιθύμητου      
μαιευτικού ιστορικού7  

Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού άρους 
με χαμηλή δόση ασπιρίνης

Χρονική στιγμή έναρξη/δόση 
ηπαρίνης 
Ρόλος υψηλής δόσης 
ανοσοσφαιρινών             

Για προφύλαξη επανάλλειψης 
θρόμβωσης (ανεξάρτητη από
το μαιευτικό ιστορικό)

Ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους 
σε θεραπευτική δόση

Χρονική στιγμή αλλαγής 
αντιπηκτικής αγωγής, από το στόμα 
σε ηπαρίνη

Στη λοχεία στη περίπτωση 
προηγούμενου ιστορικού θρόμβωσης Αντιπηκτική αγωγή από το στόμα
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αναφερθεί να είναι αποτελεσματική σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, παρότι ο μηχανισμός δράσης της μένει 
να ξεκαθαριστεί. Η ενδοφλέβια χρήση των ανοσο-
σφαιρινών, πρέπει να εκτιμάται στη θεραπεία γυ-
ναικών που δεν μπορούν να λάβουν ηπαρίνη και 
χαμηλή δόση ασπιρίνης και σε όσες γυναίκες η 
ηπαρίνη και η χαμηλή δόση ασπιρίνης αποδείχθη-
κε αναποτελεσματική.

Εξωσωματική γονιμοποίηση και ορμονική 
αντισύληψη
Δεν είναι γνωστό αν τα αντιφωσφολιπιδικά αντι-
σώματα εμπλέκονται στη παθογένεση της υπογονι-
μότητας. Ωστόσο, μια που 10-15% των ζευγαριών σε 
αναπαραγωγική ηλικία υποφέρουν από υπογονι-
μότητα, ανεξάρτητα από τη παρουσία αντιφωσφο-
λιπιδικών αντισωμάτων, είναι πιθανόν ότι γυναί-
κες με θετικά αντισώματα θα είναι υποψήφιες για 
πρόκληση ωορηξίας, με ή χωρίς εξωσωματική γονι-
μοποίηση και μεταφορά εμβρύων. Λόγω υψηλών 

λοιπόν οιστρογόνων (κυρίως οιστραδιόλης) που 
προκαλούνται από την πρόκληση από τις γοναδο-
τροπίνες, οι γυναίκες με θετικά αντιφωσφολιπιδι-
κά αντισώματα, μπορεί να υπόκεινται σε αυξημένο 
θρομβοεμβολικό κίνδυνο28.

Η ορμονική αντισύληψη αυξάνει τον κίνδυνο 
θρόμβωσης, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν κληρονομι-
κοί ή επίκτητοι παράγοντες κινδύνου. Τα δεδομένα 
σχετικά με αρτηριακό ή φλεβικό κίνδυνο θρόμβω-
σης, σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώμα-
τα που λαμβάνουν αντισυλληπτικά από το στόμα, 
είναι περιορισμένα και αντικρουόμενα, αν και η 
παρουσία αντιπηκτικών λύκου ή αντικαρδιολιπινι-
κών αντισωμάτων δεν αυξάνει δραματικά τέτοιον 
κίνδυνο29. 

Η εμπειρία από την χρήση ορμονικής αποκα-
τάστασης είναι περιορισμένη, μια που χρησιμο-
ποιήθηκε μόνο σε λίγες γυναίκες με συστηματικό 
ερυθηματώδη λύκο. Προφανώς καμμιά αύξηση 
εξανθημάτων λύκου δεν παρατηρήθηκε30. Θ

  Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο σχετίζεται με επιπλοκές κύησης και παρουσιάζει θετικά αντικαρδιο-
λιπινικά αντισώματα ή/και αντιπηκτικά λύκου. 
  Έπιδρά κυρίως στην αγγείωση του πλακούντα και προκαλεί συνήθως εμβρυικούς θανάτους, πρώιμους 
ή και όψιμους. 
  Αντιμετωπίζεται με χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και ασπιρίνη χαμηλής δόσης.

Take home messages
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Antiphospholipid syndrome is defined as the combination of vascular thrombosis or intrauterine death with 
positive anticardiolipin antibodies or/and lupus anticoagulants. 
Some of these antiphospholipid antibodies could play a role in the developement of maternal complications. 
Randomized studies have shown that the combination of low molecular weight heparin together with aspirin 
low dose increases the rate of live births.
10-15% of couples of reproductive age, suffer from infertility, regardless of the presence of antiphospholipid 
antibodies. It is likely that, women with positive antibodies will be candidates for ovulation induction, with or 
without in vitro fertilization and embryo transfer. Because of the high levels of ovarian estrogen (mainly estradiol) 
caused by gonadotropin stimulation, antiphospholipid antibodies positive women, undergoing ovulation 
induction, are at high risk for a thromboembolic episode. Therefore these women need prophylactic treatment. 
 
KEYWORDS: Antiphospholipid syndrome / antiphospholipid antibodies / anticardiolipins / lupus 
anticoagulant / obstetric complications

Synopsis
Antiphospholipid syndrome in pregnancy. Diagnosis & management
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Επιλόχειος Κατάθλιψη
Λίτος Αλέξανδρος 
Ψυχίατρος-MD Msc, Ψυχιατρικό Τμήμα Ένηλίκων- Π.Γ.Ν. Αθηνών ́ ΄Γ. Γεννηματάς΄΄

Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί ένα θαύμα της φύσης και το ομορφότερο γεγονός στην ζωή του ανθρώ-
που. Παρόλο που η μητρότητα αποτελεί ένα φυσιολογικό και αναπόφευκτο κομμάτι στην ζωή των περισ-
σοτέρων γυναικών, εντούτοις πολλές φορές ο ερχομός ενός παιδιού μπορεί να προκαλέσει κάποιες ανι-
σορροπίες στην ζωή της γυναίκας. Αρκετά συχνά το συναίσθημα της χαράς μπορεί να συνυπάρχει ή να 
αντικατασταθεί από την έλλειψη διάθεσης, από την ευερεθιστότητα και από τις αρνητικές σκέψεις. Η συνύ-
παρξη ή η εναλλαγή αντικρουόμενων συναισθημάτων και σκέψεων είναι κάτι που χαρακτηρίζει την ζωή 
της γυναίκας, εντούτοις κατά την λοχεία αυτό μπορεί να γίνει πιο έντονο. Ο ερχομός ενός παιδιού συνε-
πάγεται πολλές αλλαγές στην ζωή της μητέρας αλλά και της οικογένειας. Η προσαρμογή στις απαιτήσεις 
της μητρότητας δεν είναι πάντοτε εύκολη. Η μητέρα καλείται να αναθεωρήσει τους ρόλους, τις προσδοκί-
ες, τις προτεραιότητες που έχει η ίδια από τον εαυτό της, αλλά και οι άλλοι από αυτήν. Παράλληλα, αυτή 
η περίοδος είναι εξίσου σημαντική και για την ψυχική και όχι μόνο υγεία του βρέφους. Ταυτόχρονα με 
την σωματική φροντίδα που το βρέφος δέχεται από την μητέρα του, χρειάζεται να αισθάνεται από την μη-
τέρα, φροντίδα, ασφάλεια, αποκλειστικότητα, και ότι βρίσκεται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η ψυχική του υγεία. Η γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη, και η συμπεριφορά του νεο-
γέννητου εξαρτάται από τη μητέρα του.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εγκυμοσύνη / λοχεία / επιλόχεια κατάθλιψη / πρόληψη / παράγοντες κινδύνου 
/ θεραπεία
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Mini Symposium

Πρόλογος-Ιστορική Αναδρομή
Ως λοχεία (postpartum) ορίζεται, από τους περισσό-
τερους συγγραφείς μία περίοδος έως και 6 βδομάδες 
μετά τον τοκετό, αν και μερικοί αναφέρονται σε αυ-
τήν την περίοδο μέχρι και ένα χρόνο μετά τον τοκετό. 

Αποτελεί ένα διάστημα μεγάλης ευαλωτότητας για 
ψυχική νόσο. Χαρακτηριστικά αναφέρεται κατά το 
διάστημα αυτό παρατηρούνται 13% όλων των ψυχι-
ατρικών εισαγωγών στις γυναίκες και ότι ο κίνδυνος 
για αυτοκτονία είναι 70% μεγαλύτερος συγκριτικά με 
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την διάστημα της υπόλοιπης ζωής1. Τα συναισθήματα 
θλίψης και θυμού μιας γυναίκας μετά τον τοκετό, οι 
μητέρες που καταλαμβάνονταν από «τρέλα» πάντοτε 
δημιουργούσαν την αίσθηση του παράδοξου και του 
ανοίκειου. Οι πρώτες αναφορές σε ψυχικές διαταρα-
χές που εκδηλώνονταν κατά την περιγεννητική περί-
οδο, είναι αυτές του Ιπποκράτη το 460 π.Χ.

Διάγνωση-Κλινική εικόνα-Επιδημιολογικά δε-
δομένα
Τα διεθνή ταξινομικά συστήματα ( ICD-10 και 
DSM-V) δεν αναγνωρίζουν ως ξεχωριστή οντότητα 
την επιλόχεια κατάθλιψη. Στο ταξινομικό σύστη-
μα ICD-10 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, 
η επιλόχεια κατάθλιψη ταξινομείται στην κατη-
γορία «ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της 
συμπεριφοράς συνδεόμενες με την λοχεία»-Κωδι-
κός F532. Αντίστοιχα στο DSM-V τα κριτήρια πα-
ραμένουν τα ίδια και ο χρονικός προσδιοριστής 
που αφορά την επιλόχεια έναρξη, συμπεριλαμ-
βάνει και την περίοδο της κύησης. Έπομένως, ο 
προσδιοριστής «με επιλόχεια έναρξη» γίνεται «με 
περιγεννητική έναρξη» (with peripartum onset)3. 
Η επιλόχεια κατάθλιψη μπορεί να αποτελεί είτε 
πρωτονόσηση, είτε συνέχεια κατάθλιψης που προ-
ϋπήρχε. Δεν αυτοπεριορίζεται, όπως η επιλόχεια 
δυσφορία και τις περισσότερες φορές (στα 2/3 των 
περιπτώσεων), δεν διαγιγνώσκεται1. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί κάποια συμπτώματα, δύσκολα δια-
φοροποιούνται από τις αλλαγές που φυσιολογικά 
συμβαίνουν στις γυναίκες σε αυτήν την περίοδο. 
Έπίσης, η καταθλιπτική διάθεση δεν είναι το πιο 
συχνό, ούτε το πιο σημαντικό σύμπτωμα από το 
οποίο υποφέρουν οι λεχωίδες4. Συγκεκριμένα, τα 
πέντε βασικά συμπτώματα με σειρά συχνότητας 
της επιλόχειας κατάθλιψης είναι, το άγχος, η αϋ-
πνία, η ένταση (ταραχή), η ευερεθιστότητα και η 
σύγχυση (confusion). Η καταθλιπτική διάθεση 
βρίσκονταν μόλις στην 10η θέση5. Άλλα συμπτώ-
ματα στη λοχειακή κατάθλιψη είναι: i) σκέψεις 
ανεπάρκειας για τον μητρικό ρόλο, ii)αυξημένη 
ανησυχία που αφορά την υγεία του βρέφους, iii)
απουσία θετικών συναισθημάτων για το βρέφος, 
iv)αυτοκτονικό ιδεασμό και σκέψεις ότι μπορεί να 
κάνει κακό στο βρέφος, v) εναλλαγές στη διάθεση, 
vi)υπερβολικό κλάμα, vii)αισθήματα αμφιβολίας, 

ενοχής και αβοηθητότητας, viii)δυσκολία συγκέ-
ντρωσης και διαταραχές μνήμης4.

Χρήσιμο εργαλείο για την διάγνωση είναι η αυ-
τοσυμπληρούμενη Κλίμακα Έκτίμησης Της Έπιλό-
χειας Κατάθλιψης του Έδιμβούργου (Edinburgh 
Postnatal Depression Scale–EPDS). Προτείνεται η 
χορήγησή της σε τρεις χρονικές περιόδους: 5η-8η, 
10η-14η και 20η-26η εβδομάδα μετά τον τοκετό.

Η αιτιολογία της επιλόχειας κατάθλιψης είναι 
πολυπαραγοντική: βιολογικοί, ψυχολογικοί και 
κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες ενοχοποιού-
νται για την εμφάνιση της καταθλιπτικής συμπτω-
ματολογίας. Σύμφωνα με την με την ανασκόπηση 
του NICE 2015 οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου 
για την εμφάνιση επιλόχειας κατάθλιψης είναι: 
• Καταθλιπτική διάθεση κατά την κύηση 
• Προγεννητικό άγχος 
• Κοινωνική υποστήριξη 
• Πρόσφατα γεγονότα ζωής 
• Ατομικό ιστορικό κατάθλιψης 
• Άγχος για τη φροντίδα του βρέφους 
• Σχέση με τον σύζυγο 
• Νευρωτισμός 
• Έπιπλοκές κατά τον τοκετό 
• Μαιευτικοί παράγοντες 
• Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες 
• Οικογενειακό ιστορικό κατάθλιψης 
• Διαφωνίες στη συζυγική σχέση9 

Η πλειονότητα των ερευνών για τους παράγο-
ντες κινδύνου εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης 
συγκλίνουν στο ότι η παρουσία καταθλιπτικής δι-
άθεσης και άγχους, κατά τη διάρκεια της κύησης 
αποτελούν τους παράγοντες με την ισχυρότερη 
προβλεπτική ισχύ10,11,12,13. Ψυχοκοινωνικοί-οικονο-
μικοί παράγοντες κινδύνου που συνδέονται στα-
θερά και ανεξάρτητα με την επιλόχεια κατάθλιψη 
είναι η απουσία της κοινωνικής υποστήριξης, συ-
ζυγική δυσαρμονία, χαμηλή κοινωνικοοικονομι-
κή κατάσταση, απομόνωση από την οικογένεια 
και από τους φίλους4. Σε ότι αφορά την συζυγική 
σχέση, παράγοντες κινδύνου είναι η ενδοοικογε-
νειακή βία, οι διαφωνίες, η ανεργία και το χαμηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο του συζύγου, οι κακές συν-
θήκες διαβίωσης και η πολυγαμία11. Ισχυρή είναι 
και η σχέση που έχει ατομικό ιστορικό κατάθλι-
ψης με τον κίνδυνο εμφάνισης επιλόχειας κατά-
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Κλίμακα λοχειακής κατάθλιψης του Εδιμβούργου (EPDS)

Μετάφραση: Αγγελική Λεονάρδου, Ιωάννης Ζέρβας, Θάλεια Δραγώνα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική

Διευθυντής Καθηγητής Κ. Σολδάτος.
Σας παρακαλούμε να σημειώσετε την απάντηση που ταιριάζει περισσότερο στο πώς νιώθατε ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, όχι μόνο στο πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή.(Σκορ μεγαλύτερο από 12 βαθμούς είναι ανησυχητικό, 
υποδηλώνει κατάθλιψη και απαιτείται εκτίμηση από ειδικό.)

1. Μπορούσα να γελάω και να βλέπω την αστεία πλευρά των πραγμάτων

Τόσο, όσο μπορούσα πάντα 0

Όχι πάρα πολύ πια 1

Σίγουρα όχι και τόσο πια 2

Καθόλου 3

2. Προσδοκούσα διάφορα πράγματα με ευχαρίστηση

Τόσο, όσο μου συνέβαινε πάντα 0

Κάπως λιγότερο από προηγουμένως 1

Σίγουρα λιγότερο από προηγουμένως 2

Σχεδόν καθόλου 3

3. Κατηγορούσα χωρίς λόγο τον εαυτό μου για ό,τι πήγαινε στραβά

Ναι, τον περισσότερο καιρό 3

Ναι, αρκετά συχνά 2

Όχι πολύ συχνά 1

Όχι, καθόλου 0

4. Ήμουν αγχωμένη ή ανήσυχη χωρίς συγκεκριμένο λόγο                                                                 

Όχι, καθόλου 0

Σπάνια 1

Ναι, μερικές φορές 2

Ναι, πολύ συχνά 3

5. Ένιωθα φόβο ή πανικό χωρίς σπουδαίο λόγο

Ναι, πολύ συχνά 3

Ναι, μερικές φορές 2

Όχι πολύ 1

Όχι, καθόλου 0

6. Δεν μπορούσα να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου

Ναι, τον περισσότερο καιρό δεν μπορούσα καθόλου να ανταπεξέλθω 3

Ναι, μερικές φορές δεν τα κατάφερνα τόσο καλά όσο παλιά 2

Όχι, τον περισσότερο καιρό τα κατάφερνα αρκετά καλά 1
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θλιψης13. Μια πηγή άγχους κατά τη διάρκεια της 
λοχείας επιπλέον, αποτελεί και η ιδιοσυγκρασία 
του βρέφους. Έρευνες έχουν δείξει συσχέτιση την 
εμφάνιση καταθλιπτικής συμπτωματολογίας στις 
λεχωίδες με το μοτίβο του ύπνου του νεογέννητου 
στην ηλικία 6-12 μηνών14,15. 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως, 

η ευάλωτη προσωπικότητα και ο νευρωτισμός, θε-
ωρούνται σημαντικοί προγνωστικοί παράγοντες 
για την εμφάνιση επιλόχειας κατάθλιψης12. 

Τέλος, ο ρόλος των μαιευτικών και γυναικολο-
γικών παραγόντων που συνδέονται με επιλόχεια 
κατάθλιψη είναι ασαφής και αμφιλεγόμενος11.
Βιολογικοί παράγοντες επιλόχειας κατάθλιψης

Κλίμακα λοχειακής κατάθλιψης του Εδιμβούργου (EPDS)

Μετάφραση: Αγγελική Λεονάρδου, Ιωάννης Ζέρβας, Θάλεια Δραγώνα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Ψυχιατρική Κλινική

Διευθυντής Καθηγητής Κ. Σολδάτος.
Σας παρακαλούμε να σημειώσετε την απάντηση που ταιριάζει περισσότερο στο πώς νιώθατε ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ, όχι μόνο στο πώς νιώθετε αυτή τη στιγμή.(Σκορ μεγαλύτερο από 12 βαθμούς είναι ανησυχητικό, 
υποδηλώνει κατάθλιψη και απαιτείται εκτίμηση από ειδικό.)

7. Ήμουν τόσο κακόκεφη που είχα δυσκολία στον ύπνο

Ναι, τον περισσότερο καιρό 3

Ναι, μερικές φορές 2

Όχι, πολύ συχνά 1

Όχι, καθόλου 0

8. Ενιωθα θλιμμένη ή δυστυχισμένη

Ναι, τον περισσότερο καιρό 3

Ναι, αρκετά συχνά 2

Όχι, πολύ συχνά 1

Όχι, καθόλου 0

9. Ήμουν τόσο κακόκεφη που έκλαιγα

Ναι, τον περισσότερο καιρό 3

Ναι, αρκετά συχνά 2

Μόνο μερικές φορές 1

Όχι, καθόλου 0

10. Μου πέρασε η σκέψη να κάνω κακό στον εαυτό μου

Ναι, αρκετά συχνά 3

Μερικές φορές 2

Σχεδόν ποτέ 1

Ποτέ 0

Αναφορικά με την επιδημιολογία της Επιλόχειας Κατάθλιψης(ΕΛΚ) η επίπτωση (incidence) της ΕΛΚ κυμαίνεται από 10% έως 
15%6,7. Σημαντικό είναι τα τονισθεί ότι η εμφάνιση Επιλόχειας Κατάθλιψης αφορά 1στις 10 λεχωίδες χωρίς προηγούμενο ψυχιατρικό 
ιστορικό8
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Οι γυναίκες εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά επι-
κράτησης της μείζονος κατάθλιψης σε γυναίκες σε 
σύγκριση με τους άντρες, σε κάθε ηλικιακό στάδιο, 
ξεκινώντας από την ηλικία των 10 ετών. Συγκεκρι-
μένα, κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλι-
κίας η επικράτηση της κατάθλιψης είναι υψηλότε-
ρη σε σχέση με την περίοδο πριν την εμφάνιση της 
έμμηνης ρύσης και μετά την εμμηνόπαυση16. Με την 
έναρξη της έμμηνης ρύσης ο γυναικείος εγκέφαλος 
εκτίθεται σε μηνιαίες διακυμάνσεις οιστρογόνων και 
προγεστερόνης μέχρι και την εμμηνόπαυση. Κατά 
την εγκυμοσύνη ο εγκέφαλος εκτίθεται σε εκατοντα-
πλάσια αύξηση επιπέδων οιστραδιόλης, τα οποία 
μειώνονται πολύ απότομα τις πρώτες μέρες μετά τον 
τοκετό, γεγονός που συμπίπτει με την έναρξη της 
επιλόχειας κατάθλιψης. Έρευνες, έχουν δείξει ότι σε 
μερικές πάσχουσες από επιλόχεια κατάθλιψη εμφα-
νίστηκε μεγαλύτερη πτώση στα επίπεδα προγεστερό-
νης σε σχέση με τις υγιείς μητέρες17. Άλλο σημαντικό 
στοιχείο είναι τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης τα 
οποία προδιαθέτουν τη μητέρα σε συναισθήματα 
άγχους και θλίψης. Μειωμένα επίπεδα ωκυτοκίνης 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν σχετιστεί 
με αυξημένη βαθμολογία στην EPDS μετά τον τοκε-
τό(18). Τέλος σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει η 
δυσλειτουργία του θυρεοειδούς1,4. 

Πρόληψη επιλόχειας κατάθλιψης. 
Για την πρόληψη της θα πρέπει να εντοπίζονται 
οι γυναίκες υψηλού κινδύνου έγκαιρα, μέσω της 
χρήσης καταλόγων εκτίμησης κινδύνου. Οι παρεμ-
βάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν μείωση του περι-
βαλλοντικού στρες, κινητοποίηση της οικογένειας 
και πρόσθετων πόρων υποστήριξης. Η προληπτική 
ενημέρωση της νέας μητέρας για τα φυσιολογικά 
συμπτώματα που μπορεί να βιώσει κατά την λο-
χεία, και η διάκριση τους από τα σοβαρά συμπτώ-
ματα της επιλόχειας κατάθλιψης είναι απαραίτητη 
ώστε να γίνει έγκαιρη η παρέμβαση. Αντίστοιχη ευ-
αισθητοποίηση χρειάζεται να έχουν και το ιατρικό 

και νοσηλευτικό προσωπικό4,1. 

Αντιμετώπιση
Για την αντιμετώπιση της επιλόχειας κατάθλι-
ψης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν κάποιες 
γενικές οδηγίες: i) όλα τα ψυχιατρικά φάρμακα 
περνούν από το μητρικό γάλα στο παιδί, ii) δεν 
συνίσταται ο θηλασμός σε βρέφη που είναι πρόω-
ρα, έχουν συγγενής ανωμαλίες, ή άλλο οργανικό 
πρόβλημα, και οι μητέρες των οποίων λαμβάνουν 
ψυχιατρικά φάρμακα, iii) συνίσταται η λήψη του 
φαρμάκου να γίνεται με μία δόση το βράδυ μετά 
τον θηλασμό του εμβρύου, iv) θα πρέπει να συλ-
λέγεται ή να δίνεται το γάλα πριν από την λήψη 
του φαρμάκου και το πρωινό γάλα να απορρί-
πτεται, vi) πάντα θα πρέπει να σταθμίζονται οι 
επιπτώσεις για την μητέρα και το βρέφος από 
μία μη θεραπευθείσα κατάθλιψη συγκριτικά με 
τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν τα ψυχι-
ατρικά φάρμακα στο έμβρυο1. Για την θεραπεία 
της επιλόχειας κατάθλιψης μπορεί να χρειαστεί 
ψυχοθεραπεία ή/και αντικαταθλιπτική φαρμα-
κοθεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει εφαρ-
μογή και η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ECT). Από 
της ψυχοθεραπείες η Γνωσιακή Συμπεριφορική 
Θεραπεία, η Υποστηρικτική Συμβουλευτική και η 
Ψυχοεκπαίδευση αποτελούν τις ψυχοθεραπευτι-
κές τεχνικές των οποίων έχει διαπιστωθεί η αποτε-
λεσματικότητα τους. Ως προς την χρήση των αντι-
καταθλιπτικών σκευασμάτων δεν υπάρχει προς 
το παρόν τεκμηριωμένη βιβλιογραφία ως προς το 
φάρμακο εκλογής. Γενικά οι περισσότεροι ειδικοί 
συνιστούν τους Έκλεκτικούς Αναστολείς Έπανα-
πρόσληψης Σεροτονίνης (SSRI). Οι περισσότε-
ρες έρευνες δείχνουν μικρό αριθμό ανεπιθύμη-
των ενεργειών για τη σερτραλίνη, τη παροξετίνη 
και τη φλουβοξαμίνη19. Ωστόσο, συνιστούν ότι η 
φλουοξετίνη και οι υψηλές δόσεις σιταλοπράμης, 
θα πρέπει να χορηγούνται με προσοχή στη διάρ-
κεια της γαλουχίας20. Θ
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  Η Έπιλόχεια Κατάθλιψη θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψιν από τούς επαγγελματίες υγείας. 
  Συμπτώματα όπως ευσυγκινησία, κλάμα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα οποία επιμένουν πέραν των 10 
ημερών μετά τον τοκετό είναι δηλωτικά επιλόχειας κατάθλιψης και όχι μίας απλής και αυτοπεριορι-
σμένης επιλόχειας θλίψης.
  Σε περιπτώσεις υπάρξεως προδιαθεσικών παραγόντων στο ιστορικό της ασθενούς, κρίνεται απαραίτη-
τη η τακτική επίσκεψη και παρακολούθηση της λεχωίδας από ειδικό ψυχολόγο/ψυχίατρο, κυρίως τις 
πρώτες ημέρες μετά τον τοκετό.

Take home messages

Postpartum Depression is a major health problem, which affects, approximately, one in ten women during 
the first 6 weeks after childbirth. It is defined by the same criteria used to define a depressive episode. 
Additionally, it is characterized by some specific features such as, feeling of deficiency as a mother, lack 
of positive emotions towards the baby, increased concern about health problem, obsessions that she may 
hurt the baby, suicidal tensions. However, the majority of cases are not diagnosed. This condition affects 
the mother as well as the new-born child. Research has shown that the health of the mother is of paramount 
importance for the physical, cognitive and emotional development of the child. The etiology of postnatal 
depression remains largely unknown. The etiology is poorly understood but it is likely however to involve an 
interaction between psychological, social, and biologic factors. Treatment should begin with psychotherapy 
and proceed to pharmacotherapy if it is necessary.Clinical studies have shown that many patients may benefit 
from concomitant treatment with both psychotherapy and medication. Prevention and early diagnosis are 
crucial in order to provide a safe environment for both mother and child.  
 

KEYWORDS: Pregnancy / puerperium / postnatal depression / prevention / risk factors / treatment

Synopsis
Postnatal Depression
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Αγαπητοί	Συνάδελφοι,	

Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με το Βρετανικό Βασιλικό Κολλέγιο 
Μαιευτήρων και Γυναικολόγων (RCOG) και την Ελληνική Αντιπροσωπεία του Κολλεγίου διοργανώνει το 
4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας.

Με	 ιδιαίτερη	 χαρά	 και	 τιμή	 σας	 καλωσορίζουμε	 στο	 Έπιστημονικό	 Συνέδριο,	 το	 οποίο	 διεξάγεται	6-9 
Ιουνίου 2019 στην ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ.
Ο	σκοπός	του	συνεδρίου	είναι	να	δώσει	τη	δυνατότητα,	μέσω	της	ενημέρωσης	και	της	γνώσης,	σε	όλους	
τους	συναδέλφους	Μαιευτήρες	Γυναικολόγους	να	ασκούν	την	ειδικότητά	μας	με	αποτελεσματικότερο	και	
κυρίως	ασφαλέστερο	τρόπο.
Το	συνέδριο,	εκτός	από	Έλεύθερες	Ανακοινώσεις,	Διαλέξεις,	Key	Note	Lectures	και	Debates	περιλαμβάνει 
και δύο PreCongress Seminars:

Μαιευτικό και Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα
Κολποσκόπηση και Παθολογία Τραχήλου    
 
Διακεκριμένοι	επιστήμονες	από	 την	Έλλάδα	και	 το	Ηνωμένο	Βασίλειο	λαμβάνουν	μέρος	ως	ομιλητές.	
Έυελπιστούμε	στη	δική	σας	ενεργό	συμμετοχή	και	στήριξη.

Με	συναδελφικούς	χαιρετισμούς

Η	Πρόεδρος	της	Ένωσης	Μαιευτήρων	 Ο	Πρόεδρος
Γυναικολόγων	Έλλάδος	 του	Συνεδρίου

Κυριακή Αργυρού  Dr. Λουκάς Κλέντζερης
Μαιευτήρας- Γυναικολόγος,
Επιμελήτρια ΜΗΤΕΡΑ,
Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος 
Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

MD(Ath)  CCST(UK) Dr.Med (Sheffield) FRCOG (London)
 Διδάκτωρ Πανεπιστημίου SHEFFIELD - Αγγλίας
 Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Μ & Γ

π. Αν. Καθηγητής Μ & Γ Πανεπιστημίου WARWICK - UK
 π. Διευθυντής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF - UK
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ΠΕΜΠΤΗ 
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Π Ρ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Κ Α  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
09:00 – 10:00 Προσέλευση – Εγγραφές
 
 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Αντσακλής A., Παπαντωνίου Ν.
10:00 – 10:30 Αυχενική διαφάνεια Vs cffDNA for screening
	 Κιτμιρίδης	Σ.	
10:30 – 11:00 Γενετικό υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου
	 Σούκα	Α.
11:00 – 11:30 3D Υπερηχογραφία και προγεννητική διάγνωση ανωμαλιών προσώπου και κρανίου    
	 Σαρηκώστας	Δ.
11:30 – 12:00 Υπερηχογραφία στο 2ο τρίμηνο της κυήσεως
	 Μπακούλας	Β.

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Αθανασιάδης Α., Μπότσης Δ., Τσάπανος Β.
12:30 – 13:00 Επιπλοκές στις μονοχοριακές δίδυμες κυήσεις. Διάγνωση και αντιμετώπιση
	 Σίμου	Μ.
13:00 – 13:30 Εμβρυϊκή κοιλιομεγαλία. Διάγνωση και αντιμετώπιση
	 Θεοδωρά	Μ.
13:30 – 14:00 Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη και χρόνος τοκετού
	 Τζιώτης	Ι.

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Κόμης Α., Κοραντζής Α., Μπότσης Δ.
15:00 – 15:30 Πρόληψη πρόωρου τοκετού σε μονήρεις κυήσεις
	 Δασκαλάκης	Γ.
15:30 – 16:00 Υπερηχογραφία στο 3ο τρίμηνο της κυήσεως
	 Σωτηριάδης	Α.
16:00 – 16:30 Κύηση στην ουλή ΚΤ. Διαφορική διάγνωση και αντιμετώπιση 
	 Αναστασάκης	Ε.
16:30 – 17:00 Υπερηχογραφία στην αίθουσα τοκετών 
	 Αντσακλής	Π.

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Κλέντζερης Λ., Μακρυδήμας Γ., Χιόνης Α.
17:30 – 18:00 Ο ρόλος της υπερηχογραφίας στην διερεύνηση της γυναικείας υπογονιμότητος  
	 Σκέντου	Χ.
18:00 – 18:30 Όγκοι ωοθηκών. Κλινική και υπερηχογραφική εκτίμηση
	 Σύνδος	Μ.
18:30 – 19:00 Υπερηχο-υστερο-σαλπιγγογραφία και γονιμότητα
	 Δερδελής	Γ.

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΠΕΜΠΤΗ 
  ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Π Ρ Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Κ Α  Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Α

ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ & ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Δαπόντε Α., Κλέντζερης Λ., Μπιλιράκης Ε.
10:00 – 10:30 Σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη  της νεοπλασίας τραχήλου
	 Πανοσκάλτσης	Θ.
10:30 – 11:00 Προσυμπτωματικός έλεγχος τραχήλου. Γιατί; Ποιός; Πότε; και Πώς; Ο ρόλος των HPV tests στον   
 προσυμπτωματικό έλεγχο του τραχήλου
 Tidy J
11:00 – 11:30 Κυτταρολογική διάγνωση της πλακώδους δυσπλασίας και ιστολογική διάγνωση του CIN
	 Σάλλα	Χ.,	Παυλάκη	Α.
 Κυτταρολογική και ιστολογική διάγνωση της αδενικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας
	 Σάλλα	Χ.,	Παυλάκη	Α.
11:30 – 12:00  Ο φυσιολογικός τράχηλος και η κολποσκοπική εικόνα του τραχήλου στην εγκυμοσύνη,    
 στην εμμηνόπαυση και στη χρήση αντισυλληπτικών
 Freeman-Wang T

12:00 – 12:30 Διάλειμμα – Καφές

 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Μορτάκης Α., Πανοσκάλτσης Θ., Ροδολάκης Α.
12:30 – 13:00 Διάγνωση του CIN και του διηθητικού καρκίνου
	 Αγοραστός	Θ.
13:00 – 13:30 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών Ι
	 Tidy	J,	Μπαγετάκος	Γ.,	Μπιλιράκης	Ε.
13:30 – 14:00 Θεραπεία του CIN και αποτελέσματα
	 Παπανικολάου	Α.	

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Freeman-Wang T, Αγοραστός Θ., Παρασκευαΐδης Ε.
15:00 – 15:30 Διάγνωση και θεραπεία της αδενικής ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας
 Tidy J
15:30 – 16:00 Παρακολούθηση των προκαρκινικών βλαβών. Ο ρόλος των HPV tests στην  παρακολούθηση   
 των προκαρκινικών βλαβών του τραχήλου
	 Δαπόντε	Α.
16:00 – 16:30 Αντιμετώπιση τραχηλικού καρκίνου σε αρχικό στάδιο
	 Ροδολάκης	Α.
16:30 – 17:00 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών ΙΙ
	 Freeman-Wang	T,	Δαπόντε	Α.,	Παππάς	Α.

17:00 – 17:30 Διάλειμμα – Καφές

 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
 Προεδρείο: Tidy J, Δαπόντε Α., Παπανικολάου Α.
17:30 – 18:00 Βλάβες του κόλπου και του αιδοίου
 Freeman-Wang T
18:00 – 18:30 Εκπαίδευση στην κολποσκόπηση. Ποιοτικά πρότυπα και έλεγχος
	 Παρασκευαΐδης	Ε.
18:30 – 19:00 Παρουσίαση κλινικών περιστατικών ΙΙΙ 
	 Freeman-Wang	T,	Μορτάκης	Α.

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

08:00 – 09:00 Προσέλευση – Εγγραφές 

09:00 – 10:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ I
Προεδρείο: Καλογήρου Ι., Καραντζής Π., Μπεναρδής Π.

EA-01. ENDOMETROID BORDERLINE OVARIAN CARCINOMA RESULTING IN PSEUDO-MEIGS SYNDROME
O. Τsonis, A. Galani, T. Vrekoussis, I. Navrozoglou, M. Paschopoulos
EA-02. KISSPEPTIN CAN EFFECTIVELY AND SAFELY INDUCE OOCYTE MATURATION IN PATIENTS AT HIGH 
RISK OF OHSS BASED ON THE OUTCOMES OF THREE RANDOMIZED CONTROL TRIALS
Christopoulos G., Abbara A., Comninos A., Islam R., Clarke S., Jeffers L., Trew G., Bloom S., Dhillo W.
EA-03. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΞΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΜΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΟΙΑ
Χιόνης Α., Πιττοκοπίτου Σ., Κούτρας Α., Καραγκούνη Α., Παπαδημητρίου Α., Γιαννακόπουλος Κ.
EA-04. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΠΟΞΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ
Βελεγράκης Α.
EA-05. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Καστρίκα Έ.
EA-06. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ IA ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 32 ΕΤΩΝ, 3,5 ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΤΥΠΙΑΣ
Χιόνης Α., Κούτρας Α., Μπεναρδής Π.

10:00 – 11:30 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Δεληγεώρογλου Ε., Κανακάς Ν., Παπαδόπουλος Λ.

10:00 – 10:20 Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών στην εφηβική ηλικία. Η παραμένουσα πρόκληση
Μπακοπούλου	Φ.

10:20 – 10:40 Εκλεκτικοί ρυθμιστές υποδοχέων προγεστερόνης για ινομυώματα μήτρας. Πότε και πώς;
Βλάχος	Ν.	

10:40 – 11:00 Υποστήριξη ωχρινικής φάσεως σε κύκλους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Πότε και πώς;
Τσάκος	Η.

11:00 – 11:20 Stress και υποθαλαμική αμηνόρροια
Χρούσος	Γ.

11:20 – 11:30 Γενική συζήτηση

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφέ

12:00 – 14:00 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Προεδρείο: Ανδρέου Ι., Καλακούτης Γ., Λινάρδος Ν., Μαυρίκου Ι.

12:00 – 12:20 Διαφορική διάγνωση της προεκλαμψίας
Αθανασιάδης	Α.

12:20 – 12:40 “Fetal distress” κατά τη διάρκεια του τοκετού. Διάγνωση και αντιμετώπιση
Αντσακλής	Π.

12:40 – 13:00 Εμβολή αμνιακού υγρού
Παπαδόπουλος	Σ.

13:00 – 13:20 Σήψη στην κύηση και τη λοχεία
Θωμόπουλος	Π.

13:20 – 14:00 Μαιευτική αιμορραγία. Διεισδυτικός πλακούντας (PAS: Placenta Accreta Spectrum). Συντηρητική 
αντιμετώπιση- Νέες τεχνικές διατήρησης της μήτρας
Φωτόπουλος	Σ.

14:00 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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15:00 – 16:30
 

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ I
Προεδρείο: Βλάχος Γ., Πανοσκάλτσης Θ., Ραζή Ε.

15:00 – 15:20 Πληθυσμιακός έλεγχος για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου. Πότε και πώς;
Δαπόντε	Α.

15:20 – 15:40 Βιοψία φρουρού λεμφαδένος στον καρκίνο του ενδομητρίου. Ναι ή όχι; 
Σιούλας		Β.

15:40 – 16:00 Αντιμετώπιση προχωρημένου καρκίνου των ωοθηκών. Αρχική κυτταρομείωση ή νεοεπικουρική 
θεραπεία; 
Χαϊδόπουλος	Δ.

16:00 – 16:20 Αναστολείς της πρωτεΐνης PARP για τη θεραπεία του καρκίνου των ωοθηκών 
Αθανασιάδης	Η.

16:20 – 16:30 Γενική	συζήτηση

16:30 – 17:40 ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ II
Προεδρείο: Αγοραστός Θ., Μορτάκης Α., Ροδολάκης Α.

16:30 – 17:00 From the HPV infection to cancer!! Possible mechanisms at cellular and molecular level
Doorbar J

17:00 – 17:20 Εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών με παθολογία τραχήλου
Παρασκευαΐδης	Ε.

17:20 – 17:40 Προκακοήθεις και κακοήθεις βλάβες του αιδοίου. Ποια θεραπεία και πότε; 
Βλάχος	Γ.

17:40 – 18:30 SATELLITE SYMPOSIUM 
Προεδρείο: Κλέντζερης Λ., Κολυμπιανάκης Ε.

Νεώτερα δεδομένα για τη σύγχρονη ωοθηκική διέγερση
Μακράκης	Ε.

18:30 – 18:45           Διάλειμμα – Καφέ

18:45 – 19:15 Διάλεξη Ι
Προεδρείο: Αρματάς Η., Λινάρδος Ν.

Τα δικαιώματα του εμβρύου
Αντσακλής	A.

19:15 – 19:45 Διάλεξη ΙΙ
Προεδρείο: Κλέντζερης Λ., Λουτράδης Δ.

Παιδιατρική και εφηβική γυναικολογία σε παγκόσμιο επίπεδο
Κρεατσάς	Γ.

19:45 – 20:30 Τελετή Έναρξης – Χαιρετισμοί – Βραβεύσεις

20:30 – 21:15 Εναρκτήρια Ομιλία
Προεδρείο: Δαπόντε Α., Κλέντζερης Λ.

Is cervical cancer heading for a fatal end?
Tidy J

21:15 Δεξίωση Υποδοχής 

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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08:00 – 09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΙΙ
Προεδρείο: Πετρογιάννης Ν., Ριρής Σ., Χριστόπουλος Γ.

EA-07. THE USE OF BOVINE PERICARDIUM GRAFT (BPG) IN ANTERIOR COLPORRHAPHY; A REVIEW OF THE LIT-
ERATURE AND RETROSPECTIVE EXPERIENCE OF ITS USE AT THE UNIVERSITY HOSPITAL OF IOANNINA, GREECE
Tsonis O., Barmpalia Z., Gkrozou F., Paschopoulos M., Papanikolaou O.
EA-9. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
Πρίφτη Η., Αθανασίου Α., Αθανασίου Α., Αθανασίου Δ., Δευτεραίου Α., Πράπα Α., Μπίνας Γ., 
Κωστομένος Δ., Αθανασίου Β., Σακελλαρίου Μ.
EA-10. Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ BEBO ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 15 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 38 
ΕΩΣ 62 ΕΤΩΝ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.
Γιώργου Κ.
EA-11. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Μαμάκου Α., Δήμου Σ., Κωνσταντάκη Ε., Κακαβά Α., Σπανού Μ.
EA-12. ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΩΟΘΥΛΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΓΕΣΤΕΡΟΝΗΣ ΚΑΙ 
Η ΑΝΤΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΣΤΡΑΔΙΟΛΗΣ ΩΣ ΣΥΝΑΚΟΛΟΥΘΗ ΔΡΑΣΗ
Παργιανάς Μ., Κοσμάς Ι., Παπούδου-Μπάη Α., Παπαγεωργίου Κ., Δαλκαλίτσης Α., Μπατιστάτου Α., 
Μιχαηλίδης Θ.Μ., Γεωργίου Ι.
EA-08. Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ 
ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Νικολαΐδου Μ., Μπουργιώτη Χ., Ζαφειροπούλου Κ., Μουλοπούλου Λ.Ε., Ελευθεριάδης Μ., 
Κωνσταντινίδου Α., Φωτόπουλος Σ.

09:00 – 10:30 ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Προεδρείο: Καλλιπολίτης Γ., Μαυρέλος Κ., Πολίτης Γ., Τσούμπης Α.

09:00 – 09:20 Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας και αναπαραγωγή. Ενδείξεις και τεχνικές για χειρουργική θεραπεία
Γκριμπίζης	Γ.	

09:20 – 09:40 Αδενομύωση. Διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση
Πιστοφίδης	Γ.

09:40 – 10:00 Επιπλοκές υστεροσκοπικής χειρουργικής. Πρόληψη-διάγνωση-αντιμετώπιση
Πασχόπουλος	Μ.

10:00 – 10:20 Επιπλοκές λαπαροσκοπικής χειρουργικής. Πρόληψη-διάγνωση-αντιμετώπιση
Κουτουκός	Ι.

10:20 – 10:30 Γενική	συζήτηση

10:30 – 11:30 HOT TOPICS
Προεδρείο: Αντσακλής Α., Δουράτσος Ε., Μητσάκος-Μπαρμπαγιάννης Κ.

10:30 – 10:50 Πρόωρος τοκετός. Πρόβλεψη και πρόληψη
Χιόνης	Α.

10:50 – 11:10 Τεκμηριωμένες θεραπείες για γυναίκες με ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών ιδιοπαθούς αιτιολογίας
Συριστατίδης	Χ.

11:10 – 11:30 Early and late PE: How to predict and how to treat
Voto L

11:30 – 12:00 Διάλειμμα – Καφές

12:00 – 12:30
 

LECTURE I
Προεδρείο: Αντωνάκης Γ., Ζηκόπουλος Κ.

Ωοθηκικές εφεδρείες και αναπαραγωγική δυνατότητα
Κλέντζερης	Λ.

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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12:30 – 13:00 LECTURE II
Προεδρείο: Αθανασιάδης Η., Κλέντζερης Λ.

New developments in gestational trophoblastic disease 
Tidy J

13:00 – 13:45 DEBATE
Προεδρείο: Αργυρού Κ., Κλέντζερης Λ., Λυκερίδου Α.

13:00-13:15
13:15-13:30

Κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ζητήσει τοκετό δια καισαρικής τομής
ΝΑΙ	 Σηφάκης	Σ.
ΟΧΙ	 Φαρμακίδης	Γ.

13:30-13:45 Γενική	συζήτηση

13:45 – 14:15 LASER SESSION  
Προεδρείο: Μορτάκης Α.

MonaLisa Touch®. Laser μέθοδος DEKA για την αντιμετώπιση 
του Μεταεμμηνοπαυσιακού Ουρογεννητικού Συνδρόμου
Αθανασίου	Σ.

14:15 – 15:00 Ελαφρύ γεύμα 

15:00 – 16:30 ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Προεδρείο: Μαντζαβίνος Θ., Σούσης Ι., Τζαφέττας Ι., Τζεφεράκος Α.

15:00 – 15:20 Κατάψυξη όλων των εμβρύων σε κύκλους εξωσωματικής. Να γίνει ή να μην γίνει;
Κολυμπιανάκης	Ε.		

15:20 – 15:40 Υπάρχει ελπίδα για θεραπεία των γυναικών με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης;
Μακρυγιαννάκης	Α.

15:40 – 16:00 Φυσικός κύκλος IVF. Yes or No?
Αθανασίου	Β.

16:00 – 16:20 Υποβοηθουμένη αναπαραγωγή και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στους απόγονους
Λουτράδης	Δ.

16:20 – 16:30 Γενική	συζήτηση

16:30 – 17:30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
Προεδρείο: Δεκαβάλας Γ., Μπαγετάκος Γ., Χιόνης Α.

16:30 – 16:50 Διαβήτης κυήσεως. Κριτήρια για τη διάγνωση και αντιμετώπιση 
Στέφος	Θ.	

16:50 – 17:10 Μεσογειακή αναιμία στην εγκυμοσύνη. Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο Μαιευτήρας;
Δημοπούλου	Μ.

17:10 – 17:30 Υπερ-υπο θυρεοειδισμός στην κύηση
Κανδαράκη	Ε.

17:30 – 18:00 Διάλειμμα – Καφές

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά
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18:00 – 19:00 ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Προεδρείο: Δασκαλάκης Γ., Κατσάκος Ι., Λινάρδος Ν.

18:00-18:20 Μείωση των γεννήσεων: μύθοι και πραγματικότητα
Τραγάκη	Α.

18:20-18:40 Ελληνικό δημογραφικό πρόβλημα: προοπτικές και προτάσεις αντιμετώπισής του
Λαυρέντζος	Α.

18:40-19:00 Γενική συζήτηση

19:00 – 20:00 LECTURE  
Προεδρείο: Καλακούτης Γ., Κλέντζερης Λ., Τζαφέττας Ι.

19:00-19:30 Lifestyle interventions to improve maternal and child health – do they work?
McAuliffe	F

19:30-20:00 What can the RCOG do for you?
McAuliffe	F

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ
9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

08:00 – 09:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ III
Προεδρείο: Κατσάκος Ι., Μαραγκού Σ., Σιώζος Α.  

EA-13. ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΓΚΩΝ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.
Αποστολίδου Μ., Παπατόλιος Γ., Δημάκης Κ., Κοσκοσάς Ι., Τάτση Κ.
EA-14. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ
Γάζος Έ., Μανίκα Α., Καραστεργίου Α., Μουστάκα Κ., Βασιλάκου Ε., Αγγελοπούλου Α.
EA-15. ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΣΕ ΕΦΗΒΕΣ ΣΤΗ Γ’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ, ΣΤΗΝ 
ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2015-2018
Αδαμοπούλου Κ., Παναγιωτόπουλος Δ., Παναγόπουλος Π., Καλανταρίδου Σ.
EA-16. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ Τ.Ε.Π. ΤΟΥ ΠΓΝ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΟ 2018
Πατσούρας Γ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.
EA-17. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΒΟΘΥΡΟΞΙΝΗΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SHEEHAN META TON TOKETΟ
Κεχαγιόγλου Κ. Μ.
EA-18. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ DNAΣΗΣ Ι ΩΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ 
ΣΕ ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΨΗΛΟ ΙΞΩΔΕΣ.
Καπετάνιος Β., Νώση Έ., Γκριτζάπης Ά., Μακαρούνης Κ., Γεωργούλιας Γ.,  Βενιεράτος Π., Παπανικόπουλος 
Χ., Κωνσταντινίδου Α., Τσιλιβάκος Β.

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

09:00 – 10:00 ΟΥΡΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ
Προεδρείο: Αθανασίου Σ., Λιάλιος Γ., Λιάπης A.

09:00 – 09:20 Υπερδραστήρια κύστη. Διάγνωση και αντιμετώπιση
Τσεσμελάκης	Δ.

09:20 – 09:40 Χειρουργικές θεραπευτικές επιλογές για ακράτεια ούρων από προσπάθεια
Παπανικολάου	Ο.

09:40 – 10:00 Πρόπτωση πυελικού εδάφους. Διακολπική ή διακοιλιακή προσέγγιση;
Βάκας	Π.

10:00 – 11:00 ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΣΤΟΥ
Προεδρείο: Ιωαννίδου-Μουζάκα Λ., Κεραμόπουλος Α., Φαλιάκου Ε.

10:00 – 10:20 Πρωτόκολλα προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο του μαστού. Είναι αποτελεσματικά;
Ζαβός	Α. 

10:20 – 10:40 Πoρογενές καρκίνωμα in situ. Η παραμένουσα πρόκληση
Τσιώνου	Χ.

10:40 – 11:00 Ασθενείς με BRCA1 - BRCA 2 μεταλλάξεις. Πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται;
Λύπας	Γ.

11:00 – 11:30 Διάλειμμα – Καφές

11:30 – 13:00 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
Προεδρείο: Δαπόντε Α., Δημητρόπουλος Κ., Καπετανάκης Β., Παρτσινέβελος Γ.

11:30 – 11:50 Τραχήλου 
Θωμάκος	Ν.

11:50 – 12:10 Ωοθηκών
Παπανικολάου	Α.

12:10 – 12:30 Μαστού
Ζερβομανωλάκης	Ι.

12:30 – 12:50 Εξωσωματική γονιμοποίηση σε γυναίκες μετά από καρκίνο
Νταφόπουλος	Κ.

12:50 – 13:00 Γενική	συζήτηση

13:00 – 13:30 LECTURE
Προεδρείο: Κλέντζερης Λ., Μαντζαβίνος Θ.

Ανδρογόνα για πτωχές απαντήτριες σε κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ναι ή όχι;
Ταρλατζής	Β.

12

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Τα προεδρεία αναγράφονται με αλφαβητική σειρά

13:30 – 14:30 ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Προεδρείο: Αργυρού Κ., Ελισσαίου-Ξενοφώντος Α., Μεσσήνης Ι.

13:30 – 13:45 Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης και καρκίνος του μαστού
Καλανταρίδου	Σ. 

13:45 – 14:00 Εναλλακτικές θεραπείες για την ορμονική υποκατάσταση 
Τζιγγούνης	Β.

14:00 – 14:15 Όγκοι ωοθηκών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τεκμηριωμένη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση
Ακρίβος	Ν.	

14:15 – 14:30 Μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση. Θεραπευτικές επιλογές
Σαμαράς	Κ.

14:30 Κλείσιμο Συνεδρίου - Συμπεράσματα - Βραβεύσεις εργασιών
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ΚΥΡΙΑΚΗ
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14:00 – 14:15 Όγκοι ωοθηκών σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τεκμηριωμένη διαγνωστική και θεραπευτική 
προσέγγιση
Ακρίβος	Ν.	
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14:30 Κλείσιμο Συνεδρίου - Συμπεράσματα - Βραβεύσεις εργασιών

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ

DOORBAR JOHN Professor of Viral Pathogenesis & Fellow of Hughes Hall, Department of Pathology, Univer-
sity of Cambridge, UK

FREEMAN WANG THERESA FRCOG FRSA, President -Elect of British Society Colposcopy and Cervical Pathology (BSCCP), 
Consultant Gynaecologist, Whittington Health, UK

McAULIFFE FIONNUALA Professor of Obstetrics and Gynaecology, Head of Women’s and Child’s Health at University 
College Dublin, Fellows’ Representative for Europe

TIDY JOHN BSc, MD, FRCOG, Professor of Gynaecological Oncology, Director Sheffield Trophoblastic 
Disease Centre, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, UK

VOTO LILIANA Professor, Secretaria de Relaciones Internacionales, Profesora Titular Departamento 
de Obstetricia y Ginecologìa, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires

ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ελληνικής H.P.V. Εταιρείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 
Διευθυντής Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Ογκολόγος – Παθολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, 
Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας Northwestern University, Η.Π.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Υπεύθυνος Κέντρου Εξωσωματικής Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας – Ουρογυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ουρογυναικολογίας

ΑΚΡΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ RCOG/ESGO Γυναικολόγος-Ογκολόγος, Διευθυντής Γ΄ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας 
Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Διδάκτωρ Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Επιμελητής Μ.Ι.Υ.Α 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Πλωτάρχης Λ.Σ.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Μέλος Δ.Σ. ΕΝ.Μ.Γ.Ε.

ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας & Περιγεννητικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Προγεννητικής Διάγνωσης & Θεραπείας του Εμβρύου, 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στην Ιατρική και Βιολογία, 
Διευθυντής Τμήματος Ιατρικής Εμβρύου Νοσοκομείου ΙΑΣΩ

ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Α’ Μαιευτική & Γυναικολογική 
Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Μαιευτήρας-Γυναικολόγος, Επιμελήτρια ΜΗΤΕΡΑ, Επιστημονική Συνεργάτης Τμήματος 
Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ, Πρόεδρος ΕΝ.Μ.Γ.Ε.

ΑΡΜΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα

ΒΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας – Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ε.Κ.Π.Α.

ΓΚΡΙΜΠΙΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Καθηγητής, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ.

ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καθηγητής, Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής

ΔΕΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 
Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πάτρας

ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ EΥΘΥΜΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας/Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Διευθυντής Βʼ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

ΔΕΡΔΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ MD, MSc, PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Γυναικολογικών 
Υπερήχων Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εξειδικευμένος στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Μ.Ι.Υ.Α. 
Institute of Life ΙΑΣΩ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Αιματολόγος, Επιμελήτρια Α’ Κέντρο Θαλασσαιμίας και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου, 
Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ

ΔΟΥΡΑΤΣΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου 
Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος Παγκύπριας Μαιευτικής και Γυναικολογικής 
Εταιρείας

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ-ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΖΑΒΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μαιευτήρας Γυναικολόγος, Εξειδικευθείς στη Διαγνωστική και Χειρουργική Μαστού, 

Εκπρόσωπος Ελλάδας στην επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης UEMS Multidisciplinary 
Joint Committee (MJC) in Breast Care. Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας

ΖΕΡΒΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, PhD, MBA, MPH, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου 
Βόννης, Εξειδικευμένος στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση, Ιδρυτικό Μέλος Μονάδας 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Ιnstitute of Life ΙΑΣΩ

ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική, 
Λέκτορας Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΘΩΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας-Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MD, MSc, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Κολποσκόπησης – 
Παθολογίας Τραχήλου Μαιευτηρίου ΓΑΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΜΟΥΖΑΚΑ ΛΥΔΙΑ Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Χειρουργός – Γυναικολόγος, Μαστολόγος, Πρόεδρος 
Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας, Εθνικός Εκπρόσωπος στην E.E  για τη σύνταξη των 
νέων Ευρωπαϊκών κατευθυντηρίων οδηγιών στη διάγνωση και τη θεραπεία  του καρκίνου 
του μαστού, Εκπρόσωπος του Π.Ι.Σ. στη UEMS για τη χειρουργική εκπαίδευση στον 
καρκίνο του μαστού,  Διευθύντρια Σπουδών Ελληνικής Σχολής Μαστολογίας

ΚΑΛΑΚΟΥΤΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Καθηγήτρια Μαιευτικής-Γυναικολογίας & Στείρωσης, 
Διευθύντρια Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ DRCOG, DFFP, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΑΝΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Heidelberg 
Γερμανίας

ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ MD, PHD, MRCP, UK, Τμήμα Ενδοκρινολογίας & Σακχαρώδη Διαβήτη, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ MD, FACOS, Διπλωματούχος Αμερικάνικης Εταιρείας Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 
Επιστημονικός συνεργάτης MAYO Clinic, USA, Διευθυντής Αναπαραγωγικής Χειρουργικής 
Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ

ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ιατρός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Διδάκτωρ Ιατρικής 
Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Αν. Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας IVF Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, MSc, PhD(c), Γενικός Γραμματέας ΕΝ.Μ.Γ.Ε., 
Αν. Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Διευθυντής Α’ Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο ΙΑΣΩ

ΚΙΤΜΙΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Αθήνα

ΚΛΕΝΤΖΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ MD(Ath)  CCST(UK)  Dr.Med (Sheffield)  FRCOG(London), Διδάκτωρ Πανεπιστημίου SHEF-
FIELD - Αγγλίας, Ακόλουθος Βρετανικού Βασιλικού Κολεγίου Μ & Γ, π. Αν. Καθηγητής Μ & Γ 
Πανεπιστημίου WARWICK - UK, π. Διευθυντής Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου CARDIFF - UK

ΚΟΛΥΜΠΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Α.Π.Θ.

ΚΟΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Εμβρυομητική Ιατρική, Αθήνα

ΚΟΡΑΝΤΖΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ MD, PhD, FMD (FMF), Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΟΥΤΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, PhD, MSc, DFFP, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΚΡΕΑΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας

ΛΑΥΡΕΝΤΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Συγγραφέας

ΛΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Νοσοκομείο Λάρισας

ΛΙΑΠΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ειδικός Ουρογυναικολόγος

ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Ταμίας ΕΝ.Μ.Γ.Ε., 
Μέλος της European Board and College of Obstetrics & Gynaecology (EBCOG)

ΛΟΥΤΡΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής, Διευθυντής Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καθηγήτρια Μαιευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Αναπληρώτρια Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Αθήνας

ΛΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παθολόγος – Ογκολόγος,Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Research Associate, 
Dana Farber Cancer Center / Harvard Cancer Institute

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.,

Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας «Έμβρυο A.R.T.», Μ.Ι.Υ.Α. ΑΚΕΣΩ ΕΜΒΡΥΟ a.r.t.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Καθηγητής, Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Κρήτης

ΜΑΚΡΥΔΗΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Επιστημονικός Υπεύθυνος Ιnstitute of Life ΙΑΣΩ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Συνεργάτιδα Τμήματος Εξωσωματικής Γονιμοποίησης 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

ΜΑΥΡΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ, 
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΜΑΥΡΙΚΟΥ ΙΣΜΗΝΗ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Μαιευτηρίου ΓΑΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΟ Αθηνών

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Πρόεδρος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ

ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΜΠΑΓΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής – Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α., 
Υπεύθυνη ειδικού κέντρου εφηβικής ιατρικής, Έδρα UNESCO εφηβικής υγείας και 
ιατρικής, Α’ Παιδιατρική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΜΠΑΚΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Εμβρυομητρική Ιατρική-Προγεννητική 
διάγνωση, Αθήνα 

ΜΠΕΝΑΡΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MD, DipFetMed(FMF), IOTACert, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
Ειδικός στην Ιατρική Εμβρύου και Γυναικολογική Υπερηχογραφία, Αθήνα

ΜΠΙΛΙΡΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ MD, PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας 
Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου Μήτρας

ΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠΑΝΟΣΚΑΛΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος Μαιευτηρίου ΛΗΤΩ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ MD, TFFP PSCCP, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
Ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση, Insitute of Life ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Συντονιστής Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Ιωαννίνων

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία

ΠΑΠΠΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Μαιευτήρας – Ενδοσκοπικός Χειρουργός – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής 
Ε.Κ.Π.Α., RCOG Associate DFFP, MSc Ε.Κ.Π.Α. Diplomate BSCCP

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Προέδρος Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου

ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MD, PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής  Ε.Κ.Π.Α., Εξειδικευθείς 
στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Μ.Ι.Υ.Α. Institute of life ΜΗΤΕΡΑ

ΠΑΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ Καθηγητής, Διευθυντής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Φοιτητικής Μέριμνας 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καθηγήτρια Παθολογικής Ανατομικής Ε.Κ.Π.Α.

ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός στην Εξωσωματική γονιμοποίηση, Αναπληρωτής 
Διευθυντής Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής Τμήματος Γυναικολογικής Κλινικής, 
Νοσοκομείο ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Αθήνα

ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος  Γενικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Αντιπρόεδρος Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ΡΑΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ MD, PhD, Παθολόγος Ογκολόγος, Διευθύντρια Γ’ Ογκολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

ΡΙΡΗΣ ΣΟΛΩΝ MBBS (UK), BSc (Honors), MRCOG, CCST (London), Obstetrician & Gynaecological surgeon, 
Subfertility treatment, Minimal access surgery, Laparoscopy & Davinci Robot

4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης Μαιευτήρων – Γυναικολόγων Ελλάδος
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ΡΟΔΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., 
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας

ΣΑΛΛΑ ΧΑΡΙΤΙΝΗ Κυτταρολόγος, Διευθύντρια Κυτταρολογικού Εργαστηρίου, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ

ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Εξειδικευθείς στην Γυναικολογική Ενδοκρινολογία (Η.Π.Α.)

ΣΑΡΗΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Ιατρικής Εμβρύου 
Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

ΣΗΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, 
τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η., Επιστημονικός Διευθυντής ΜΗΤΕΡΑ

ΣΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑ MD, PhD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Ειδικός Ιατρικής Εμβρύου (Fetal Medicine Diploma 
– FMF), Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.

ΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γυναικολόγος Ογκολόγος (MSKCC/ESGO), Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΣΙΩΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MRCOG, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, 
Μέλος Βρετανικού Κολεγίου Μαιευτικής - Γυναικολογίας

ΣΚΕΝΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Λάρισα

ΣΟΥΚΑ ΑΘΗΝΑ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθύντρια Τμήματος Υπερήχων & Εμβρυομητρικής 
Ιατρικής Μαιευτήριο ΛΗΤΩ

ΣΟΥΣΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, MSc, FRCOG

ΣΤΕΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ MD, PhD, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΣΥΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Μονάδας 
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Γʼ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α.

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας, Εμβρυομητρικής Ιατρικής Α.Π.Θ.

ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Α.Π.Θ., 
Εκλεγμένος Πρόεδρος EBCOG, τ. Διευθυντής Αʼ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής,  
τ. Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., τ. Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Α.Π.Θ., 
τ. Πρόεδρος ESHRE, τ. Πρόεδρος IFFS 

ΤΖΑΦΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Α.Π.Θ.

ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διευθυντής Μονάδας IVF, Κλινική ΡΕΑ

ΤΖΙΓΓΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής & Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΖΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα

ΤΡΑΓΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Professor of Economic Demography, Department of Geography - Harokopio University, 
Erasmus Institutional Coordinator

ΤΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Θεσσαλονίκη, Μέλος Βασιλικού Κολλεγίου Γυναικολόγων

ΤΣΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ομότιμος Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας – Εμβρυομητρικής Ιατρικής 
Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΣΕΣΜΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα

ΤΣΙΩΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γυναικολόγος - Χειρουργός μαστού, Διευθύντρια Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής 
Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ

ΤΣΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Αθήνα 

ΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ MD, Χειρουργός – Διευθύντρια Β Κλινικής Μαστού, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας & Εμβρυομητρικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Stony 
Brook Νέας Υόρκης

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.

ΧΑΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α.

ΧΙΟΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MSc, Διευθυντής Γυναικολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΛΑΪΚΟ, 
Πρόεδρος UPIGO, A’ Αντιπρόεδρος ΕΝ.Μ.Γ.Ε.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, Senior Lecturer Imperial College  London 

ΧΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Καθηγητής Παιδιατρικής & Ενδοκρινολογίας Ε.Κ.Π.Α.
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E-POSTERS
EP-1. “ΟΡΙΑΚΟΣ” ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΝΙΑΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗ-
ΝΟ ΚΥΗΣΗΣ
Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Παπα-
σταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-2. A GNRH ANTAGONIST PROTOCOL FOR FROZEN EMBRYO 
REPLACEMENT CAN KEEP BOTH OUR PATIENTS AND OUR 
EMBRYOLOGISTS HAPPY
Christopoulos G., Vlismas A., Trew G.

EP-3. A RARE CASE REPORT OF POST PARTUM HELLP SYNDROME
Tsonis O., Margariti K., Karantzeni I., galani A., Zikopoulos A., 
Paschopoulos M., Zikopoulos K.

EP-4. IMPLEMENTATION OF THE 10-GROUP CLASSIFICATION 
SYSTEM FOR CAESAREAN DELIVERIES
El Sayegh O., Ksayer M., Atwi B., Mortada M., Constantinou K., Toney 
Zara A., Argyridis S., Kalakoutis G., Christofides A.

EP-5. MANAGEMENT OF POSTPARTUM HAEMORRHAGE (PPH) 
WITH A DUAL BALLOON CATHETER FOR UTERINE TAMPONADE
Argyridis S., Christofidis Plastiras P., Christofides A., Kalakoutis G.

EP-6. STUDY OF LIPOPROTEIN-A IN SYRIAN PATIENTS WITH PCOS 
AND ITS LEVEL IN FEMALE SYRIANS
Galani A., Tselepis A., Mpairaktari E., Karantzeni E., Tsonis O., 
Paschopoulos M.

EP-7. TRIPLE NEGATIVE ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑ-
ΣΤΟΥ. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σοφούδης Χ., Μοσχοπούλου Σ., Βακής Γ.

EP-8. ΑΜΕΛΞΗ/ ΣΥΝΘΛΙΨΗ ΤΟΥ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟ-
ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ - ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟ-
ΓΡΑΦΙΑΣ
Φελέκης Θ., Ζέκη Α.

EP-9. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΥΜΕΝΑ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ 
ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Δημοπουλος Σ.

EP-10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ-ΑΙ-
ΜΑΤΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΚΕΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ ΑΡΤΗΡΙΑΣ ΥΠΟ CT ΕΛΕΓΧΟ
Τραχανάς Δ., Παπακωνσταντίνου Α., Τζαβούλης Δ., Τρύφος Δ..

EP-11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ-ΣΑΛΠΙΓΓΟ-ΩΟ-
ΘΗΚΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΠΟ CΤ ΕΛΕΓΧΟ
Τραχανάς Δ., Παπακωνσταντίνου Α., Τζαβούλης Δ., Τρύφος Δ.

EP-12. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΟΛΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Βασιλειάδου Δ., Σοφούδης Χ., Λυκούρας Λ., Γερολυμάτος Α.

EP-13. ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΛΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙ-
ΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑ ΙΟΤΑ ΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΟΘΗΚΗΣ 
ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ
Χιόνης Α., Κούτρας Α., Πιττοκοπίτου Σ., Κούρα Σ., Παπαγεωργίου Μ., 
Γιαννακόπουλος Κ.

EP-14. ΑΤΥΠΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΩΟΘΗΚΗΣ
Λιτός Μ., Βασιλειάδου Δ., Απέσσου Δ., Σιαμπαλιώτη Γ., Τζεφεράκος Δ., 
Τριανταφυλλίδη Β., Γερολυμάτος Α.

EP-15. ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Στρατουδάκης Γ., Παπασταματίου Μ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Δα-
λακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-16. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 17 
ΕΤΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΟΥΣ ΝΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΙ-
ΜΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (REPORT)
Μπελέση Ι., Λαμπρόπουλος Μ., Χατζηαποστόλου Γ., Τσινεκέ Ρ., Πανά Α., 
Παπαδόπουλος Σ., Γιαννούλα Χ., Κυριακίδου Α., Νάκας Δ., Βλαχοκώστας Π.

EP-17. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ 
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ
Χρυσαφοπούλου Ε., Παπαχρήστου Ι.

EP-18. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D & ΚΥΗΣΗ
Βασιλειάδου Δ., Σοφούδης Χ., Παπαμαργαρίτης Ε., Γερολυμάτος Α.

EP-19. ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΛΑΜΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Ζαχαρής Κ., Λιάκου Ε., Κυριλλίδη Δ., Κραββαρίτης Σ., Χαρίτος Θ., Κλει-
τσάκης Κ., Φούκα Α.

EP-20. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΔΡΑΜΝΙΟΥ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Πέγκου Α., Παπαδάκη Μ., Θανοπούλου Β., Παναγιωτίδη Ε., Καρα-
γιαννόπουλος Α., Καλμαντής Κ., Σαμπάνη Α., Σταματέλου Φ., Αλεξό-
πουλος Ε., Σιαμπαλιώτη Γ., Καραισκάκης Π.

EP-21. ΕΚΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΗΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΛΟΧΕΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΨΕΥΔΟ-ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ - ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Κοκολάκης Ι., Ποντικάκη Α., Ζιώγος Ε., Ανδρεαδάκης Γ., Κοστα Δ., Μα-
κρυγιαννακης Α.

EP-22. ΕΚΤΟΠΗ ΚΥΗΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., 
Παναγιωτίδη Ε., Παπαδάκη Μ., Σιαμπαλιώτη Γ., Αλεξόπουλος Ε., Στα-
ματέλου Φ., Σαμπάνη Α., Καλμαντής Κ., Καραισκάκης Π.

EP-23. ΕΜΒΡΥΙΚΗ ΥΔΡΟΝΕΦΡΩΣΗ
Στρατουδάκης Γ., Παπασταματίου Μ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Δα-
λακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-24. ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπράβου Κ., Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., Παναγιωτίδη Ε., 
Παπαδάκη Μ., Πέγκου Α., Χρισταντώνη Ε., Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., 
Τσανάκαλης Ε., Καραισκάκης Π.

EP-25. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΒΡΥΟΥ – 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μπράβου Κ., Παναγιωτίδη Ε., Παπαδάκη Μ., Θανοπούλου Β., Καρα-
γιαννόπουλος Α., Πέγκου Α., Χρισταντώνη Ε., Μαυρίδου Α., Μαργα-
ρίτη Χ., Τσανάκαλης Ε., Καραισκάκης Π.

EP-26. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΕΙΔΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΣΕ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΚΟ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΠΟΔΑ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.
Χιόνης Α., Παπαγεωργίου Μ. , Καραγκούνη Α. , Πιττοκοπίτου Σ. , Λα-
γκαδάς Α. , Γιαννακόπουλος Κ.

EP-27. ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Φρυδά Ζ., Γερολυμάτος Α.

EP-28. ΕΞΩΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΗΣΗ: ΡΗΞΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 13 ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΜΒΡΥΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κραββαρίτης Σ., Ζαχαρής Κ., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.

EP-29. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΓΝΑΘΙΑ ΕΜ-
ΒΡΥΟΥ
Δημόπουλος Σ., Ιωαννίδου Π.
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E-POSTERS
EP-30. ΕΠΙΠΩΜΑΤΙΚΟΣ/ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ 
ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ (ΜΕΘΟΔΟΣ MATSUBARA) : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑ-
ΤΙΚΩΝ
Καραγιαννόπουλος Α., Σταματέλου Φ., Παπαδάκη Μ., Παναγιω-
τίδη Ε., Θανοπούλου Β., Μπράβου Κ., Πέγκου Α., Χρισταντώνη Ε., 
Μαυρίδου Α., Μαργαρίτη Χ., Τσανάκαλης Ε., Καραϊσκάκης Π.

EP-31. ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΩΝ ΣΑΛ-
ΠΙΓΓΟΩΘΗΚΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΣΕ HIV+ ΑΣΘΕΝΗ
Χιόνης Α., Πιττοκοπίτου Σ., Βεργαδής Χ., Καραγκούνη Α., Παπαγεωρ-
γίου Μ., Γιαννακόπουλος Κ.

EP-32. ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΑΠΟΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΡΘΟΛΙ-
ΝΕΙΟΥ ΑΔΕΝΑ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΥΣΑ ΠΥΕΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ . ΠΑ-
ΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Σοφούδης Χ., Παπαμαργαρίτης Ε.

EP-33. ΕΥΜΕΓΕΘΗΣ ΟΓΚΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ (BORDERLINE 
TUMOR)ΤΗΣ ΩΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥ-
ΣΤΡΟΦΗΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ (CASE REPORT)
Χατζηαποστόλου Γ., Λαμπρόπουλος Μ., Μπελέση Ι., Τσινεκέ Ρ., 
Παπαδόπουλος Σ., Πανά Α., Γιαννούλα Χ., Κυριακίδου Α., Νάκας 
Δ., Βλαχοκώστας Π.

EP-34. Η ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ ΕΞΩ-
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φελέκης Θ., Ζέκη Α.

EP-35. Η ΧΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ 
ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗΣ
Κανελλόπουλος Δ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.

EP-36. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗ
Αθανασίου B., Αθανασίου A., Κωστομένος Δ., Μπίνας Γ.

EP-37. ΙΝΤΕΓΚΡΙΝΗΣ ΑΝΒ3 ΚΑΙ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΩΣΗ
Δημόπουλος Σ.

EP-38. ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ
Στρατουδάκης Γ., Δαλακούρα Δ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Παπα-
σταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-39. ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ: ΜΙΑ 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Χρυσαφοπούλου Ε., Παπαχρήστου Ι.

EP-40. ΚΟΛΠΟΚΛΕΙΣΗ ΚΑΤΑ LE FORT ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗ 
ΜΗΤΡΑΣ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Σοφούδης Χ., Φίλιος Π., Παπαμαργαρίτης Ε.

EP-41. ΚΡΙΣΗ ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥ-
ΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Μαντζάνη Τ., Καραμανίδης Δ., Φίλιου Στ., Μαγιά Α., Γεωργόπου-
λος Α., Ιμάμ Μ., Τζουτζέ Μεμέτ Χασάν Ζ., Κουτσούγερας Γερ.

EP-42. ΚΥΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ
Παπασταματίου Μ., Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., 
Δαλακούρα Δ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-43. ΚΥΣΤΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Δημόπουλος Σ., Καράμαλης Γ.

EP-44. ΛΕΜΦΩΜΑ BURKITT ΩΣ ΣΥΣΤΡΑΦΕΝ ΜΟΡΦΩΜΑ 
ΩΟΘΗΚΗΣ
Σούκου Ε., Ντιούδη Μ., Γκριτζέλη Σ., Μπουρνούδη Ι., Κουβελάς Σ., 
Ιωάννου Μ., Αμάρι Μ.

EP-45. ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΙΛΑΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙ-
ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Κραββαρίτης Σ., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.

EP-46. ΜΑΛΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ: ΑΝΑΣΚΟΠΗ-
ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Χρυσαφοπούλου Ε., Παπαχρήστου Ι.

EP-47. ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΧΩΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ
Αλχαζίδου Ε., Μπουντουβάς Δ., Λαμπροπούλου Δ., Πετράκου Ι., Ζο-
λώτας Α.Κ., Λαμπρόπουλος Γ., Παναγιωτόπουλος Μ., Πετράκος Γ.

EP-48. ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (NIPT)
Μπουντουβάς Δ., Αλχαζίδου Ε., Λαμπροπούλου Δ., Μαλλιαρού 
Μ., Πετράκου Ι., Λαμπρόπουλος Γ., Πετράκος Γ.

EP-49. ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΟΠΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Κανελλόπουλος Δ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.

EP-50. ΜΟΝΟΧΟΡΙΑΚΗ/ΔΙΑΜΝΙΑΚΗ ΔΙΔΥΜΟΣ ΚΥΗΣΗ, ΑΠΟΛΥ-
ΤΗ Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ;
Βελεγράκης Α., Ματαλλιωτάκης Μ.

EP-51. ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ (MOLECULAR BIOMARKERS) 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΡΑΧΗΛΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΑΣ (CIN)
Σοφούδης Χ., Μοσχοπούλου Σ., Ζιώρης Κ.

EP-52. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ & ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΣΘΕΝΗ: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Μπαλαμώτη Σ., 
Μπακαλιάνου Κ., Γερολυμάτος Α.

EP-53. ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ & ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Τριανταφυλλίδη Β., Παπαμαργαρίτης 
Ε., Γερολυμάτος Α.

EP-54. ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ MONDOR. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Καραμανίδης Δ., Μαγιά Α., Μαντζάνη Τ., Αλατζίδου Δ., Φίλιου Στ., 
Γεωργόπουλος Α., Τζουτζέ Μεμέτ Χασάν Ζ., Ιμάμ Μ., Κουτσούγε-
ρας Γερ.

EP-55. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙ-
ΣΤΑΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ανδριοπούλου Μ., Μάνος Α., Χάρος Δ.

EP-56. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗ 
ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΙΝ)
Βασιλειάδου Δ., Σοφούδης Χ., Ζιώρης Κ.

EP-57. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΡΑΧΗΛΙΚΟΥ BLOCK ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙ-
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟ-
ΠΗΣΗΣ
Σοφούδης Χ., Ντίνιτς Μ., Ζιώρης Κ.

EP-58. Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Κραββαρίτης Σ., Κωτσάκου Ε., Σταμούλη Φ., Ρούσση 
Ε., Χαρίτος Θ., Φούκα Α.

EP-59. ΟΛΙΓΑΜΝΙΟ ΣΕ ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΕΣ ΚΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΒΑΣΗ
Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ., Δα-
λακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-60. ΟΛΙΚΗ ΝΕΚΡΩΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΥΣΑ ΟΞΕΙΑ 
ΚΟΙΛΙΑ ΣΕ ΝΕΑΡΑ ΑΣΘΕΝΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
Σοφούδης X., Ζιώρης K.
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EP-61. ΟΞΥ ΛΙΠΩΔΕΣ ΗΠΑΡ ΣΕ ΚΥΗΣΗ 33 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ: ΜΙΑ 
ΣΠΑΝΙΑ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΤΑ-
ΣΤΑΣΗ
Κοντού Λ., Κουερίνης Ε., Μενδρινού Γ., Τσοχρίνης Α., Κάκκος Λ., 
Τσαβεζ Ν.

EP-62. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΩ-
ΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΜΕ ΑΜΦΙΒΟΛΗ ΔΙΗΘΗΣΗ TOY ΜΥΟ-
ΜΗΤΡΙΟΥ
Ντιούδη Μ., Σούκου Ε., Μπουρνούδη Ι., Κουβελάς Σ., Γκριτζέλη Σ., 
Αλεξίου Ε.

EP-63. ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ-ΜΙΑ ΜΗ ΘΕΩ-
ΡΟΥΜΕΝΗ ΠΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
Χιόνης Α., Καραγκούνη Α., Παπαγεωργίου Μ., Πιττοκοπίτου Σ.,  
Δάγλας Κ., Γιαννακόπουλος Κ.

EP-64. Σ.WEBER-OSLER-RENDU ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Σούκου Ε., Ντιούδη Μ., Γκριτζέλη Σ., Μπουρνούδη Ι., Κουβελάς Σ., 
Αμάρι Μ., Κούκουρα Ο.

EP-65. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ.,  
Δαλακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-66. ΣΠΑΝΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΟΒΑΡΗΣ ΠΡΟΕΚΛΑΜΨΙΑΣ
Στρατουδάκης Γ., Κοντεζάκης Π., Κριαράς Α., Θεοφράστου Σ.,  
Δαλακούρα Δ., Παπασταματίου Μ, Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-67. ΣΤΕΝΩΣΗ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΣΕ ΕΠΙΤΟΚΟ - ΔΙΑΓΝΩ-
ΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μαργαρίτη Χ., Μαυρίδου Α., Παπαδάκη Μ., Παναγιωτίδη Ε.,   
Θανοπούλου Β., Καραγιαννόπουλος Α., Μπράβου Κ., Πέγκου Α., 
Χρισταντώνη Ε., Τσανάκαλης Ε.

EP-68. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕ-
ΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
Ζαχαρής Κ., Κραββαρίτης Σ., Χαρίτος Θ., Χρυσαφοπούλου Ε., Φούκα Α.

EP-69. ΣΥΝΔΡΟΜΟ FITZ-HUGH-CURTIS
Βελεγράκης Α., Ματαλλιωτάκης Μ., Ματαλλιωτάκης Ι.

EP-70. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟ-
ΣΥΝΗ
Δαλακούρα Δ., Στρατουδάκης Γ., Κριαράς Α., Κοντεζάκης Π., Παπα-
σταματίου Μ., Θεοφράστου Σ., Ebrahim H., Δασκαλάκης Γ.

EP-71. ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ: ΕΝΑ ΣΠΑΝΙΟ 
ΑΙΤΙΟ ΟΞΕΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Ζαχαρής Κ., Χαρίτος Θ., Κραββαρίτης Σ., Φούκα Α.

EP-72. ΤΕΡΑΤΩΜΑ ΩΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΚΗΝ ΚΥΣΤΙΚΗΣ 
ΠΝΕΥΜΑΤΩΣΗΣ
Βασιλειάδου Δ., Λιτός Μ., Μπακαλιάνου Κ., Λενός Μ., Τριαντα-
φυλλίδη Β., Τζεφεράκος Δ., Γερολυμάτος Α.

EP-73. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥ-
ΜΕΝΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ (LAVH) ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
Γάζος Έ., Γκούτσιας Ν., Αγγελοπούλου Α.

EP-74. ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙ-
ΑΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟ-ΜΟΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩ-
ΜΑΤΩΣΗ
Γάζος Έ., Κόκκαλης Α., Τσώνης Ο., Αγγελοπούλου Α.

EP-75. ΧΟΡΗΓΗΣΗ PRP (PLATELET REACH PLASMA) ΣΕ ΔΥΣΤΡΟ-
ΦΙΕΣ ΑΙΔΟΙΟΥ. ΘΕΡΑΠΕYΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σοφούδης Χ., Μοσχοπούλου Σ., Βακής Γ.

EP-76. ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ- 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φελέκης Θ., Ζέκη Α.

EP-77. ΧΡΟΝΙΟΣ ΠΥΕΛΙΚΟΣ ΠΟΝΟΣ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑ-
ΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
Κανελλόπουλος Δ., Χριστοδουλάκη Χ., Κατσέτος Χ., Κατσούλης Μ.

EP-78. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
Χάρος Δ., Μάνος Α., Βιβιλάκη Β.

EP-79. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ (CIN) ΧΑΜΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΛΑΚΩΔΟΥΣ ΕΝΔΟΕΠΙ-
ΘΗΛΙΑΚΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ (LSIL)
Αργυρίδης Σ., Λέπουρα Ν., Χριστοφίδης Α.
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ΧΟΡΗΓΟΙ
Η	Οργανωτική	Επιτροπή,	ευχαριστεί	τις	παρακάτω	εταιρείες	

για	την	υποστήριξή	τους	στο	Συνέδριο.

GE Healthcare

imagination at work
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H γενική συνέλευση διεξήχθη σε εξαιρετική 
ατμόσφαιρα με παρουσία αντιπροσώπων 
από δέκα ευρωπαϊκές και αφρικανικές χώ-

ρες, καθώς και με συμμετοχή για πρώτη φορά στην 
ιστορία της UPIGO εκπροσώπου από την Αυστραλία.

Το πρώτο κύριο θέμα της πρόσφατης γενικής 
συνέλευσης της διεθνούς επαγγελματικής ένωσης 
μαιευτήρων γυναικολόγων (UPIGO) που διεξήχθη 
στο Παρίσι την 6ην και 7ην Ιουλίου 2018 αποτέ-
λεσε η πρόληψη, πρόβλεψη και αντιμετώπιση του 
πρόωρου τοκετού.

Η προωρότητα παγκόσμια αποτελεί το κύ-
ριο αίτιο θανάτου σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 
ετών, ενώ σχεδόν σε όλες τις χώρες με αξιόπιστα 
δεδομένα, το ποσοστό του πρόωρου τοκετού δεν 
μειώνεται. Τονίστηκε η σημασία της διακολπικής 
μέτρησης τραχήλου-μήτρας στην πρόβλεψη του 
πρόωρου τοκετού στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης 
ανεξαρτήτως μαιευτικού ιστορικού και συνακό-
λουθα στην εφαρμογή θεραπευτικών παρεμβά-
σεων. Συζητήθηκαν οι επί ενδείξεων στρατηγικές 
πρόληψης πρόωρου τοκετού.

Έγινε αναφορά στην υφιστάμενη τεκμηριωμένη 
γνώση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας τοκο-
λυτικών παραγόντων στην αντιμετώπιση του πρό-
ωρου τοκετού.

Συζητήθηκε η χορήγηση κορτικοστεροειδών στις 
γυναίκες που έχουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου 
τοκετού για την βελτίωση του περιγεννητικού 
αποτελέσματος, καθώς και στοχευμένη χορήγηση 
θειικού μαγνησίου για προστασία του νευρικού 
συστήματος. 

Δεύτερο κύριο θέμα συζήτησης ήταν η μαιευτι-
κή υπερηχογραφία η οποία αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο της παρακολούθησης κύησης. Αναφέρ-

θηκαν τα διαφορετικά επίπεδα υπερηχογραφικού 
ελέγχου (βασικό υπερηχογράφημα, εξειδικευμένο 
υπερηχογράφημα και εντοπισμένη υπερηχογρα-
φία για διάγνωση και θεραπεία σε συγκεκριμένα 
όργανα) και οι παράμετροι που θα πρέπει να ελέγ-
χονται σε κάθε τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Συζητή-
θηκαν οι προϋποθέσεις υπερηχογραφικού ελέγχου 
όσον αφορά τους υπερηχοτομογράφους και την 
εμπειρία του εξεταστή.

Στη συνέχεια συζητήθηκε η χρησιμότητα βασι-
κού μαιευτικού υπερηχογραφικού ελέγχου και η 
δυνατότητα επέκτασης της υπερηχογραφικής κά-
λυψης πληθυσμών των μη αναπτυγμένων χωρών 
της Αφρικής. Αυτό ιδιαιτέρως τονίστηκε με την 
πιθανότητα αποτελεσματικής εφαρμογής προλη-
πτικών προγραμμάτων στη διαχείριση των ελαχί-
στων διαθέσιμων πόρων σε χαμηλού εισοδήματος 
χώρες, ταυτόχρονα με την ανάγκη για εξεύρεση 
περισσοτέρων πόρων, είτε από την Έυρωπαϊκή 
Ένωση, είτε τον Π.Ο.Υ. με σκοπό την διάθεση υπε-
ρηχοτομογράφων και εφαρμογής προγραμμάτων 
εκπαίδευσης στην υπερηχοτομογραφία, ειδικά 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Έρευνητής από την Γαλλία τόνισε την χρησιμό-
τητα της διατήρησης της γονιμότητας μέσω κρυ-
οσυντήρησης ωαρίων, εμβρύων και ωοθηκικού 
ιστού σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 

Η γενική συνέλευση έληξε με το παραδοσιακό 
εορταστικό δείπνο το βράδυ του Σαββάτου εν πλω 
στον Σηκουάνα στην «Πόλη του Φωτός».

Αθανάσιος Χιόνης MD, MSc
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

Διευθυντής Γυναικολογίας ΓΝΑ ΛΑΙΚΟ
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Chapter / review structure 
Το κεφάλαιο πρέπει να έχει την ακόλουθη δομή:

Α.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων, άνευ υποδιαιρέσεων, 
άνευ συντμήσεων και άνευ βιβλιογραφικών 
αναφορών

Β.  Λέξεις κλειδιά (Keywords) maximum 6 να εμφανί-
ζονται κάτω από την περίληψη.

Γ.  Κυρίως κείμενο, με υποδιαιρέσεις, συνολικός αριθ-
μός λέξεων από 1.300 - 1.500 και μέχρι 4 εικόνες (πί-
νακες, διαγράμματα, φωτογραφίες). 

Δ.  ‘Take home messages’, 5 - 8 γραμμές.
Ε.  Περίληψη 150 - 200 λέξεων στην Αγγλική γλώσσα. 

Μετάφραση της αρχικής περίληψης είναι αποδεκτή.

Βιβλιογραφία (References)
Ο μέγιστος αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών 
(references) είναι 30. Η εμφάνιση των βιβλιογραφι-
κών αναφορών στο κείμενο και στην βιβλιογραφική 
λίστα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα Vancouver. 
Αυτό είναι το ‘αριθμημένο σύστημα’ όπου οι βιβλιο-
γραφικές αναφορές αριθμούνται διαδοχικά, όπως εμ-
φανίζονται στο κείμενο και ταξινομούνται με αριθ-
μητική αλληλουχία στην βιβλιογραφική λίστα. Αν ο 
αριθμός των συγγραφέων σε ένα άρθρο είναι πάνω 
από 6 τότε θα εμφανίζονται μόνο οι 6 πρώτοι συγγρα-
φείς και οι λέξεις et al. για τους υπόλοιπους. Περισ-
σότερες πληροφορίες για το σύστημα υπάρχουν στο 
‘Uniform Requirements for Manuscripts submitted to 
Biomedical Journals’ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC3142758/

Web references
Η πλήρης URL πρέπει να αναγράφεται με τα ονόμα-
τα των συγγραφέων και τις ημερομηνίες.
 
Πληροφορίες στην σελίδα τίτλου 
(Title page information )
Η αρχική σελίδα του άρθρου πρέπει να περιλαμβάνει 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
Α.  Τίτλο του άρθρου, άνευ συντμήσεων.

Β.  Ονόματα των συγγραφέων (Έπίθετο - όνομα).
Γ.  Διευθύνσεις των συγγραφέων (κλινικές, νοσοκο-

μεία, ερευνητικά κέντρα). Αμέσως μετά το όνομα 
του συγγραφέα πρέπει να υπάρχει ένας δείκτης 
(με μικρά γράμματα) και ο ίδιος δείκτης να εμ-
φανίζεται πριν από την κατάλληλη διεύθυνση.

Δ.  Ταχυδρομική διεύθυνση κάθε κέντρου, τηλέφω-
νο επικοινωνίας και e - mail address για κάθε 
συγγραφέα.

Ε.  Συγγραφέας επικοινωνίας (Corresponding 
author). 

Ένα άτομο από την συγγραφική ομάδα για επικοι-
νωνία κατά την διάρκεια της προετοιμασίας και 
μετά την δημοσίευση του άρθρου. Πλήρης ταχυ-
δρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας και e - 
mail address είναι απαραίτητα.

Συντμήσεις (Abbreviations)
Συντμήσεις επιτρέπονται μόνο στο κυρίως κείμενο 
και πρέπει να εμφανίζονται ομοιόμορφα σε όλο το 
κείμενο.

Πίνακες και διαγράμματα
Πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως κείμενο του 
άρθρου, να εμφανίζονται με αριθμητική αλληλου-
χία και να γίνεται παραπομπή από το κείμενο στον 
αντίστοιχο πίνακα ή διάγραμμα.

Φωτογραφίες
Πρέπει να υποβάλλονται χωριστά και να είναι σε 
μορφή jpeg με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Κάθε 
φωτογραφία να έχει μια λεζάντα με σύντομο τίτλο 
και σύντομη περιγραφή της εικόνας. Η λεζάντα να 
μην είναι προσκολλημένη στην φωτογραφία.

Υποβολή των άρθρων
Τα άρθρα υποβάλλονται με e - mail, σε αρχείο MS 
Word, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
a.platania@zita - management.com  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 211 1001773, Fax 210 664 5176.
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