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2012 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΥΜΦΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (ESGE) 
(ΣΥΝΗΜ. 14) 

2013 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟ 20-22 
ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΚΥΗΣΗΣ - FETAL MEDICINE FOUNDATION 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ΣΥΝΗΜ. 15) 

2013 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ DOPPLER ΚΑΙ ΜΗΚΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ - 
FETAL MEDICINE FOUNDATION ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ 
(ΣΥΝΗΜ. 16) 

2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ - EUROPEAN ACADEMY OF 
GYNAECOLOGICAL SURGERY (ΣΥΝΗΜ. 17) 

2015 ΔΙΠΛΩΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ- EUROPEAN SOCIETY OF 
GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY (ΣΥΝΗΜ. 18) 

2017 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ESHRΕ (ΣΥΝΗΜ. 19) 

2019        ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ERC Basic Life Support (BLS) from EUROPEAN  
RESUSCITATION COUNCIL (ΣΥΝΗ. 198) 

2020  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
Reproductive Surgeon level ECRES της ESGE-ESHRE (ΣΥΝΗΜ. 
90) 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

2005 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ. (ΣΥΝΗΜ. 20) 
2009 Full Registration with Specialist Registration στο General 

Medical Council της Μ. Βρετανίας. (ΣΥΝΗΜ. 21) 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  στην Ελλάδα (4 μήνες) και το Εξωτερικό (22 μήνες) 

Κολποσκοπήσεις (4 μήνες Eξωτερικό) (ΣΥΝΗΜ. 9,22,23) 
Department of Obstetrics and Gynecology, Wishaw General Hospital 
Scotland (άσκηση 5 μηνών πριν και 4 μηνών μετά τη λήψη του τίτλου 



ειδικότητας) (BSCCP - Πιστοποιημένο μέλος του Βρετανικού 
Συμβουλίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων στις Κολποσκοπήσεις, 
Πιστοποιημένος εκπαιδευτής στις κολποσκοπήσεις από το Βρετανικό 
Συμβούλιο Πιστοποιημένο μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Κολποσκόπησης).  
Υπέρηχοι (4 Eξωτερικό+ 4 μήνες Ελλάδα) (ΣΥΝΗΜ. 11,15,16, 22, 
24, 25) 
Department of Obstetrics and Gynecology, Wishaw General Hospital 
Scotland (συνολική άσκηση 25 μηνών 17 πριν και 4 μηνών μετά τη 
λήψη του τίτλου ειδικότητας καθώς και 4 μηνών στην Α΄ Μαιευτική και 
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 
Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό επάρκειας στον μαιευτικό 
υπερηχογραφικό έλεγχο πρώτου τριμήνου 11-13+6 weeks, και στον 
μαιευτικό υπέρηχο δευτέρου τριμήνου 20-22 εβδομάδες από το Fetal 
Medicine Foundation Μεγάλης Βρετανίας & Άδεια Εκτέλεσης 
Υπερήχων από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης). 
Λαπαροσκοπήσεις-Υστεροσκοπήσεις (18 μήνες Eξωτερικό)  
(ΣΥΝΗΜ. 26, 27, 28, 29, 182) 
Department  of Obstetrics  and  Gynecology  Katholieke  Universiteit,  
Leuven, Belgium (1 μήνας), Department of Obstetrics and 
Gynecology University Hospital of Targu-Mures, Romania (3 μήνες) & 
Obstetrics and Gynecology clinic, Hospital San Givani di Dio, 
University of Cagliari, Ιταλία (7 μήνες), Department of Obstetrics and 
Gynecology, Clermond Ferrand, Γαλλία (6 μήνες). Maidestone and 
Tunbridge Wells NHS Trust, Gynaecological Incology department, 
England (1 μήνας). 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Υποειδικότητα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ΣΥΝΗΜ. 19) 
Από τις 1/11/2013 έως και τις 31/12/2016, Α΄ Μαιευτική και 
Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ, μονάδα ανθρώπινης αναπαραγωγής. 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

10/2005   Ιδιώτης Μαιευτήρας Γυναικολόγος. 

2005-2011 Διδάσκων (Π. 407/80) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης για 3 εξάμηνα στο μάθημα Μαιευτικής-Γυναικολογίας και 
επιστημονικός συνεργάτης στη Β’ & Γ’ Πανεπιστημιακή Μαιευτική και 



Γυναικολογική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης (ΣΥΝΗΜ. 30,31) 

2011-2014 Εκλεγμένος Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 32) 

7/2014-3/2016 Διορισμένος Λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. στη Β΄  
Πανεπιστημιακή  Μαιευτική Γυναικολογική  κλινική Ιπποκράτειο 
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 33) 

3/2016-10/2019 Διορισμένος Επίκουρος επί θητεία Καθηγητής Μαιευτικής-
Γυναικολογίας Α.Π.Θ. στη Β΄  Πανεπιστημιακή  Μαιευτική 
Γυναικολογική  κλινική Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 34) 

10/2019-σήμερα Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. 
στη Β΄  Πανεπιστημιακή  Μαιευτική  Γυναικολογική  κλινική 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 35) 

Συμβουλευτική επιτροπή σε διεθνή περιοδικά (associate editor, editorial board, 
reviewer and invited co editor)  
• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of World Journal of Obsterics and

Gynecology. (ΣΥΝΗΜ. 157)
• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of Journal of Clinical Obstetrics &

Gynecology (ΣΥΝΗΜ. 158)
• Είμαι μέλος του Editorial Board Member - Associate Editor of Gynecological

Surgery Springer (ΣΥΝΗΜ. 159)
• Current Women’s Health Reviews ISSN 15734048 invited co-editor, (2009)

(ΣΥΝΗΜ. 174)
• Hippokratia ISSN 11084189 reviewer από το 2007-σήμερα και Section Editor

(ΣΥΝΗΜ. 166)
• European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology

(EJOGRB) ISSN 17517214 invited reviewer από 2009-σήμερα. (ΣΥΝΗΜ. 167)
• BMJ (British Medical Journal) invited reviewer (ΣΥΝΗΜ. 168)
• Journal of Obstetrics and Gynecology ISSN 01443615, invited reviewer 2014-

σήμερα (ΣΥΝΗΜ. 169)
• Human Reproduction ISSN 02681161 invited reviewer 2011. (ΣΥΝΗΜ. 170)
• Thrombosis and Haemostasis ISSN 15387836 invited reviewer 2014. (ΣΥΝΗΜ.

171)
• Case reports in Medicine ISSN 16879672 invited reviewer 2011. (ΣΥΝΗΜ. 172)



• Journal of Gynecologic Oncology ISSN 20050380 invited reviewer 2013.
(ΣΥΝΗΜ. 173)

Συμβουλευτική επιτροπή reviewer σε διεθνή συνέδρια 
• 26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy

(ESGE), ESGE 18th – 21th October 2017, Sueno Hotel Belec & Convention

Center Atalya, Turkey. (ΣΥΝΗΜ. 71)

• 27th Annual Congress ESGE, 7th – 10th October 2018, Vienna, Austria.

(ΣΥΝΗΜ. 71)

• 28th Annual Congress της ESGE, October 2019, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 71)

Μέλος σε επταμελή εξεταστική επιτροπή διαδακτορικών διατριβών που 
ολοκληρώθηκαν (13) (ΣΥΝΗΜ. 176) 
1) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 2806/3-9-2014
2) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 3390/16-12-2016
3) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4121/18-1-2017
4) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ.  12/17-10-2017
5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4231/6-3-2018
6) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4243/3-5-2018
7) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4225/14-2-2018
8) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4247/29-5-2018
9) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4498/24-1-2020
10) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4531/13-2-2020
11) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4539/20-2-2020
12) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4433/23-4-2020
13) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4757/11-5-2020

Μέλος σε τριμελή εξεταστική επιτροπή διαδακτορικών διατριβών σε εξέλιξη (5) 
(ΣΥΝΗΜ. 177) 
1) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 48/29-5-2018
2) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 5/25-11-2014
3) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 11/27-11-2018
4) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 73/20-3-2018
5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ  22/28-1-2020

Επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη (5) (ΣΥΝΗΜ. 178) 
1) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 9/7-2-2017
2) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 2/16-2-2018
3) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 2/27-10-2018
4) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 29/7-4-2020



5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 29/7-4-2020

Επιβλέπων σε μεταπτυχιακές διατριβές που έχουν περατωθεί (2) (ΣΥΝΗΜ. 179) 

1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προγεννητικός έλγχος τοκετός αντισύλληψη». Μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αριθμ 84/27-6-2016 με τίτλο: μέθοδοι αντισύλληψης σε ειδικές ομάδες
γυναικών.

2) Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
σπουδών “Φροντίδα στο σακχαρώδη διαβήτη”. Μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αριθμ 158/03-11-2015 με τίτλο: Χρόνος και τρόπος τοκετού και
περιγεννητικές επιπλοκές σε έγκυες διαβητικές.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Γνώση ξένων γλωσσών (ΣΥΝΗΜ. 36) 
1996  ΙΤΑΛΙΚΑ (C2 CELI 5 SUPERIORE UNIVERSITY OF PERUGIA). 
2002    ΑΓΓΛΙΚΑ (PROFICIENCY OF CAMBRIDGE). 
2012  ΓΑΛΛΙΚΑ (DELF Β2) 

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΥΝΗΜ. 37) 
         2004 ECDL Core Certificate (European Computer Driving License) - 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 2004. 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΣΥΝΗΜ. 38) 
1995-1996  Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή στο πρόγραμμα 

ανταλλαγής φοιτητών ECTS (European Community Course Credit 
Transfer System), όπου και φοίτησα για 8 μήνες στην Ιατρική σχολή 
του Πανεπιστημίου της Perugia. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (ΣΥΝΗΜ. 204) 
Επιδότηση από τον Ειδικό Λογαριασνό Κονδυλίων Έρευνας του 
Α.Π.Θ. 10.000 ευρώ για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος 
ενδοσκόπησης με ψηφιακή καταγραφή στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο <<Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης 
στη βασική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα>>, 
με αριθμ. Πρωτ. 1668/2019. 



ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΣΥΝΗΜ. 199) 
           Διάκριση από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για 

το επίτευγμα της πραγματοποίησης πρωτοποριακής επέμβασης 

(λαπαροσκοπική αφαίρεση φρουρού λεμφαδένα σε καρκίνο 

ενδομητρίου) 16/4/2019. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2005 Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος της Β΄ 
Μαιευτικής Κλινική του Α.Π.Θ. με τίτλο: Μια πανευρωπαϊκή, 
προοπτική μελέτη παρατήρησης διάρκειας έξι μηνών, για την 
εκτίμηση του άμεσου κόστους θεραπείας ασθενών με ακράτεια 
ούρων 2005.(ΣΥΝΗΜ. 39) 

2008-09 Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος της Β΄ 
Μαιευτικής Κλινικής του Α.Π.Θ με τίτλο: Πρωτόκολλο έρευνας για την 
ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου σε σιδηροπενική αναιμία μετά από 
φυσιολογικό τοκετό και καισαρική τομή 2007. (ΣΥΝΗΜ. 39) 

2011-2013 Συμμετοχή με την κλινική κολποσκόπησης της Β’Μ/Γ σε 
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΥΚA 
για την «Ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας», σε 
συνεργασία με το κυτταρολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Αττικό Νοσοκομείο). Σύνολο 3000 γυναικών πανελλαδικά 
και συμμετοχή 1000 γυναικών από τη Β’ Μ/Γ. Το πρόγραμμα είχε 
διάρκεια 2 ετών. Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της 
επιδημιολογίας της HPV λοίμωξης σε επίπεδο τυποποίησης και 
ενσωμάτωσης των τύπων του ιού. Μελετάται η αναμενόμενη 
μείωση του κινδύνου για καρκίνο του τραχήλου με βάση την 
επιδημιολογία στο 1% του γυναικείου ενεργού πληθυσμού καθώς 
και η αξιολόγηση των τεχνολογιών αιχμής ώστε να επιλεγούν οι 
καταλληλότερες για screening του ενεργού γυναικείου πληθυσμού 
της χώρας. (ΣΥΝΗΜ. 40) 

2013-  σήμερα Είμαι μέλος της  Ελληνικής ομάδας μελετών παθολογίας 
 τραχήλου με τον διακριτικό τίτλο HeCPA Group. 
Συμμετοχή στο πρωτόκολλο μελέτης HPV Guard προοπτική 
μελέτη παρατήρησης (ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης 
απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για 
αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV σχετιζόμενων 



ασθενειών) σε συνεργασία με το εργαστήριο διαγνωστικής 
κυτταρολογίας του Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. 
(ΣΥΝΗΜ. 41,42) 

2014- 2017   Συμμετέχω στο Advisory Board Member της ESGE (European 
Society for Gynecological Surgery από το 2016-2020. Συμμετέχω 
εμεργά σε ομάδες εργασίας (SPECIAL INTEREST GROUP IN 
REPRODUCTIVE MEDICINE, and INNOVATIONS IN SURGERY) 
για την παραγωγή κατευθυντήριων οδηγιών. (ΣΥΝΗΜ. 43) 

2018-σήμερα   ESHRE Endometriosis guideline group.  
Συμμετέχω στην οργάνωση και συγγραφή κατευθυντήριων 
οδηγιών για την ευρωπαϊκή εταιρεία ανθρώπινης αναπαραγωγής 
όσον αφορά την αντιμετώπιση της  ενδομητρίωσης. (ΣΥΝΗΜ. 44) 

2020              Έχω ορισθεί υπεύθυνος της κλιμακωτής τυχαιοποιημένης μελέτης    

παρέμβασης για την ενίσχυση του κολπικού τοκετού και την μείωση 

των καισαρικών τομών στην Ελλάδα την οποία διεξάγει η Ελληνική  

   Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία για την B’ Μαιευτική και  

Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ- Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 161) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ 119 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (COURSES- 
WORKSHOPS) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ 139 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 157 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 101 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΙΤΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ- 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 19 

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 95 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ - ΗΜΕΡΙΔΩΝ 11 



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ(ΣΥΝΗΜ. 205) 

• Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του PubMed, Scopus, Embase : 96
• Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά: 30
• Συγγραφή διδακτικού συγγράμματος Μαιευτικής-Γυναικολογίας Επιμέλεια 

έκδοσης: 3
• Συμμετοχές σε συγγραφή κεφαλαίων ελληνικών διδακτικών συγγραμμάτων 

Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 12
• Συμμετοχές σε συγγραφή κεφαλαίων ξενόγλωσσων διδακτικών 

συγγραμμάτων Μαιευτικής-Γυναικολογίας: 6
• Συγγραφή κεφαλαίων σε Ελληνικά και Ξενόγλωσσα abstract books: 8
• Ελεύθερες ανακοινώσεις / poster σε ελληνικά συνέδρια  84
• Περιλήψεις σε Ελληνικά περιοδικά 14
• Ελεύθερες ανακοινώσεις/poster σε διεθνή συνέδρια 60
• Περιλήψεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές 15
• Συντελεστής εμβέλειας (impact factor) πλήρων δημοσιεύσεων στο PubMed 

και Scopus 95.815
• Συντελεστής εμβέλειας (impact factor) περιλήψεων  21.119
• Συνολικός (impact factor) συντελεστής εμβέλειας (δημοσιεύσεις και 

περιλήψεις) 116.934
• Ετεροαναφορές (citations)  826
• Δείκτης hirsh (H-Index)  16
• Πρώτος και δεύτερος συγγραφέας: σε 63 από τις 96 πλήρεις ξένες

(65,62%) και σε 26 από τις 30 (86.6%) πλήρεις ελληνικές δημοσιεύσεις



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

Μορφή Αριθμ. 1ος 2ος >2ος
Συγγραφέα
ς 

δημοσίευσης 
Δημοσιεύσ
εων Συγγρ Συγγρ Συγγρ 

Αλληλογρα
φίας 

Α. Πλήρη άρθρα- γράμματα στον 
   εκδότη σε διεθνή επιστημονικά 96 38 25 33 41 

περιοδικά του Journal Citation 
Reports (PubMed, Scopus) 

Περιλήψεις σε 15 1 3 11 
διεθνή περιοδικά 
Περιλήψεις σε 45 18 8 19 
πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων 
Β. Πλήρη άρθρα 30 16 9 5 20 
σε Ελληνικά 
περιοδικά 
Πλήρη άρθρα σε 
τόμους πρακτικών 1  1 
ελληνικών 
συνεδρίων 
Περιλήψεις σε 46 5 10 31 
πρακτικά 
ελληνικών 
συνεδρίων 
Περιλήψεις σε 14 5 2 7 
Ελληνικά 
Περιοδικά 
Γ. Κεφάλαια σε 11 9 1  1 
ελληνικά διδακτικά 
βιβλία 

 Δ. Κεφάλαια σε 4 2 2 
ξενόγλωσσα 
διδακτικά βιβλία 
Ε. Κεφάλαια σε 4 
ελληνικά και 
ξενόγλωσσα 
abstract books 
Ζ. Διδακτορική 1 1 
διατριβή 
Η. Διδακτικά 3 2 1 
Βιβλία 



ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΗΜΟ- ΠΕΡΙ- 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

ΣΙΕΥΣΕΙΣ ΛΗΨΕΙΣ 
N=96 (95.815 
Impact Factor) 

N=15 (21.119 Impact 
Factor) 

 
 116.934 

Acta Obstetrica et Gynecologica 2,741 1 

Aristotle Biomedical Journal 
  -  1 

Acta Cytologika  0.88  1  3 

ACTA Scientific Microbiology 1,125  1 

Archives in Obstetrics and 
Gynecology 2,199  3 

British Journal of Haematology 5.206  1 

Cytopathology  1,473  1  7 

Cytotherapy 4,297  1 
Clinical and Experimental 
Obstetrics and Gynecology 0,170  11 

Climacteric 2,533  1 

Current Womens health reviews  -  4 

European Journal of Inflammation 0,733  6 
European Journal of 
Gynaecological Oncology 0,245  7 

European Journal of Obstetrics 
Gynecology and 2,024 2 
Reproductive Biology 

Facts Views Vision  -  3 

Gynecology and Obstetrics -  1 

Gynecological Surgery -  4 

Gynecological Endocrinology  1.406  2 

Hippokratia 0,520  13 

Hormones 1,643  1 
International Urogynecology 
Journal 2,090 1 

International Journal of 
Experimental Pathology 1,494 1 

International Journal of 
Gynecological cancer 1,746  1 3 

International Journal of 
Endocrinology 

2,287  1 
International Journal of Current and 5.438  1 



advanced Research 
International Journal of 
Gynecological Cancer 1.746 

International Journal of Women’s 
Health  1.12  1 
Infectious Agents and Cancer  2.470  1 
Journal of Obstetrics and 
Gynecology 0,588  7 
Journal of Biological Research 2,364  1 
Journal of Minimal Invasive 
Gynaecology 2,414  1 

Journal of Maternal and Fetal 
Neonatal Medicine 

1,569  2 

JBUON 1.379  2 

Journal of Clinical Medicine 
Research  0.14  1 

Journal of Perinatal Medicine 1.361  1 

Obstetric Medicine  0.34  1 

Open Journal of Obstetrics and 
Gynecology 0,06  1 

Minerva Ginecologica 0,3  2 

Maturitas 3,654  1 

Reproductive Biomed Online 2,930  1 
Scandinavian Journal of Infectious 
Diseases 2,201 1 

Transplantation Proceeding 0,959 1 

Taiwanese Journal of Obstetrics 
and Gynecology 1,2  1 
Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology 5.595   1 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1972. Αποφοίτησα από το 2ο Λύκειο Ευόσμου. 
Ακολούθως, εγγράφηκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λάρισας μετά από 
πανελλαδικές εξετάσεις το 1990 και μετεγγράφηκα σαν ισόβαθμος στο τμήμα 
Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1991.  

Πτυχίο Ιατρικής: 

Τον Ιούνιο του 1996 (σύνολο σπουδών 6 έτη) αποφοίτησα από το Ιατρικό Τμήμα της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με 
βαθμό ‘’Λίαν Καλώς’’. Κατά τη φοίτηση μου στο 6ο έτος συμμετείχα με υποτροφία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών ECTS, όπου και 
φοίτησα για 8 μήνες στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Perugia, Ιταλία. 
(ΣΥΝΗΜ. 1,38) 

Επιστημονικός συνεργάτης στο εξωτερικό (Clinical Attachment): 

Μετά τη λήψη του πτυχίου ιατρικής και για 2 μήνες (1/9/1996 έως 31-10-1996) 
εργάστηκα στη μονάδα μεταμοσχεύσεων ήπατος (liver unit) του Queen Elisabeth 
Hospital of Birmingham, Μ.Βρετανία. (ΣΥΝΗΜ. 45) 

Υπηρεσία Υπαίθρου - Αγροτικό Ιατρείο: 

Υπηρέτησα σαν Αγροτικός Ιατρός στο Π.Ι. Βώλακα Δράμας για 12 μήνες 
(11/11/1996 έως 10/11/1997). (ΣΥΝΗΜ. 46) 

Στρατιωτική Θητεία: 

Υπηρέτησα στις ένοπλες δυνάμεις σαν οπλίτης ιατρός από τις 24/1/2000 έως τις 
24/7/2001. 

Ειδικότητα: 

Έλαβα τον τίτλο ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας το 2005 μετά από εξετάσεις, 
αφού ασκήθηκα στις παρακάτω νοσοκομειακές μονάδες στην Ελλάδα και στη 
Μεγάλη Βρετανία σε έμμισθες θέσεις: 



• Υπηρέτησα ως ειδικευόμενος Γενικής Χειρουργικής για 12 μήνες (12/12/1997
έως 11/12/1998) στην Α΄ Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Δράμας. (ΣΥΝΗΜ.
47)

• Στη συνέχεια υπηρέτησα ως υπεράριθμος ειδικευόμενος Μαιευτικής-
Γυναικολογίας για 12 μήνες από 12/12/1998 έως 15/12/1999 στη Μαιευτική
& Γυναικολογική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Ξάνθης. (ΣΥΝΗΜ. 48)

• Ασκήθηκα ως ειδικευόμενος Μαιευτικής-Γυναικολογίας για 12 μήνες σε θέση
Senior House Officer (1/8/2001 έως 6/8/2002) στο νοσοκομείο Dumfries &
Galloway της Σκωτίας. Η θέση ήταν αναγνωρισμένη από το Βασιλικό
Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανίας για τη λήψη
ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Μεγάλη Βρετανία και
αναγνωρίσθηκε από το ΚΕΣΥ σαν χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητα.
(ΣΥΝΗΜ. 49)

• Ακολούθως ασκήθηκα ως ειδικευόμενος Μαιευτικής-Γυναικολογίας για 4
μήνες σε θέση Senior House Officer (7/8/2002 έως 4/12/2002) στο
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Εδιμβούργου της Σκωτίας. Η θέση ήταν
αναγνωρισμένη από το Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων
Μεγάλης Βρετανίας για τη λήψη ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη
Μεγάλη Βρετανία και αναγνωρίσθηκε από το ΚΕΣΥ σαν χρόνος εκπαίδευσης
στην ειδικότητα. (ΣΥΝΗΜ. 50)

• Στη συνέχεια ασκήθηκα ως ειδικευόμενος Μαιευτικής-Γυναικολογίας για 12
μήνες σε θέση Registrar (5/12/2002 έως 30/11/2003) στο νοσοκομείο
Wishaw General Hospital της Σκωτίας. Η θέση ήταν αναγνωρισμένη από το
Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανίας για τη
λήψη ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Μεγάλη Βρετανία και
αναγνωρίσθηκε από το ΚΕΣΥ σαν χρόνος εκπαίδευσης στην ειδικότητα.
(ΣΥΝΗΜ. 51)

• Συμπλήρωσα τον απαιτούμενο χρόνο άσκησης (20 μήνες) για τη λήψη του
τίτλου ειδικότητας εργαζόμενος ως ειδικευόμενος Μαιευτικής-Γυναικολογίας
στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Πανεπιστημιακή κλινική του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τις 15/1/2004 έως τις
18/9/2005. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μου πήρα εκπαιδευτική άδεια
5 μηνών από τις 5/10/2004 έως τις 5/3/2005 και εργάσθηκα ως ειδικευόμενος
Μαιευτικής-Γυναικολογίας (Registrar) στο νοσοκομείο Wishaw General
Hospital της Σκωτίας. (ΣΥΝΗΜ. 22, 52)



Επιμελητής Μαιευτικής Γυναικολογίας στη Μεγάλη Βρετανία: 

• Μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας εργάστηκα σαν έμμισθος επιμελητής
Μαιευτικής-Γυναικολογίας (Registrar) από τις 1/11/2005 έως 28/2/2006 (4
μήνες) στο νοσοκομείο Wishaw General Hospital της Σκωτίας. (ΣΥΝΗΜ. 23)

Επιστημονικός συνεργάτης σαν Μαιευτήρας Γυναικολόγος σε Πανεπιστημιακές 
Κλινικές: 

• Από τις 6/10/2005 έως τις 30/11/2006 στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 31)

• Από τις 7/5/2007 έως και το 2011 στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 31)

Διδάσκων Π. 407/80 Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

• Δίδαξα συνολικά για 3 (τρία εξάμηνα), ως διδάσκων Π. 407/80 το μάθημα της
Μαιευτικής Γυναικολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2006-07 (5/12/06 έως 28/2/07 διδασκαλία 1 ώρα την εβδομάδα), το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-08 (16/1/08 έως 29/2/08 και 1/4/08 έως
30/4/08 μισή ώρα την εβδομάδα) καθώς και το θερινό εξάμηνο 2009-2010
μία ώρα την εβδομάδα, στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 30)

• Για την καλύτερη άσκηση των καθηκόντων μου παρακολούθησα το 8ο

εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ιατρικής 2007-
2008  (50  ώρες θεωρητικής και 10  ώρες πρακτικής =  8 μεταπτυχιακές
διδακτικές μονάδες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
2008. (ΣΥΝΗΜ. 53)

Λέκτορας Μαιευτικής Γυναικολογίας: 

• Από 05/2011 έως και 07/2014 υπηρέτησα στην Β΄ Μαιευτική και
Γυναικολογική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σαν
εκλεγμένος λέκτορας μαιευτικής-γυναικολογίας. (ΣΥΝΗΜ. 32)

• Από 23/7/2014 έως και 3/2016 υπηρέτησα στην Β΄ Μαιευτική και
Γυναικολογική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σαν
διορισμένος λέκτορας μαιευτικής-γυναικολογίας. (ΣΥΝΗΜ. 33)



Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας: 

• 3/2016-10/2019 υπηρέτησα σας διορισμένος Επίκουρος επί
θητείαΚαθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας Α.Π.Θ. στη Β΄  Πανεπιστημιακή
Μαιευτική  Γυναικολογική  κλινική Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 34)

• 10/2019-σήμερα υπηρετώ σαν μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-
Γυναικολογίας Α.Π.Θ. στη Β΄  Πανεπιστημιακή  Μαιευτική  Γυναικολογική
κλινική Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 35)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 Σαν λέκτορας αρχικά και σαν επίκουρος καθηγητής μαιευτικής γυναικολογίας
συμμετέχω στην καθημερινή εκπαίδευση των φοιτητών του 5ου και 6ου έτους
ιατρικής καθώς και των ειδικευομένων.

Διδακτικό έργο - Υπεύθυνος σε Δια Βίου Μάθηση Προγράμματα 
Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος για την οργάνωση μαθημάτων ενδοσκοπικής 
χειρουργικής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 2019-
2020 και 2020-2021 (ΣΥΝΗΜ. 54) 

Διδακτικό έργο - Εκπαιδευτής σε σεμινάρια στην Ελλάδα 

 Είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής για το Advanced  Life  Support  in Obstetrics
(ALSO), καθώς και πιστοποιημένος εκπαιδευτής για το advanced life support in
Gynecology (ALSG) (ΣΥΝΗΜ. 55,56)

 Επίσης είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην κολποσκόπηση και παθολογία
τραχήλου από το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (ΣΥΝΗΜ. 57)

Επιπλέον
• Δίδαξα στη Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σχολή του Γ.Ν.Ν.

Δράμας το μάθημα της Γενικής Χειρουργικής για 13 διδακτικές ώρες κατά το
σχολικό έτος 1997-1998. (ΣΥΝΗΜ. 58)

• Δίδαξα για τρία εξάμηνα (1998-1999 εαρινό και 1999-2000 εαρινό-χειμερινό
εξάμηνο) στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δράμας τα μαθήματα
Ανατομίας, Φυσιολογίας και Αθλητισμός και Διατροφή με 26 συνολικές ώρες
διδασκαλίας.(ΣΥΝΗΜ. 59)



• Συμμετείχα στη διδασκαλία των φοιτητών Ιατρικής του 5ου έτους στα πλαίσια
των υποχρεώσεων μου σαν Επιστημονικός Συνεργάτης στη Γ΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2005-06 και σαν Επιστημονικός συνεργάτης στη Β΄
Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης από το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 έως το 2014. (ΣΥΝΗΜ. 31)

• Δίδαξα ως διδάσκων Π.  407/80 για συνολικά τρία εξάμηνα το μάθημα της
Μαιευτικής Γυναικολογίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους
2006-07 (5/12/06 έως 28/2/07 διδασκαλία 1 ώρα την εβδομάδα), το χειμερινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2007-08 (16/1/08 έως 29/2/08 και 1/4/08 έως
30/4/08 μισή ώρα την εβδομάδα) και το θερινό εξάμηνο του 2009-2010  στη
Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ.30)

• Συμμετείχα ως εκπαιδευτής σε ειδικευόμενους και νέους μαιευτήρες-
γυναικολόγους, στο Workshop ‘’Η σημασία της Υπερηχογραφίας στην
Εγκυμοσύνη και στην Περιγεννητική Έκβαση. Θεωρητικό και Πρακτικό
Σεμινάριο’’. Διοργάνωση: Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για δύο ημέρες 29-30/9/2007, Θεσσαλονίκη.
(ΣΥΝΗΜ. 60)

• Εκπαιδευτής στο Workshop ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics), για
δύο ημέρες 12-13/1/2008, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

• Συμμετείχα, ως εκπαιδευτής σε ειδικευόμενους και μαιευτήρες-
γυναικολόγους, στο Workshop ‘’Υπερηχογραφία στην Γυναικολογία
Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο’’. Διοργάνωση: Β΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για δύο
ημέρες 04-05/10/2008, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 62)

• Εκπαιδευτής στο Workshop ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics), για
δύο ημέρες 31/1/2009-1/2/2009, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

• Εκπαιδευτής στο Workshop ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics), για
δύο ημέρες 27/3/2010-28/3/2010, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

• Εκπαιδευτής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και
Κολποσκόπησης για τρεις ημέρες 4/11-6/11/2010, Ιωάννινα. (ΣΥΝΗΜ. 63)



• Εκπαιδευτής στο Workshop  ALSG  (Advanced  Life  Support  in Gynecology), 
για δύο ημέρες 15/10/2011-16/10/2011, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 61) 
 

• Εκπαιδευτής στη διημερίδα υπερηχοτομογραφίας στη Μαιευτική- 
Γυναικολογία για 2ημέρες 5-6/11/2011, Διοργάνωση Β, Γ, Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 64) 
 

• Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics), 26-27/4/2014 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. 
(ΣΥΝΗΜ.61) 

 
• Εκπαιδευτής στο 2ο Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Κολποσκόπησης 

2014, Διοργάνωση Β,Γ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 65) 
 

• Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics), 30-31/1/2016 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη 
(ΣΥΝΗΜ.61) 
 

• Ομιλητής και εκπαιδευτής στο 7o Eκπαιδευτικό Σεμινάριο  Γυναικολογικής 
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και πρακτική εξάσκηση με θέμα: 
«Λαπαροσκόπηση και σαλπιγγικός παράγοντας», 2-3 Δεκεμβρίου 
2016.(ΣΥΝΗΜ. 66) 
 

• 2nd Hands on Course Basic Laparoscopic Seminar in Gynaecology, Ομιλητής 

με θέμα: Instrumentation-Ergonomy και Εκπαιδευτής στο Practical session 

Ergonomy and Suturing in surgical models, February 18th, 2017, Porto Palace 

Hotel, Thessaloniki. (ΣΥΝΗΜ. 143) 

• Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics), 17-18/12/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. 
(ΣΥΝΗΜ. 61) 

 
• Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 

Support in Obstetrics), 18-19/3/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 
61) 
 

• Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics), 9-10/3/2019 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 
61) 



• Προεδρείο, ομιλητής και εκπαιδευτής στο 1ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό

και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία,

Θεωρητικό Σεμινάριο 14 Σεπτεμβρίου 2018 με θέμα: «Λαπαροσκοπική

χειρουργική των εξαρτημάτων», Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα, Πρακτικό

Σεμινάριο  15-16 Σεπτεμβρίου 2018, Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN,

Πικέρμι, Αττικής (ΣΥΝΗΜ. 67)

• Υπεύθυνος 4ης Ημερίδας Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας

Θεσσαλονίκης «Λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία. Βασικές αρχές και

εκπαίδευση», με θέμα: «Λαπαροσκοπική χειρουργική εξαρτημάτων» και

υπεύθυνος πρακτικής άσκησης, 3 Νοεμβρίου 2018, Συνεδριακή Αίθουσα

Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ 135)

• Εκπαιδευτής-ομιλητής-προεδρείο σε ζωντανό χειρουργείο: Μετεκπαιδευτικό
Σεμινάριο Ογκολογικοί και Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην καθημερινή
γυναικολογική πρακτική 1-2-3 Μαρτίου Θεσσαλονίκη 2019 (ΣΥΝΗΜ. 68)

• Εκπαιδευτής σε προπλάσματα στην υστεροσκοπική χειρουργική και
προσκεκλημένος ομιλητής στο Θεωρητικό και Κλινικό Φροντιστήριο
Υστεροσκόπησης, 19/9/2019 Ιωάννινα (ΣΥΝΗΜ. 69)

• Υπεύθυνος σεμινάρίου-Εκπαιδευτής-ομιλητής σε ζωντανό χειρουργείο:
Course on Current Laparoscopic Management of Endometrial Cancer 6-7
Μαρτίου Θεσσαλονίκη 2020 (ΣΥΝΗΜ. 70)

Διδακτικό έργο - Εκπαιδευτής σε Διεθνή σεμινάρια στην Ελλάδα και στο 
Εξωτερικό  

 Είμαι εκπαιδευτής της ESGE για εκπαίδευση στη λαπαροσκόπηση και
υστεροσκόπηση πάνω σε προπλάσματα (ΣΥΝΗΜ. 71 )

 Επίσης είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής στην κολποσκόπηση και
παθολογία τραχήλου από το Βρετανικό Κολλέγιο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων
(ΣΥΝΗΜ. 57)

• Εκπαιδευτής στο 9ο International Course in Colposcopy and Cervical pathology,
για 3 ημέρες 10/11/2011-12/11/2011, Ιωάννινα  (ΣΥΝΗΜ. 72)



• LLP/ERASMUS προσκεκλημένος εκπαιδευτής (invited teaching staff) σε
σεμινάριο ενδοσκόπησης στην Ρουμανία για 4 ημέρες 14/6/2014-17/6/2014,
διοργάνωση Erasmus-University of Brasov. (ΣΥΝΗΜ. 73)

• Invited lecturer στο University of Medicine and Pharmacy Tirgue Mures, σε
σεμινάρια γυναικολογικής ενδοσκόπησης για 5 ημέρες, όπου συμμετείχα σαν
χειρουργός σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια σεμιναρίου και επίσης
ήμουν ομιλητής με θέμα surgical treatment of endometriosis. (ΣΥΝΗΜ. 74)

• Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο ESGE 25th Annual Congress Brussels

Certification Exam of Bachelor in Endoscopy consisting of a theoretical exam

“TESTT1” and 3 practical tests “LASTT, SUTT1 & HYSTT1”, Belgium 2nd to 5th

October 2016 the Academy – ESGE (ΣΥΝΗΜ. 71)

• Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο 26th Annual Congress of the European Society

for Gynaecological Endoscopy (ESGE) , Best selected abstracts  sessions 2 and

6, 18th -21th October 2017, Antalya, Turkey (ΣΥΝΗΜ. 71)

• Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο 27th Annual Congress, GESEA Certification,

HOT/LASTT/SUTT and hysteroscopic Intensive Practical, 7-10 October 2018,

Austria. (ΣΥΝΗΜ. 71)

• Προσκεκλημένος εκπαιδευτής στο 28th Annual Congress, GESEA Certification,

HOT/LASTT/SUTT and hysteroscopic Intensive Practical, October 2019,

Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 71)

Διδακτικό έργο - εισηγητής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα 
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ 7 ΕΞΑΜΗΝΑ) 

1) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Α.Π.Θ. με τίτλο: Κλινική και
Βιομηχανική Φαρμακολογία. Ήμουν εισηγητής για τρία συνεχόμενα εξάμηνα.
Στα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 ήμουν εισηγητής στο μάθημα
Β εξαμήνου “φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων”, ενώ στο
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ήμουν εισηγητής στο μάθημα του πρώτου
εξαμήνου «φαρμακευτική έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων, φαρμακευτική
πολιτική, εγκρίσεις». (ΣΥΝΗΜ. 75)

2) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. με τίτλο: Προγεννητικός
Έλεγχος Τοκετός Αντισύλληψη. Ήμουν εισηγητής για τρία συνεχόμενα



εξάμηνα. Στα ακαδημαικά έτη 2016-2017 (Γ εξάμηνο) και 2017-2018 (Γ 
εξάμηνο) ήμουν εισηγητής με θέμα ομιλίας «Καρδιοτοκογραφία». (ΣΥΝΗΜ. 
76) 

3) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. με τίτλο: Ανθρώπινη
Αναπαραγωγή. Ήμουν εισηγητής σε ένα εξάμηνο. Στο ακαδημαικό έτος
2019-2020 ήμουν εισηγητής με θέμα ομιλίας «Σαλπιγγικός παράγοντας
υπογονιμότητας ενδοσκόπηση ή ART»  . (ΣΥΝΗΜ. 77)

Προσκεκλημένος ομιλητής - εκπαιδευτής σε Ελληνικά επιστημονικά συνέδρια, 
σεμινάρια, ημερίδες, μετεκπαιδευτικά μαθήματα  
(ΣΥΝΟΛΙΚΑ 96) 

1. Προγεννητικός έλεγχος 1ου Τριμήνου, διοργάνωση Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική
κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2007.
Διάλεξη στα πλαίσια των συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών μαθημάτων του
επιστημονικού προσωπικού της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του
Α.Π.Θ. Παρουσιάσθηκαν τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά τον προγεννητικό
έλεγχο στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. (ΣΥΝΗΜ. 31)

2. Παρουσίαση περιστατικών μετά την τοποθέτηση ενδομήτριου σπειράματος
Mirena. Διάλεξη στα πλαίσια του συνεδρίου Πρόσφατες εξελίξεις και
αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής. Αναπαραγωγή
και  καρκίνος. Θεσσαλονίκη 2007. Η διάλεξη είχε σαν στόχο μέσω της
παρουσίασης σπάνιων περιστατικών στην κλινική πράξη, να καταδείξει την
χρησιμότητα των τοπικών προγεσταγόνων με τη μορφή ενδομήτριου
σπειράματος στην αντισύλληψη, την θεραπεία των μηνορραγιών και την
πρόληψη από τον καρκίνο του ενδομητρίου. (ΣΥΝΗΜ. 78)

3. Workshop Mirena - Παρουσίαση περιστατικών και τεχνική τοποθέτησης. 2ο
Διαπανεπιστημιακό Διανοσοκομειακό Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας με
Διεθνή Συμμετοχή, Ηράκλειο Κρήτης 2007. Διάλεξη με στόχο την διευκρίνιση
της τεχνικής τοποθέτησης ενδομήτριου σπειράματος με προγεσταγόνο.
(ΣΥΝΗΜ. 79)

4. Εκπαιδευτής στην πρακτική άσκηση στο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο «Η
σημασία της Υπερηχογραφίας στην Εγκυμοσύνη και στην Περιγεννητική



Έκβαση». Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο. Διοργάνωση Γ΄ Μαιευτική - 
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2007. Ο στόχος σαν εκπαιδευτής 
ήταν να μεταδώσω και να διευκρινίσω σε ειδικευόμενους μαιευτικής-
γυναικολογίας και νέους μαιευτήρες-γυναικολόγους τις βασικές αρχές της 
χρήσης υπερήχων καθώς και την τεχνική υπερηχογραφικού ελέγχου σε 
κυήσεις πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου. (ΣΥΝΗΜ.60) 

5. Εκπαιδευτής στο σεμινάριο ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics).
Θεσσαλονίκη 2008. Ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτής σε προπλάσματα και σε
μαθήματα-ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν να μεταδώσω σε
μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον αφορά τη σωστή
αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

6. Καρκίνος του μαστού και κύηση. Διοργάνωση Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική
κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2008. Διάλεξη στα πλαίσια των συνεχιζόμενων
εκπαιδευτικών μαθημάτων του επιστημονικού προσωπικού της Β’Μαιευτικής-
Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. Παρουσιάσθηκαν τα νεότερα δεδομένα
όσον αφορά τον καρκίνο του μαστού κατά την κύηση και λοχεία. Αναφέρθηκα
στη διάγνωση θεραπεία και πρόληψη της νόσου. (ΣΥΝΗΜ. 31)

7. Συμμετείχα, ως εκπαιδευτής σε ειδικευόμενους και μαιευτήρες-γυναικολόγους,
στο Workshop ‘’Υπερηχογραφία στην Γυναικολογία Θεωρητικό και Πρακτικό
Σεμινάριο’’. Διοργάνωση: Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, για δύο ημέρες 04-05/10/2008, Θεσσαλονίκη.
(ΣΥΝΗΜ. 62)

8. Εκπαιδευτής στο σεμινάριο ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics),
Θεσσαλονίκη 2009. Ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτής σε προπλάσματα και σε
μαθήματα-ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν να μεταδώσω σε
μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον αφορά τη σωστή
αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

9. Ολική ή Υφολική Υστερεκτομή. Διοργάνωση Β΄ Μαιευτική - Γυναικολογική
κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2009. Διάλεξη στα πλαίσια των συνεχιζόμενων
εκπαιδευτικών μαθημάτων του επιστημονικού προσωπικού της Β’ Μαιευτικής-
Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. (ΣΥΝΗΜ. 80)



10. Εκπαιδευτής στο Κλινικό Φροντιστήριο και Άσκηση στην Αιμορραγία Τρίτου
Σταδίου του Τοκετού που Διοργανώθηκε από το Ελληνικό Πρόγραμμα
Μαιευτικών Επειγόντων Περιστατικών - ALSO στο πλαίσιο των εργασιών του
11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιών, Θεσσαλονίκη 2009. (ΣΥΝΗΜ. 81)

11. Εκπαιδευτής - ομιλητής στο σεμινάριο ALSO (Advanced Life Support in
Obstetrics), Θεσσαλονίκη 2010. Ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτής σε
προπλάσματα και σε μαθήματα-ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου
ήταν να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές
όσον αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη.
(ΣΥΝΗΜ. 61)

12. Εκπαιδευτής και προσκεκλημένος ομιλητής στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Παθολογίας Τραχήλου και κολποσκόπησης, διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία
Παθολογίας Τραχήλου, κολποσκόπησης και εφαρμογών laser, Ιωάννινα 2010.
Ο τίτλος της ομιλίας μου ήταν Αρχές κολποσκόπησης (εξοπλισμός, διαδικασία,
φυσιολογικά ευρήματα). Ο ρόλος μου σαν εκπαιδευτής ήταν πρακτική άσκηση
κατά ομάδες σε προπλάσματα στο χειρισμό του κολποσκοπίου, και τις τεχνικές
Laser και ηλεκτροχειρουργικής. (ΣΥΝΗΜ. 63)

13. Βασικές αρχές και ενδείξεις υστεροσκόπησης. Διοργάνωση Β΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2011. Διάλεξη στα πλαίσια των
συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών μαθημάτων του επιστημονικού προσωπικού
της Β΄ Μαιευτικής- Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. Παρουσιάσθηκαν τα
νεότερα δεδομένα όσον αφορά την υστεροσκόπηση εφαρμογές τεχνική και
επιπλοκές.  (ΣΥΝΗΜ. 83)

14. Έγκαιρη Διάγνωση του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας. 2011

Πτολεμαίδα. Προσκεκλημένος ομιλητής στα πλαίσια Εθνικό Πρόγραμμα
Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας-
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015.  (ΣΥΝΗΜ. 84)

16. Πρόληψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.  2011

Μηχανιώνα. Προσκεκλημένος ομιλητής στα πλαίσια Εθνικό Πρόγραμμα
Προσυμπτωματικού Ελέγχου για τον καρκίνο του Τραχήλου της Μήτρας-



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο 2011-2015. (ΣΥΝΗΜ. 84) 

17. Προσκεκλημένος εκπαιδευτής για μαιευτήρες και ειδικευόμενους στον
υπερηχογραφικό έλεγχο κύησης σε εγκύους, καθώς και προσκεκλημένος
ομιλητής με θέμα: Προγεννητικός έλεγχος 1ου Τριμήνου στα πλαίσια διημερίδας
υπερηχοτομογραφίας υπό την διοργάνωση των Β΄, Γ΄, και Δ΄ πανεπιστημιακών
μαιευτικών κλινικών του Α.Π.Θ. (ΣΥΝΗΜ. 64)

18. Προγεννητικός έλεγχος 1ου Τριμήνου-δυνατότητες και περιορισμοί.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε εκδήλωση της Μαιευτικής και Γυναικολογικής
Εταιρείας της Θεσσαλονίκης τις δυνατότητες προγεννητικού ελέγχου στην
κύηση από το 1ο τρίμηνο και τα νεότερα δεδομένα 2012. (συνημ. 85)

19. Scoring system - Ομιλία με θέμα το screening για τον καρκίνο του τραχήλου.
Προσκεκλημένος ομιλητής στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής
Γυναικολογίας 2012. (ΣΥΝΗΜ.86)

20. Χειρουργική  αντισύλληψη: ενδείξεις  και  δυνατότητες αποκατάστασεις
γονιμότητας - Ομιλία με θέμα τον οικογενειακό προγραμματισμό και τις
χειρουργικές μεθόδους αντισύλληψης. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 12ο

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 2012. (ΣΥΝΗΜ. 86)

21. Διάγνωση και αντιμετώπιση LGSIL-HGSIL. Διοργάνωση Β΄ Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2012.
Διάλεξη για την αντιμετώπιση της παθολογίας των δυσπλαστικών αλλοιώσεων
του τραχήλου της μήτρας, στα πλαίσια των συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών
μαθημάτων του επιστημονικού προσωπικού της Β’ Μαιευτικής-Γυναικολογικής
κλινικής του Α.Π.Θ. (ΣΥΝΗΜ. 87)

22. Μέθοδοι ανίχνευσης HRHPV. Ανάλυση, συγκριτική μελέτη και κλινικές
εφαρμογές. Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών.
Προσκεκλημένος ομιλητής στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της
Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρολογίας 2013. (ΣΥΝΗΜ.88)

23. Προγεννητικός έλεγχος 1ου Τριμήνου-δυνατότητες και περιορισμοί.



 Προσκεκλημένος ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α 
νεογνολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. με θέμα τις δυνατότητες προγεννητικού 
ελέγχου στην κύηση από το 1ο τρίμηνο και τα νεότερα δεδομένα 2013. 
(ΣΥΝΗΜ. 89) 

 

24.  Βασικές αρχές και ενδείξεις υστεροσκόπησης. Διοργάνωση Β΄ Μαιευτική-  
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2013. Διάλεξη στα πλαίσια των 
συνεχιζόμενων εκπαιδευτικών μαθημάτων του επιστημονικού προσωπικού 
της Β΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. Παρουσιάσθηκαν τα 
νεότερα δεδομένα όσον αφορά την υστεροσκόπηση εφαρμογές τεχνική και 
επιπλοκές.  (ΣΥΝΗΜ. 100) 

 

25.  Ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη.  
 Προσκεκλημένος ομιλητής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Α΄ 

Νεογνολογικής κλινικής του Α.Π.Θ. με θέμα την διάγνωση και αντιμετώπιση 
της ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης και τα νεότερα δεδομένα 2014. 
(ΣΥΝΗΜ. 101) 

 

26.  Υπερδραστήρια Κύστη-Φαρμακευτική    αντιμετώπιση. 
 Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα τους τρόπους φαρμακευτικής 

αντιμετώπισης της ακράτειας ούρων από έπειξη τα νεότερα δεδομένα, στα 
πλαίσια του 4ου Workshop Ουρογυναικολογίας υπό τη διοργάνωση της Β΄και 
Γ΄Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής Α.Π.Θ. 2014. (ΣΥΝΗΜ. 102) 

 

27.  Εκπαιδευτής-  Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop  ALSO 
 (Advanced Life Support in Obstetrics), 26-27/4/2014 για δύο ημέρες, 

Θεσσαλονίκη. Ήμουν υπεύθυνος διοργάνωσης του σεμιναρίου καθώς και 
εκπαιδευτής σε προπλάσματα και σε μαθήματα-ανακοινώσεις στα  πλαίσια του 
σεμιναρίου ήταν να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις 
βασικές αρχές όσον αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική 
κλινική πράξη. (ΣΥΝΗΜ. 61) 

 

28. Εκπαιδευτής στο Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο  Κολποσκόπησης 2014, 
Διοργάνωση Β΄, Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. Ο 
ρόλος μου σαν εκπαιδευτής ήταν πρακτική άσκηση κατά ομάδες σε 
προπλάσματα στο χειρισμό του κολποσκοπίου, και τις τεχνικές Laser και 
ηλεκτροχειρουργικής. (ΣΥΝΗΜ. 65) 



29. Βασικές έννοιες (Ανατομία-Διαμαρτίες στη διάπλαση-Φυσιολογία Μαστού).
Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα την ανατομία, διάπλαση και διαμαρτίες του
μαστού στα πλαίσια της ημερίδας Παθήσεις Μαστού Διερεύνηση, Διάγνωση,
Αντιμετώπιση υπό τη διοργάνωση της Β΄Μαιευτικής Γυναικολογικής κλινικής
Α.Π.Θ. 2015. (ΣΥΝΗΜ. 103)

30.. Βιοδείκτες στην παθολογία τραχήλου. 
Προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο Κολποσκόπηση & Παθολογία 
Τραχήλου - Ενδιαφέρουσες Κλινικές Περιπτώσεις, Ελληνική Εταιρεία 
Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, Ιωάννινα 2014. (ΣΥΝΗΜ. 104) 

31. Προεδρείο: Απεικόνιση βλαβών πυελικού εδάφους, στο 1ο workshop
περινεϊκής υπερηχογραφίας. Διοργάνωση Β΄ και Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική
κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2014. (ΣΥΝΗ. 105)

32. Συστροφή των εξαρτημάτων: Κριτήρια για τη διατήρηση του εξαρτήματος και
συνέπειες στη λειτουργία της ωοθήκης.
Προσκεκλημένος Ομιλητής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής
Ενδοσκόπησης, Αθήνα 2015. (ΣΥΝΗΜ. 106)

33. Προεδρείο: Breastmilk imparts the mother’s steam cells to her infant. 8ο

σεμινάριο σπουδαιότητας μητρικού θηλασμού, Θεσσαλονίκη 2015. (ΣΥΝΗΜ.
107)

34. Πολυθεματική προσέγγιση παθολογίας τραχήλου.
Τι νεότερο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.Παρουσίαση
ενδιαφερόντων  περιστατικών.
Προσκεκλημένος ομιλητής στα πλαίσια των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων της
Ελληνικής Εταιρείας Κυτταρολογίας 2015. (ΣΥΝΗΜ. 108)

35. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015
Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: Προσυνεδριακή εκδήλωση-
Κολποσκόπηση και παθολογία τραχήλου Ενδιαφέρουσες κλινικές περιπτώσεις
σενάρια.
13ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015.
(ΣΥΝΗΜ. 109)



36. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: Προσυνεδριακή εκδήλωση-
Αναπαραγωγική Χειρουργική Παθήσεις των σαλπίγγων Χειρουργική
αποκατάσταση ή εξωσωματική και πότε. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015 (ΣΥΝΗΜ. 109)

37. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα: Στρογγυλή τράπεζα «Νεοπλασίες
ενδομητρίου Διαχείρηση κλινικών ευρημάτων και διάγνωση».

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015. (ΣΥΝΗΜ.
109)

38. Προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής στο 1ο Θεωρητικό και Πρακτικό
Σεμινάριο Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας, Συνεδριακό Κέντρο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ.,
3 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 110)

39. Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης «Κυτταρολογία
Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση
περιστατικών», 13-15 Νοεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. (ΣΥΝΗΜ.
111)

40. Ομιλητής στο 1ο Κλινικό Φροντιστήριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής
Ιατρικής με θέμα: «Βέλτιστη παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιτόκου,
εμβρύου, νεογνού στην αίθουσα τοκετού και μέχρι την έξοδο από το μαιευτήριο»,
3 Απριλίου 2016, Κοζάνη. (ΣΥΝΗΜ. 203)

41. Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 30-31/1/2016 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ.
61)

42. Ομιλητής και εκπαιδευτής στο 7o Eκπαιδευτικό Σεμινάριο  Γυναικολογικής
Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και πρακτική εξάσκηση με θέμα:
«Λαπαροσκόπηση και σαλπιγγικός παράγοντας», 2-3 Δεκεμβρίου 2016.
(ΣΥΝΗΜ. 67)

43. Ομιλητής και εκπαιδευτής Διευθυντής Σεμιναρίου στο 1ο Πρακτικό Σεμινάριο

Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία με Διεθνή Συμμετοχή,

20 Φεβρουαρίου 2016, Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 112)



44. Προεδρείο στο 2ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας: Μαία και Μαστός, 5 Μαρτίου

2016, ΚΕΔΕΑ, Αμφιθέατρο Ι, Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη . (ΣΥΝΗΜ. 113)

45. Ομιλητής στην 1η Επιστημονική Ημερίδα Κέντρου Οικογενειακού

Προγραμματισμού Ιπποκρατείου ΓΝ Θεσσαλονίκης, Αμφιθέατρο «Π. Μεταξά»,

16 Απριλίου 2016, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 114)

46. Προεδρείο στο 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική

Γυναικολογίας «Είναι η σωματική προέκταση της ψυχικής υγείας;», 11-06-2016,

Hotel Porto Palace, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 115)

47. Προεδρείο στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική &

Γυναικολογία, 14-16 Οκτωβρίου 2016, Μακεδονία  Palace, Θεσσαλονίκη.

(ΣΥΝΗ. 116)

48. Ομιλητής Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης

«Κυτταρολογία – Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω

διαχείριση. Παρουσίαση περιστατικών» 11-13 Νοεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Du

Lac, Ιωάννινα. (ΣΥΝΗΜ.117)

49. Προσκεκλημένος ομιλητής στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Α΄ Νεογνολογική

Κλινική και Εντατική Νοσηλεία Νεογνών Α.Π.Θ στις 01-12-2016, Γ.Ν.Θ

«Ιπποκράτειο» (ΣΥΝΗΜ. 118)

50. Ομιλητής και εκπαιδευτής στο 7o Eκπαιδευτικό Σεμινάριο  Γυναικολογικής

Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και πρακτική εξάσκηση με θέμα:

«Λαπαροσκόπηση και σαλπιγγικός παράγοντας», 2-3 Δεκεμβρίου 2016.

(ΣΥΝΗΜ. 66)

51. Προσκεκλημένος ομιλητής στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και

Στειρότητας με θέμα: «Πότε θα πρέπει να ελέγχεται και να θεραπεύεται

ενδοσκοπικά η υπογόνιμη ασθενείς για ελάχιστη ενδομητρίωση;», 9-11

Δεκεμβρίου 2016, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 119)

52. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life



Support in Obstetrics), 17-18/12/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 
61) 

53. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 18-19/3/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.(ΣΥΝΗΜ.
61)

54. Ομιλητής στην Ημερίδα Ενδομήτρια Υποξία και Νεογνολογική

Εγκεφαλοπάθεια, Κλινικά φροντιστήρια «Παρακολούθηση – Αντιμετώπιση

νεογνού στην αίθουσα τοκετού ως την έξοδο από το Μαιευτήριο»,

«Καρδιοτοκογραφία ηρεμίας και τοκετού»,  21 Ιανουαρίου 2017, Κτίριο ΚΕΔΕΑ

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 120)

55. Ομιλητής στο Πρόγραμμα Συνεχούς Εκπαίδευσης της Κλινικής με θέμα: «Η

Χειρουργική των σαλπίγγων στην εποχή της τεχνητής γονιμοποίησης»,

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Πατρών, Μαιευτική –

Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, 24-01-2017, Πάτρα (ΣΥΝΗΜ.

121)

56. Προεδρείο στο 3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στη

Γυναικολογία, 11-12 Φεβρουαρίου 2017, Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ.

122)

57. Προεδρείο και Ομιλητής στην 2η Ημερίδα-Σεμινάριο «Αντισύλληψη Σεξουαλική

Υγεία», με θέμα: «Χειρουργικές μέθοδοι αντισύλληψης και η αναστροφή τους»

20 Μαΐου 2017, ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο ΙΙ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 123)

58. Ομιλητής Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων της Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής

Κλινικής Α.Π.Θ. με τίτλο «Ελάχιστη ενδομητρίωση και υπογονιμότητα.

Χειρουργική θεραπεία ή τεχνητή γονιμοποίηση;», 15-06-2017, Γ.Ν.

«Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ.124)

59. 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, με θέμα: «Παρουσίαση

περιστατικών καρδιοτοκογραφίας», 13-15 Οκτωβρίου 2017, Μέγαρο, Διεθνές

Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 125)



60. Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου & Κολποσκόπησης «Κυτταρολογία –

Βιοδείκτες – Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση

περιστατικών» 16-19 Νοεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα. (ΣΥΝΗΜ.

126)

61. Ομιλητής 3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο ψυχοσωματικής στη Μαιευτική Γυναικολογία,

17-06-2017, Hotel Electra Palace, Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ.127)

62. 2nd Hands on Course Basic Laparoscopic Seminar in Gynaecology, Υπεύθυνος

σεμιναρίου-Ομιλητής με   θέμα: Instrumentation-Ergonomy και Εκπαιδευτής στο

Practical session Ergonomy and Suturing in surgical models, February 18th,

2017, Porto Palace Hotel, Thessaloniki. (ΣΥΝΗΜ. 143)

63. 2η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης «Επίκαιρα

θέματα στη Μαιευτική» με θέμα: «Καρδιοτοκογράφημα τοκετού», 20 Ιανουαρίου

2018, Συνεδριακή Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 128)

64. Ομιλητής στο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η απεικόνιση στη γυναίκα», με θέμα:

«IDEA consensus tips & tricks στην υπερηχογραφική προσέγγιση της

ενδομητρίωσης» 18-20 Μαΐου 2018, Τhe MET Hotel, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ.

129)

65. Ομιλητής στο 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας,  Ελληνική

Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία με θέμα: «Συντηριτική αντιμετώπιση της

ενδομητρίωσης» 31-05- έως 03-06-2018, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο

Αθηνών, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 130)

66. Ομιλητής στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής

Ιατρικής με θέμα: «Παρουσίαση περιστατικών καρδιοτοκογραφίας», 15-17

Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο Domotel Xenia, Βόλος (ΣΥΝΗΜ. 131)

67. Προεδρείο, ομιλητής και εκπαιδευτής στο 1ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και

Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία,

Θεωρητικό Σεμινάριο 14 Σεπτεμβρίου 2018 με θέμα: «Λαπαροσκοπική

χειρουργική των εξαρτημάτων», Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα, Πρακτικό

Σεμινάριο  15-16 Σεπτεμβρίου 2018, Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN,

Πικέρμι, Αττικής (ΣΥΝΗΜ. 67)



 

68. Κύκλος εκπαιδευτικών μαθημάτων της Γ΄ Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής 

Α.Π.Θ. με τίτλο «Βασικές αρχές στη λαπαροσκόπηση», 20-09-2018, Γ.Ν.Θ. 

«Ιπποκράτειο» (ΣΥΝΗΜ. 132) 

 

69. 5η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γ.Ν. Δράμας, διάλεξη με θέμα: 

«Υστεροσκοπική και λαπαροσκοπική αντιμετώπιση γυναικολογικών 

παθήσεων», 22-23 Σεπτεμβρίου 2018, Αίθουσα Διοικητηρίου Δράμας 

«Κωνσταντίνος Καραμανλής», Δράμα. (ΣΥΝΗΜ, 133) 

 

70. 1ος Κύκλος μαθημάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα: «Μαιευτικά 

Επείγοντα στην Προνοσοκομειακή Ιατρική», Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  

Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 2018. (ΣΥΝΗΜ. 134) 

 

71. Υπεύθυνος 4ης Ημερίδας Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 

«Λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία. Βασικές αρχές και εκπαίδευση», με θέμα: 

«Λαπαροσκοπική χειρουργική εξαρτημάτων» και υπεύθυνος πρακτικής 

άσκησης, 3 Νοεμβρίου 2018, Συνεδριακή Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ 135) 

 

72. 1ος Κύκλος μαθημάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης με θέμα: «Τοκετός εκτός 

Νοσοκομείου», Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας  Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 

2018. (ΣΥΝΗΜ.136) 

 

73. Προεδρείο στο 2ο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κεντρικής Ελλάδας, 30-

11 έως 02-12-2018, Ξενοδοχείο Divani Larisa Palace, Λάρισα (ΣΥΝΗΜ. 137) 

 

74. Ομιλητής στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική Γυναικολογία, 

με θέμα: «Διαφοροδιάγνωση με λειομυοσάρκωμα», 7-9 Δεκεμβρίου 2018, Divani 

Caravel, Αθήνα (ΣΥΝΗΜ. 138) 

 

75. Ομιλητής Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., με θέμα: Ο ρόλος της 

χειρουργικής σαλπίγγων στην υπογονιμότητα Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας, Οργάνωση – Λειτουργία Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 2018-2019. 

(ΣΥΝΗΜ. 139) 

 



76. Προεδρείο στο 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 

10-12 Ιανουαρίου 2019, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 140) 

 

77. Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 21-

23 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο The MET Hotel, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 

141) 

 

78. Προεδρείο στην 5η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας 

Θεσσαλονίκης, Επίκαιρα Θέματα στη Γυναικολογία. Αντισύλληψη, 23 

Φεβρουαρίου 2019, Συνεδριακή Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 142) 

 

79. Προεδρείο και εκπαιδευτής σε ζωντανό χειρουργείο και σε προπλάσματα στο 

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογικοί & Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην 

Καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική με θέμα: «Πρέπει να αφαιρούνται όλες οι 

ενδομητριωσικές κύστεις; Έχει σημασία το μέγεθος», 1-2-3 Μαρτίου 2019, 

Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 68) 

 

80. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics), 9-10/3/2019 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 
61) 

 
81.    Προεδρείο, ομιλητής και εκπαιδευτής στο 2ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και  

         Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία, 

Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο 9-10 Μαϊου, 11 Μαίου Πιστοποίηση GESEA 

Bachelor 2019 με θέμα: «Λαπαροσκοπική χειρουργική  των εξαρτημάτων», 

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 184) 

 

82.      Εκπαιδευτής-ομιλητής-προεδρείο σε ζωντανό χειρουργείο.Ομιλητής με θέμα:  

           πρέπει να αφαιρούνται όλες οι ενδομητριωσικές κύστεις? Έχει σημασία το  

           μέγεθος? Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογικοί και Ενδοσκοπικοί  

           Προβληματισμοί στην καθημερινή  γυναικολογική πρακτική 1-2-3 Μαρτίου  

           Θεσσαλονίκη 2019 (ΣΥΝΗΜ. 68) 
 

83.       Εκπαιδευτής σε προπλάσματα στην υστεροσκοπική χειρουργική και  
            προσκεκλημένος ομιλητής στο Θεωρητικό και Κλινικό Φροντιστήριο  
            Υστεροσκόπησης, 19/9/2019 Ιωάννινα (ΣΥΝΗΜ. 69) 



84. Ομιλητής με θέμα: <<Ενδομητριωσικές ωοθηκικές κύστεις: Υπάρχει κίνδυνος
εξαλλαγής? Ποιές είναι υποψήφιες για λαπαροσκοπική αντιμετώπιση?>> Στο
συνέδριο Γυναίκα και Καρκίνος από την πρόληψη στη θεραπεία 5-6 Απριλίου
2019 Πάτρα ( ΣΥΝΗΜ. 185)

85. Ομιλητής στην Ημερίδα Καρδιοτοκογραφίας με θέμα: παραδείγματα
καρδιοτοκογραφήματος τοκετού. Καβάλα 16/3/2019 (ΣΥΝΗΜ. 186)

86. Ομιλητής στο 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. με θέμα:
<<Εφαρμογές ενδοσκοπικής χειρουργικής στη γυναικολογία του σήμερα>>
14-16/3/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 187)

87. Ομιλητής στο συνέδριο Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Από τη
σύλληψη στη γέννηση με θέμα: <<Πρόκληση τοκετού στις 39 εβδομάδες σε
όλες τις κυήσεις>>1-3/11/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 188)

88. Προεδρείο στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
5-7/4/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 189)

89. Προεδρείο σε ζωντανό χειρουργείο στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ουρογυναικολογίας 6-8/12/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 190)

90. Σχολιαστής στην 7η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας
Θεσσαλονίκης Επιπλοκές Αρχόμενης Κύησης 14/12/2019 Θεσσαλονίκη
(ΣΥΝΗΜ. 191)

91. Προεδρείο στο 4ο Πρακτικό Σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ
ΜΑΣΤΟΥ 12/10/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 192)

92. Προεδρείο και προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ  & ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ με θέμα:<<παρουσίαση
περιστατικού>>, 15-17/11/2019 Ιωάννινα (ΣΥΝΗΜ. 193)

93. Προεδρείο-Σχολιαστής στο 2ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας &
Παρακολούθησης Εμβρύου 17-18/1/2020 Θεσσαλονίκη (Συνημ. 194)

94. Υπεύθυνος σεμιναρίου- Ομιλητής με θέμα< Total laparoscopic hysterectomy
step by step> Εκπαιδευτής σε ζωντανό χειρουργείο: Course on Current
Laparoscopic  Management of Endometrial Cancer 6-7 Μαρτίου



Θεσσαλονίκη 2020  (ΣΥΝΗΜ. 70) 

95. Προεδρείο στο workshop endoscopic retroperitoneal para-aortic
lymphadenectomy: technique, indications and advantages. Θεσσαλονίκη 12-
14/2/2020 (ΣΥΝΗΜ. 195)

96. Ομιλητής στις εργασίες του Διαδικτυακού Σεμιναρίουσε Ζωντανή Μετάδοση
(Live Webinar): Θεωρία ALSO, 30/5/2020 (ΣΥΝΗΜ. 91)

Προσκεκλημένος ομιλητής - εκπαιδευτής σε Διεθνή επιστημονικά συνέδρια, 
σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (19) 

1. 9th International Scientific Meeting, Royal College of Obstetricians
Gynecologists, Athens 2011. Στρογγυλή τράπεζα (chair) στη διάλεξη Surgical
treatment of endometriosis. (ΣΥΝΗΜ. 144)

2. International Course of colposcopy and cervical pathology, Ioannina 2011.
Colposcopy principles, παρουσίαση για τις βασικές αρχές κολποσκόπησης στα
πλαίσια σου σεμιναρίου καθώς και εκπαιδευτής σε πρακτική άσκηση κατά
ομάδες σε προπλάσματα στο χειρισμό του κολποσκοπίου, και τις τεχνικές Laser
και ηλεκτροχειρουργικής.  (ΣΥΝΗΜ. 72)

3. Burden of Iron deficiency anaemia in Obstetrics and Gynecology.
Ομιλία στη Γαλλία-Παρίσι 2012 στα πλαίσια advisory board meeting της
κλινικής περιγγενητικής της Ζυρίχης με θέμα τον επιπολασμό, επίπτωση και
προβλήματα της σιδηροπενικής αναιμίας παγκοσμίως και κυρίως στην
εγκυμοσύνη. (ΣΥΝΗΜ. 145)

4. International  Course  of  colposcopy  and  cervical  pathology.
Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα Basic Priciples of Colposcopy Materials and
Methods, παρουσίαση για τις βασικές αρχές κολποσκόπησης στα πλαίσια σου
σεμιναρίου Ιωάννινα 2012. Προσκεκλημένος ομιλητής με θέμα Live
demonstration of cases-Meet the experts παρουσίαση σαν ειδικός στην
κολποσκόπηση ενδιαφερόντων περιστατικών στην κλινική πράξη. (ΣΥΝΗΜ.
146)



5. 7th Hellenic and 3rd Turkish joint congress on colposcopy and cervical
pathology, Αθήνα 2013. Παρουσίαση σαν ομιλητής Normal Cervix φυσιολογική
εικόνα και παραλλαγές της κολποσκοπικής εικόνας του τραχήλου στο basic
colposcopy course του συνεδριου. (ΣΥΝΗΜ.147)

6. LLP/ERASMUS προσκεκλημένος εκπαιδευτής (invited teaching staff) σε
σεμινάριο ενδοσκόπησης στην Ρουμανία για 4 ημέρες 14/6/2014-17/6/2014,
διοργάνωση Erasmus-University of Brasov. Ομιλητής στα θέματα a)
Instrumentation in laparoscopy b) Surgical management of endometriosis c)
Adhesiolysis and dissection. (ΣΥΝΗΜ. 73)

7. New aspects for intrauterine growth restriction, antenatal surveillance,
diagnosis, time of delivery. Προσκεκλημένος ομιλητής στο University of
Medicine and Pharmacy Tirgue Mures, Ρουμανια με θέμα την ενδομήτρια
υπολειπόμενη ανάπτυξη διάγνωση και αντιμετώπιση. (ΣΥΝΗΜ. 74)

8. Invited lecturer στο University of Medicine and Pharmacy Tirgue Mures, σε
σεμινάρια γυναικολογικής ενδοσκόπησης για 5 ημέρες, όπου συμμετείχα σαν
χειρουργός σε ενδοσκοπικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια σεμιναρίου και
επίσης ήμουν ομιλητής με θέμα surgical treatment of endometriosis. (ΣΥΝΗΜ.
74)

9. 25th ESGE Annual Congress “From revolution to continuous innovation, 2nd – 5th

October 2016, Square, Brussels. Ομιλητής με θέμα:  «Tubal surgery in the era of

ART». Eκπαιδευτής στο Certification Exam of Bachelor in Endoscopy consisting

of a theoretical exam “TESTT1” and 3 practical tests “LASTT, SUTT1 & HYSTT1”,

ESGE 25th Annual Congress Brussels, Belgium 2nd to 5th October 2016 the

Academy –ESGE  (ΣΥΝΗΜ.71)

10. 26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy

(ESGE), Ομιλητής με θέμα: Should we check and treat laparoscopically infertile

women with minimal endometriosis? Εκπαιδευτής στο GESEA Certification,

HOT/LASTT/SUTT 26th Annual Congress ESGE 18th – 21th October 2017, Sueno

Hotel Belec & Convention Center Atalya, Turkey. (ΣΥΝΗΜ. 71)



11. Προεδρείο και Ομιλητής 27th Annual Congress,  με θέμα: In infertile women with 

minimal or mild endometriosis is laparoscopy prior to ART beneficial for the 

fertility outcome και εκπαιδευτής στο GESEA Certification, HOT/LASTT/SUTT 

and hysteroscopic Intensive Practical, 7-10 October 2018, Austria.  

27th Annual Congress ESGE, 7th – 10th October 2018, Vienna, Austria. (ΣΥΝΗΜ. 

71) 

 

12. Προεδρείο: 14th ISUOG International Symposium, 20-22 April 2018, Royal 

Olympic, Athens.1st Ιan  Donald Ultrasound Course of Thessaloniki’s Branch, στη 

διάλεξη: IDEA concensus for the classification of deep infiltrating endometriosis 

(DIE). (ΣΥΝΗΜ. 148) 

 

13. Minimal Invazv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, 13-16 Subat 2019, Instanbul Turkey. 

Ομιλητής με θέμα: Does performing laparoscopy prior to ART effect the outcome 

in minimal and mild endometriosis? (ΣΥΝΗΜ. 149)  

 

14. Προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής στο 28th Annual Congress της ESGE, 

GESEA Certification, HOT/LASTT/SUTT and hysteroscopic Intensive Practical, 

October 2019, Θεσσαλονίκη. Ομιλητής με θέμα: Hydrosalpinx surgery or IVF an 

everlasting dilemma και πρόεδρος στη θεματολογία: Reproductive Medicine 

όπως επίσης σαν πρόεδροςκαι στη θεματολογία: NICE (ΣΥΝΗΜ. 71) 

 

15. Προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο TSRM (Turkish Society of Reproductive 

Medicine) Izmir Turkey με θέμα: Endometriotic cysts when should they be 

removed? Is there a risk? (ΣΥΝΗΜ. 150) 

 

16. Προεδρείο moderator σε life surgery: Quale technica e technologia in chirurgia 

laparoscopica? 9th Meeting Annuale SICMIG (Scuola Italiana di Chirurgia Mini 

Invasiva Ginecologica) Cagliari, Italy 26-28 Settembre 2019 (ΣΥΝΗΜ. 151) 

 

17. Προεδρείο και Ομιλητής στο 13th Congress of the European Society of 

Gynecology Vienna 16-19 October 2019. Προεδρείο στη θεματολογία: 

Endometriosis και ομιλητής με θέμα: The role of tubal surgery in the Era of ART 

(ΣΥΝΗΜ. 152) 

 

18. 3rd Minimally Invasive Gynecologic Surgery Congress February 19-22 Instanbul 

Turkey. Ομιλητής με θέμα: Tubal surgery in the ERA of ART (ΣΥΝΗΜ.153) 



19. Invited lecturer-professor στο University of Medicine and Pharmacy Tirgue

Mures,  για 5 ημέρες, όπου συμμετείχα σαν χειρουργός σε λαπαροσκοπκές

επεμβάσεις και επεμβάσεις λαπαροτομίας σε γυναικολογικούς ογκολογικούς

ασθενείς (ΣΥΝΗΜ. 183)

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
Συμμετοχή σε οργανωτική – συμβουλευτική – επιστημονική επιτροπή 
επιστημονικών συνεδρίων – ιατρικών επιστημονικών εταιρειών στην Ελλάδα και 
το Εξωτερικό 

• Συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο της Μαιευτικής και Γυναικολογικής εταιρείας
Θεσσαλονίκης σαν ειδικός Γραμματέας. (ΣΥΝΗΜ. 160)

• Συμμετέχω στο Advisory Board Member της ESGE (European Society for
Gynecological Surgery από το 2016-2020. (ΣΥΝΗΜ. 43)

• Συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής
Ενδοσκόπησης. (ΣΥΝΗΜ. 201)

• ESHRE Endometriosis guideline group. Συμμετέχω στην οργάνωση και
συγγραφή κατευθυντήριων οδηγιών για την ευρωπαϊκή εταιρεία ανθρώπινης
αναπαραγωγής όσον αφορά την αντιμετώπιση της  ενδομητρίωσης. (ΣΥΝΗΜ. 44)

• Είμαι μέλος της Ελληνικής ομάδας μελετών παθολογίας τραχήλου με τον
διακριτικό τίτλο HeCPA Group. (ΣΥΝΗΜ. 41)

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of World Journal of Obsterics and
Gynecology. (ΣΥΝΗΜ. 157)

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of Journal of Clinical Obstetrics &
Gynecology (ΣΥΝΗΜ. 158)

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member - Associate Editor of Gynecological
Surgery (ΣΥΝΗΜ. 159)

• Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος για την οργάνωση μετεκπαιδευτικών μαθημάτων
ΔιαΒίου μάθησης του ΑΠΘ ενδοσκοπικής χειρουργικής για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 και 2019-2020 (ΣΥΝΗΜ. 54)

• Είμαι υπεύθυνος στο τμήμα ενδοσκόπησης της Β Μ/Γ (ΣΥΝΗΜ. 175)
• Αντικαταστάτης του Διευθυντή της Β Μ/Γ στα καθήκοντά του για το διάστημα 4-

15/8/2019 (ΣΥΝΗΜ. 196)



Υπεύθυνος διοργανωτής Σεμιναρίων (11) 

1) Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 26-27/4/2014 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. Ήμουν
υπεύθυνος διοργάνωσης του σεμιναρίου καθώς και εκπαιδευτής σε
προπλάσματα και σε μαθήματα -ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν
να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον
αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη.
(ΣΥΝΗΜ. 61)

2) Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 30-31/1/2016 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. Ήμουν
υπεύθυνος διοργάνωσης του σεμιναρίου καθώς και εκπαιδευτής σε
προπλάσματα και σε μαθήματα - ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν
να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον
αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη.
(ΣΥΝΗΜ. 61)

3) Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 17-18/12/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. Ήμουν
υπεύθυνος διοργάνωσης του σεμιναρίου καθώς και εκπαιδευτής σε
προπλάσματα και σε μαθήματα - ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν
να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον
αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη.
(ΣΥΝΗΜ. 61)

4) Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 18-19/3/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. Ήμουν
υπεύθυνος διοργάνωσης του σεμιναρίου καθώς και εκπαιδευτής σε
προπλάσματα και σε μαθήματα - ανακοινώσεις στα πλαίσια του σεμιναρίου ήταν
να μεταδώσω σε μαιευτήρες, ειδικευόμενους και μαίες τις βασικές αρχές όσον
αφορά τη σωστή αντιμετώπιση επειγόντων στην μαιευτική κλινική πράξη.
(ΣΥΝΗΜ. 61)

5) Εκπαιδευτής-Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 9-10/3/2019 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 61)

6) Υπεύθυνος 1ου Πρακτικού  Σεμιναρίου Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής

στη Γυναικολογία με Διεθνή Συμμετοχή υπό την αιγίδα της ESGE, 20

Φεβρουαρίου 2016, Porto Palace Hotel, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 112)

7) Υπεύθυνος 2ης Ημερίδας-Σεμιναρίου «Αντισύλληψη Σεξουαλική Υγεία», 20 Μαΐου

2017, ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο ΙΙ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 123)



8) Yπεύθυνος 2nd Hands on Course Basic Laparoscopic Seminar in Gynaecology, 

με Διεθνή Συμμετοχή υπό την αιγίδα της ESGE February 18th, 2017, Porto Palace 

Hotel, Thessaloniki. (ΣΥΝΗΜ. 143) 

9) Υπεύθυνος 4ης Ημερίδας Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης 

«Λαπαροσκόπηση στη Γυναικολογία. Βασικές αρχές και εκπαίδευση», 3 

Νοεμβρίου 2018, Συνεδριακή Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, 

Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 135) 

10) Είμαι επιστημονικά υπεύθυνος προγράμματος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων 
στη Β΄ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική στη λαπαροσκοπική χειρουργική στα 
πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 και 2019-2020. (ΣΥΝΗΜ. 54) 

11) Υπεύθυνος σεμιναρίου-Εκπαιδευτής και σε ζωντανό χειρουργείο: Course on 
Current Laparoscopic Management of Endometrial Cancer με Διεθνή Συμμετοχή 
υπό την αιγίδα της ESGE 6-7 Μαρτίου Θεσσαλονίκη 2020 (ΣΥΝΗΜ. 70) 

Μέλος της οργανωτικής-επιστημονικής επιτροπής σε συνέδρια (36): 
 
1. Προγεννητικός Έλεγχος, διοργάνωση Γ΄ Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική, 

Θεσσαλονίκη 2005. (ΣΥΝΗΜ. 154) 
2. Ενδοκρινικά μεταβολικά νοσήματα στην εγκυμοσύνη, διοργάνωση 

Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2006. (ΣΥΝΗΜ. 155) 
3. Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της Ανθρώπινης 

Αναπαραγωγής, διοργάνωση Β΄ Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, 
Θεσσαλονίκη 2007. (ΣΥΝΗΜ. 78) 

4. Ανωοθυλακιορρηξία και Διαταραχές της Εμμηνορρυσίας, διοργάνωση Β΄ 
Μαιευτική - Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2008. (ΣΥΝΗΜ. 155) 

5. Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο στην Υπερηχογραφία στην Γυναικολογία, 
διοργάνωση Β΄Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, Θεσσαλονίκη 2008. 
(ΣΥΝΗΜ. 156) 

6. 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και κολποσκόπησης, 
διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Τραχήλου, κολποσκόπησης και 
εφαρμογών laser, Ιωάννινα 2010. (ΣΥΝΗΜ. 63) 

7. International Course in Colposcopy and Cervical Pathology, Hellenic Society 
for Colposcopy & Cervical Pathology, Ioannina 2011. (ΣΥΝΗΜ. 72) 

8. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική & Γυναικολογία, Ελληνική Μαιευτική 
και Γυναικολογική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2012. (ΣΥΝΗΜ.86) 

9. International Course in Colposcopy & Cervical pathology, European 
Federation for Colposcopy, Hellenic Society for Colposcopy & Cervical 
Pathology, Ioannina 2012. (ΣΥΝΗΜ. 86) 



10. Ημερίδα Παθήσεις Μαστού Διερεύνηση,  Διάγνωση, Αντιμετώπιση 
διοργάνωση Β΄Μαιευτική Γυναικολογική κλινική ΑΠΘ 2014. (ΣΥΝΗΜ. 162) 

11. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 2015.
(ΣΥΝΗΜ. 119)

12. 1ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας, Θεσσαλονίκη 2015. (ΣΥΝΗΜ. 103)
13. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015. (ΣΥΝΗΜ.

109)
14. 1ο Πρακτικό  Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη

Γυναικολογία με Διεθνή Συμμετοχή, 20 Φεβρουαρίου 2016, Porto Palace Hotel,

Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 112)

15. 7o Eκπαιδευτικό Σεμινάριο  Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και

πρακτική εξάσκηση, 2-3 Δεκεμβρίου 2016. (ΣΥΝΗΜ. 66)

16. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας και Στειρότητας, 9-11 Δεκεμβρίου 2016,

Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 119)

17. 3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής & Υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία, 11-

12 Φεβρουαρίου 2017, Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 122)

18. Symposium “Human assisted Reproduction: A demanding and Exciting

Journey”, June 9 & 10 2017, Makedonia Palace, Thessaloniki. (ΣΥΝΗΜ. 163)

19. 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 13-15 Οκτωβρίου 2017,

Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακο Κέντρο Αθηνών, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 125)

20. 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, 14-16

Οκτωβρίου 2016, Μακεδονία  Palace, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 116)

21. 2nd Hands on Course Basic Laparoscopic Seminar in Gynaecology, February

18th, 2017, Porto Palace Hotel, Thessaloniki. (ΣΥΝΗΜ. 143)

22. 4ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας, Η μαία, ο μαστός and beyond… διαχείριση

προβλημάτων επικοινωνίας, 31 Μαρτίου 2018, ΚΕΔΕΑ Αμφιθέατρο Ι και ΙΙ

Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 164)

23. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η απεικόνιση στη γυναίκα», 18-20 Μαΐου 2018, Τhe

MET Hotel, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 129)

24. 14o Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας,  Ελληνική Μαιευτική και

Γυναικολογική Εταιρεία, 31-05- έως 03-06-2018, Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό

Κέντρο Αθηνών, Αθήνα. (ΣΥΝΗΜ. 130)

25. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 15-17

Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο Domotel Xenia, Βόλος (ΣΥΝΗΜ. 131)

26. 1ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής στη Γυναικολογία, Θεωρητικό Σεμινάριο 14 Σεπτεμβρίου 2018,

Νοσοκομείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Αθήνα, Πρακτικό Σεμινάριο  15-16 Σεπτεμβρίου



2018, Ερευνητικό – Πειραματικό Κέντρο ELPEN, Πικέρμι, Αττικής (ΣΥΝΗΜ. 67) 

27. 2η Ημερίδα-Σεμινάριο «Αντισύλληψη Σεξουαλική Υγεία», 20 Μαΐου 2017, ΚΕΔΕΑ

Αμφιθέατρο ΙΙ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 123)

28. Β΄ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., Εσωτερικός Κανονισμός

Λειτουργίας, Οργάνωση – Λειτουργία Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαθήματα

ενδοσκοπικής χειρουργικής 2018-2019. (ΣΥΝΗΜ. 139)

29. 14th ISUOG International Symposium Athens, Greece 2018 (ΣΥΝΗΜ. 148)

30. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογικοί & Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην

Καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική, 1-2-3 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη

(ΣΥΝΗΜ. 68)

31. 28th Annual Congress της ESGE, GESEA Certification, HOT/LASTT/SUTT and

hysteroscopic Intensive Practical, October 2019, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 71)

32. 2ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής στη Γυναικολογία, Θεωρητικό  και Πρακτικό Σεμινάριο 9-10 Μαϊου,

11 Μαίου Πιστοποίηση GESEA Bachelor 2019, Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 184)

33. 4ο Πρακτικό Σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

12/10/2019 Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 192)

34. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας 5-7/4/2019

Θεσσαλονίκη (ΣΥΝΗΜ. 189)

35. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας 6-8/12/2019 Θεσσαλονίκη

(ΣΥΝΗΜ. 190)

36. workshop endoscopic retroperitoneal para-aortic  lymphadenectomy:

technique, indications and advantages. Θεσσαλονίκη 12-14/2/2020 (ΣΥΝΗΜ.

195)

Συμμετοχή σε επιστημονικές εταιρείες (ΣΥΝΗΜ. 43,160,165,201) 

 Συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο της Μαιευτικής και
Γυναικολογικής εταιρείας Θεσσαλονίκης σαν ειδικός Γραμματέας.

 Συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας
Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

 Είμαι μέλος του advisory board της ESGE (European Society of
Gynecological Endoscopy.

Είμαι μέλος των παρακάτω επιστημονικών και επαγγελματικών συλλόγων και 
εταιρειών:  



• Ιατρικός σύλλογος Θεσσαλονίκης.

• Ιατρικός σύλλογος Μεγάλης Βρετανίας (GMC  Reference  Number: 4503253).

• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.

• Bρετανική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού.

• Βρετανική Εταιρεία Κολποσκόπησης.

• Βρετανική Εταιρεία Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

• Ιατρική Εταιρεία Θεσσαλονίκης.

• Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων.

• Συνεργαζόμενο μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων.

• Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων (HPV).

• Διεθνής Εταιρεία Υπερήχων Μαιευτικής-Γυναικολογίας (ISUOG).

• Ελληνική Εταιρεία κολποσκόπησης.

• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αντισύλληψης (ESC).

• Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

• Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία .

• Ελληνική Εταιρεία ενδοσκόπησης

• Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία Θεσσαλονίκης

• Ελληνική Εταιρεία Ιατρών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

• ESHRE

• Ελληνικής ομάδας μελετών παθολογίας τραχήλου με τον διακριτικό τίτλο HeCPA
Group

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  
(associate editor, editorial board, reviewer and invited co editor) 

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of World Journal of Obsterics and
Gynecology. (ΣΥΝΗΜ. 157)

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member of Journal of Clinical Obstetrics &
Gynecology (ΣΥΝΗΜ. 158)

• Είμαι μέλος του Editorial Board Member - Associate Editor of Gynecological
Surgery Springer (ΣΥΝΗΜ. 159)

• Current Women’s Health Reviews ISSN 15734048 invited co-editor, (2009)
(ΣΥΝΗΜ. 174)

• Hippokratia ISSN 11084189 reviewer από το 2007-σήμερα και Section Editor
(ΣΥΝΗΜ. 166)

• European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology



(EJOGRB) ISSN 17517214 invited reviewer από 2009-σήμερα. (ΣΥΝΗΜ. 167) 
• BMJ (British Medical Journal) invited reviewer (ΣΥΝΗΜ. 168) 
• Journal of Obstetrics and Gynecology ISSN 01443615, invited reviewer 2014-

σήμερα (ΣΥΝΗΜ. 169) 
• Human Reproduction ISSN 02681161 invited reviewer 2011. (ΣΥΝΗΜ. 170) 
• Thrombosis and Haemostasis ISSN 15387836 invited reviewer 2014. (ΣΥΝΗΜ. 

171) 
• Case reports in Medicine ISSN 16879672 invited reviewer 2011. (ΣΥΝΗΜ. 172) 
• Journal of Gynecologic Oncology ISSN 20050380 invited reviewer 2013. 

(ΣΥΝΗΜ. 173) 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ reviewer ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
 

• 26th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy 

(ESGE), ESGE 18th – 21th October 2017, Sueno Hotel Belec & Convention 

Center Atalya, Turkey. (ΣΥΝΗΜ. 71) 

• 27th Annual Congress ESGE, 7th – 10th October 2018, Vienna, Austria. 

(ΣΥΝΗΜ. 71) 

• 28th Annual Congress της ESGE, October 2019, Θεσσαλονίκη. (ΣΥΝΗΜ. 71) 

 

Μέλος σε επταμελή εξεταστική επιτροπή διαδακτορικών διατριβών που 
ολοκληρώθηκαν (13) (ΣΥΝΗΜ. 176) 
 

1) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 2806/3-9-2014  
2) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 3390/16-12-2016  
3) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4121/18-1-2017 
4) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ.  12/17-10-2017  
5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4231/6-3-2018 
6) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4243/3-5-2018  
7) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4225/14-2-2018  
8) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4247/29-5-2018  
9) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4498/24-1-2020 
10) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4531/13-2-2020 
11) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4539/20-2-2020 
12) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4433/23-4-2020 
13) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ. 4757/11-5-2020 

 
 



Μέλος σε τριμελή εξεταστική επιτροπή διαδακτορικών διατριβών σε 
εξέλιξη (5) (ΣΥΝΗΜ. 177) 

1)  Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 48/29-5-2018
2)  Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 5/25-11-2014
3)  Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 11/27-11-2018
4)  Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 73/20-3-2018
5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ  22/28-1-2020

Επιβλέπων σε διδακτορικές διατριβές σε εξέλιξη (5) (ΣΥΝΗΜ. 178) 
1) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 9/7-2-2017
2) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 2/16-2-2018
3) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 2/27-10-2018
4) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 29/7-4-2020
5) Ιατρική σχολή Α.Π.Θ. αριθμ 29/7-4-2020

Επιβλέπων σε μεταπτυχιακές διατριβές που έχουν περατωθεί (2) (ΣΥΝΗΜ. 
179) 

1) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Προγεννητικός έλγχος τοκετός αντισύλληψη». Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
αριθμ 84/27-6-2016 με τίτλο: μέθοδοι αντισύλληψης σε ειδικές ομάδες γυναικών.
2) Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
σπουδών “Φροντίδα στο σακχαρώδη διαβήτη”. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
αριθμ 158/03-11-2015 με τίτλο: Χρόνος και τρόπος τοκετού και περιγεννητικές
επιπλοκές σε έγκυες διαβητικές.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ (ΣΥΝΗΜ. 180,181,199) 

Ακαδημαϊκές Διακρίσεις 

• Διάκριση από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ για

τοεπίτευγμα της πραγματοποίησης πρωτοποριακής επέμβασης

(λαπαροσκοπική αφαίρεση φρουρού λεμφαδένα σε καρκίνο ενδομητρίου)

16/4/2019 (ΣΥΝΗΜ. 199)

Δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις οι οποίες έχουν διακριθεί-ευχαριστήριες επιστολές 
από διεθνή περιοδικά για επιστημονική συμβολή (ΣΥΝΗΜ. 180) 

• Ευχαριστήρια επιστολή για την επιστημονική συμβολή από το περιοδικό



ARCH (Archives in Obstetrics and Gynecology) για τις δημοσιεύσεις: a) 
Predictive value of anti-müllerian hormone, follicle-stimulating hormone and 
antral follicle count on the outcome of ovarian stimulation in women following 
GnRH-antagonist protocol for IVF/ET.Tsakos E, Tolikas A, Daniilidis A, 
Asimakopoulos B.Arch Gynecol Obstet. 2014 Jul 8. [Epub ahead of print]. b) 
Minimally invasive techniques for female stress urinary incontinence, how, 
why, when.Tantanasis T, Daniilidis A, Pantelis A, Chatzis P, Vrachnis N. Arch 
Gynecol Obstet. 2013 Nov; 288(5): 995-1001. doi:10.1007/s00404-013-
3024-4. Epub 2013 Sep 20. Review. 

• Ευχαριστήρια επιστολή από το περιοδικό Gynecologic Oncology για τη 
συμβολή μου σαν reviewer τα έτη 2016 και 2018.  

• Intech  Open  Access  publisher  για τη συγγραφή του κεφαλαίου 
Laparoscopy in Gynecology How Why When στο σύγγραμμα Advanced 
Gynecologic Endoscopy 3:31-42, Intech publications. Το συγκεκριμένο 
κεφάλαιο είχε 3000 downloads από τον 08/2013 έως τον 01/2014.  

• Elsevier European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive 
Biology για τη δημοσίευση Sonographic assessment of fetal subcutaneous 
fat tissue thickness as an indicator of gestational diabetes. Tantanasis T, 
Daniilidis A, Giannoulis C, Tzafettas M, Dinas K, Loufopoulos A, 
Papathanasiou K. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2010 Oct;152(2):157-
62. doi: 10.1016/j.ejogrb.2010.05.035. Epub 2010 Jul 7 Η οποία ήταν στο top 
10 cited του περιοδικού για το 2010.  

• Elsevier European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive 
Biology για τη συμβολή μου σας reviewer στο περιοδικό. 

• Η δημοσίευση Indications of diagnostic hysteroscopy, a brief review of the 
literature A.Daniilidis,  A  Pantelis,  K.Dinas,  T.Tantanasis,  PD.  Loufopoulos, 
S.Angioni, F. Carcea Gynecol Surg 8:2011 Χρησιμοποιείται στο υλικό 
εκπαίδευσης στο modern hysteroscopy course της ESGE (European Society 
of Gynecological Endoscopy).  

• 37th European Congress of Cytology 2012 η ανακοίνωση: evaluation of 
p16/ki67 dual stain cytology as a triage tool for ASCUS and LSIL cytology 
results.  

• 10ο Πανελλήνιο συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας κλινικής κυτταρολογίας 2013 
η ανακοίνωση: p16INK4a/Ki-67 στην κυτταρολογία του τραχήλου. Συγκριτικά 
αποτελέσματα με ιστολογία και HPV γονοτύπιση σε γυναίκες ιατρείου 
παθολογίας τραχήλου-κολποσκόπησης πανεπιστημιακής κλινικής.  

• Certificate of Reviewing in recognition of the review made for the Journal 
European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology  

• Best selected poster στο ESGE 26th Annual Congress 18th – 21st October 
2017, Antalya, Turkey 



• Best selected poster στο ESGE 26th Annual Congress 7th – 10th October
2018, Vienna, Austria

Διακρίσεις - ευχαριστήριες επιστολές από συμμετοχές σε συνέδρια και άλλες 
επιστημονικές δραστηριότητες (ΣΥΝΗΜ. 181) 

• Σεμινάριο <<Υπερηχογραφία στη Γυναικολογία>>, Διαβαλκανικό, Θεσσαλονίκη,

2008.

• 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Μαιευτική και Γυναικολογία, Θεσσαλονίκη 2012.

• 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 2015.
• Συνέδριο «Παθολογία τραχήλου και Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες

– Κολποσκόπηση – Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση

περιστατικών», 11-13 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα.

• Συνέδριο «Παθολογία τραχήλου και Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες

- Κολποσκόπηση – Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση

περιστατικών», 16-19 Νοεμβρίου 2017, Ιωάννινα.

• 3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής και Υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία,

11-12 Φεβρουαρίου 2017, Αθήνα.

• ESGE 26th Annual Congress  18th -21st October 2017, Antalya, Turkey.

• 10o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 13-15 Οκτωβρίου 2017,

Αθήνα.

• 19o Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 13-15 Οκτωβρίου 2017,

Μέγαρο, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα.

• ESGE 27th Annual Congress, 2018, Vienna, Austria.

• 4ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας «Η μαία ο μαστός and beyond… διαχείριση

προβλημάτων επικοινωνία»,31 Μαρτίου 2018, ΚΕΔΕΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Ι  & ΙΙ.

• 14Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 31 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2018,

Αθήνα.

• 1ο Διαπανεπιστημιακό θεωρητικά & Πρακτικό σεμινάριο Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής στη Γυναικολογία, 14 Σεπτεμβρίου 2018 (Θεωρητικό Σεμινάριο),

Αθήνα και 15-16 Σεπτεμβρίου 2018 (Πρακτικό Σεμινάρο), Αθήνα.

• Συνέδριο «Παθολογία τραχήλου και Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες

– Κολποσκόπηση – Ιστολογία και περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση

περιστατικών» , 9-11 Νοεμβρίου 2018, Ιωάννινα.

• 2ο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κεντρικής Ελλάδας «Εξελίξεις στην

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή 1 Δεκεμβρίου 2018.

• 5η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα, Γ.Ν. Δράμας 2018.



• 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Νέοι ορίζοντες

στην Εξωσωματική Γονιμοποίηση», 10-12 Ιανουαρίου 2019.

• Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογικοί και Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην

καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική, 2-3 Μαρτίου 2019.

• Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς με πρόπτωση μήτρας στο Γενικό

Νοσοκομείο Παπανικολάου Δ΄ Χειρουργική Κλινική 2/10/2018.

• Χειρουργική αντιμετώπιση ασθενούς στο Γενικό Νοσοκομείο Παπανικολάου Δ΄

Χειρουργική Κλινική 14/03/2019.

• Συνέδριο Γυναίκα και Καρκίνος 5-6/4/2010 Πάτρα.

• 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας,5-7 Απριλίου

2019,Θεσσαλονίκη.

• 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας 6-8/12/2019 Θεσσαλονίκη.

• ESGE 28th Annual Congress, 2019, Thessaloniki.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

• Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών παρουσίας μου, σαν επιστημονικός
συνεργάτης (clinical attachment) στη μονάδα μεταμοσχεύσεων ήπατος στο
Queen Elisabeth Hospital of Birmingham, United Kingdom είχα την ευκαιρία να
αποκτήσω τις πρώτες μου εμπειρίες σαν κλινικός ιατρός αλλά και στο Αγγλικό
σύστημα εκπαίδευσης ειδικευομένων. (ΣΥΝΗΜ. 45)

• Πραγματοποίησα τη θητεία μου ως αγροτικός ιατρός για 12 μήνες σε ένα μεγάλο
περιφερειακό ιατρείο (Π.Ι.Βώλακα Δράμας) και στο κέντρο υγείας Νευροκοπίου
Δράμας το οποίο κάλυπτε πληθυσμό περίπου 10.000 κατοίκων, Έτσι μου
δόθηκε η ευκαιρία να αντιμετωπίσω μεγάλο αριθμό και ποικιλία τόσο
χειρουργικών όσο και παθολογικών επειγόντων περιστατικών, αλλά και να
διακομίσω σε κεντρικότερα νοσοκομεία βαριά περιστατικά για τα οποία
απαιτούνταν εξειδικευμένη αντιμετώπιση. (ΣΥΝΗΜ. 46)

• Στον πρώτο χρόνο ειδικότητας στη Γενική χειρουργική στο Γ.Ν.Ν. Δράμας
εργάσθηκα σε μία κλινική με μεγάλο αριθμό περιστατικών χειρουργικής φύσης.
Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μεγάλο αριθμό επεμβάσεων γενικής
χειρουργικής αλλά και να λάβω μέρος σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης
ειδικευομένων στις λαπαροσκοπικές χολοκυστεκτομές. Επίσης στα πλαίσια της
συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της υγείας, έλαβα μέρος
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης «Επείγουσα προνοσοκομειακή και νοσοκομειακή
ιατρική» στο κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης του Γενικού Περιφερικού
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. (ΣΥΝΗΜ.4, 47)



• Στη διάρκεια των 12 μηνών που εργάσθηκα σαν υπεράριθμος ειδικευόμενος στη
Μαιευτική Κλινική του Γ.Ν.Ν. Ξάνθης είχα την ευκαιρία να αποκτήσω μία πρώτη
εμπειρία στην ειδικότητα της μαιευτικής-γυναικολογίας. Συμμετείχα σε όλες τις
δραστηριότητες της κλινικής, στα εξωτερικά ιατρεία, στους θαλάμους νοσηλείας,
στην αίθουσα τοκετών και στα χειρουργεία. Πραγματοποίησα τους πρώτους μου
φυσιολογικούς τοκετούς, και συκιουλκίες, αλλά και συμμετείχα σαν βοηθός σε
επείγουσες μαιευτικές και γυναικολογικές επεμβάσεις. (ΣΥΝΗΜ.48)

• Υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία σαν οπλίτης ιατρός, υπηρετώντας στις
ένοπλες δυνάμεις για 18 μήνες. Είχα την ευκαιρία να αντιμετωπίσω πλειάδα
ιατρικών προβλημάτων που αφορούσαν σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες.

• Στη διάρκεια εκπαίδευσης μου σαν ειδικευόμενος μαιευτικής και γυναικολογίας
στη Μεγάλη Βρετανία εργάσθηκα αρχικά σαν Senior House Officer (S.H.O.) για
16 μήνες στο νοσοκομείο Royal Infirmary of Dumfries and Galloway και στο
Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Royal Infirmary of Edinburgh στη Σκωτία. Κατά τη
διάρκεια της παραμονής μου εκεί απέκτησα σημαντικές εμπειρίες τόσο σε
επίπεδο μαιευτικών και γυναικολογικών εξωτερικών ιατρείων όσο και στην
αίθουσα τοκετών, καθώς ο αριθμός τοκετών ανά έτος στο νοσοκομείο έφτανε τις
7000. Επίσης, συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό γυναικολογικών επεμβάσεων.
Τέλος μετά από εκπαίδευση και εξετάσεις απέκτησα το πιστοποιητικό επάρκειας
στο καρδιοτοκογράφημα.(ΣΥΝΗΜ. 6, 49,50)

• Συνέχισα την εκπαίδευση μου σαν ειδικευόμενος στη Μεγάλη Βρετανία στο
νοσοκομείο Wishaw General Hospital, όπου και εργάσθηκα για 12 μήνες σαν
Registrar. Το νοσοκομείο ήταν από  τα μεγαλύτερα της Σκωτίας τόσο όσον
αφορά τον αριθμό γεννήσεων που φθάνει τις 6000 ανά έτος, όσο και όσον
αφορά την ποικιλία γυναικολογικών περιστατικών που νοσηλεύονται
(περιστατικά εμβρυομητρικής ιατρικής, ογκολογίας, υπογονιμότητας). Είχα την
ευκαιρία από τη θέση του Registrar να αποκτήσω εμπειρία τόσο σε γενικά
μαιευτικά και  γυναικολογικά περιστατικά, όσο και σε εξειδικευμένα περιστατικά
(στα πεδία της υπογονιμότητας, ογκολογίας και εμβρυομητρικής ιατρικής), ενώ
ξεκίνησα και την εκπαίδευση μου στο μαιευτικό υπέρηχο 1ου, 2ου και 3ου

τριμήνου. Συμμετείχα ως χειρουργός σε μεγάλο αριθμό τόσο μαιευτικών όσο και
γυναικολογικών επεμβάσεων. Επίσης πραγματοποίησα την εκπαίδευσή μου
στον οικογενειακό προγραμματισμό, στα πλαίσια εκπαίδευσης του Κολλεγίου
υπό επιτήρηση με βιβλίο περιστατικών (Log Book) και απέκτησα μετά από
εξετάσεις το αντίστοιχο Δίπλωμα Οικογενειακού Προγραμματισμού του
Βασιλικού Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων. (ΣΥΝΗΜ. 7, 51)



 
• Ολοκλήρωσα την εκπαίδευσή μου σαν ειδικευόμενος στη Γ΄ Μαιευτική-

Γυναικολογική κλινική του Α.Π.Θ. εργαζόμενος εκεί για 20 μήνες. Κατά το 
χρονικό αυτό διάστημα παρακολούθησα ανελλιπώς τις εργασίες της κλινικής, 
σύμφωνα με το επιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευομένων 
συμμετέχοντας στα εξωτερικά ιατρεία, την αίθουσα τοκετών και τα χειρουργεία. 
Επίσης έλαβα ενεργό μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα της κλινικής 
συμμετέχοντας σε αρκετές δημοσιεύσεις άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. 
Κατά το χρονικό αυτό διάστημα πήρα εκπαιδευτική άδεια 5 μηνών από τις 
5/10/2004 έως τις 5/3/2005 και εργάσθηκα ως ειδικευόμενος μαιευτικής 
γυναικολογίας (Registrar) στο νοσοκομείο Wishaw General Hospital της 
Σκωτίας. Εκεί είχα την ευκαιρία να συνεχίσω την εκπαίδευσή μου στους 
υπερήχους όσο και να ξεκινήσω την εκπαίδευσή μου στις κολποσκοπήσεις στα 
πλαίσια της εκπαίδευσης του Κολλεγίου υπό επιτήρηση με βιβλίο περιστατικών 
(Log Book). Επίσης συμμετείχα σε όλες τις επιστημονικές δραστηριότητες της 
κλινικής (εφημερίες, χειρουργεία, αίθουσα τοκετών, εξωτερικά ιατρεία. (ΣΥΝΗΜ. 
22,52) 

 
• Ολοκληρώνοντας το χρόνο ειδίκευσής μου απέκτησα τον τίτλο ειδικότητας του 

Μαιευτήρα Γυναικολόγου μετά από εξετάσεις, στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο 
του 2005. (ΣΥΝΗΜ. 20) 

 
• Μετά την λήψη του τίτλου ειδικότητας εργάστηκα για 4 μήνες (1/11/2005 έως 

28/2/2006) ως έμμισθος επιμελητής μαιευτικής- γυναικολογίας (Registrar) στο 
νοσοκομείο Wishaw General Hospital της Σκωτίας. Κατά το διάστημα αυτό 
συμμετείχα σε όλες τις δραστηριότητες της κλινικής ολοκληρώντας την 
εκπαίδευση μου στην εκτέλεση κολποσκοπήσεων και γυναικολογικών και 
μαιευτικών υπερήχων. Απέκτησα ευρεία χειρουργική εμπειρία σε όλο το φάσμα 
των μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων (συμπεριλαμβανομένων των 
TVT-O και αναστροφής στειροποιήσεων). (ΣΥΝΗΜ. 8, 9,10,11,15,16,23,24) 

 
• Από τις 1.4.2006 μέχρι και σήμερα διατηρώ ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη 

όπου ασχολούμαι με όλο το φάσμα των περιστατικών που καλύπτει η ειδικότητα 
μαιευτικής-γυναικολογίας.  

 
• Εργάσθηκα σαν επιστημονικός συνεργάτης στη Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική 

κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (6/10/2005 έως 
30/11/2006, και Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (7/5/2007 έως 05/2011) όπου και 
δραστηριοποιήθηκα στις κλινικές υπερήχων, κολποσκόπησης και 



εμβρυομητρικής μονάδας ενώ συμμετείχα και σε μεγάλο αριθμό γυναικολογικών 
και μαιευτικών επεμβάσεων της κλινικής. (ΣΥΝΗΜ. 31). Για 4 μήνες από 19-5- 
2006 έως 25-9-2006 μετεκπαιδεύτηκα στους υπερήχους σαν επιστημονικός 
συνεργάτης στην Α’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική στο Παπαγεωργίου 
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. (ΣΥΝΗΜ. 25). Επίσης μετεκπαιδεύτηκα στο 
Katholieke Universiteit Leuven στο Βέλγιο για 1 μήνα από 2-10-2006 έως 27-10-
2006 στις γυναικολογικές λαπαροσκοπήσεις καθώς και για 1 μήνα (19-
31/3/2007, 3-16/12/2007) στο κέντρο λαπαροσκοπήσεων του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Targu- Mures στην Ρουμανία όπου και συμμετείχα σαν χειρουργός 
σε λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (ινομυοματεκτομές, 
κυστεκτομές, συμφυσιολύσεις, σαλπιγγεκτομές, σαλπιγγοπλαστικές, drilling 
ωοθηκών, υστερεκτομές, θεραπεία ενδομητρίωσης). (ΣΥΝΗΜ. 27,29). Επίσης, 
μετεκπαιδεύτηκα στη Μαιευτική-Γυναικολογική κλινική του Hospital San Giovani 
di Dio, University of Cagliari στην Ιταλία για 1 μήνα από τις 21/9/2008 έως τις 
4/10/2008 και από τις 23/2/09 έως τις 7/3/09 στις γυναικολογικές 
λαπαροσκοπήσεις και υστεροσκοπήσεις. Συμμετείχα σαν χειρουργός σε μεγάλο 
αριθμό επεμβατικών υστεροσκοπήσεων (αφαίρεση πολυπόδων και 
ινομυωμάτων) καθώς και σε επεμβατικές λαπαροσκοπήσεις (υστερεκτομές, 
θεραπεία εν τω βάθη ενδομητρίωσης) κάτω από την επίβλεψη του προέδρου 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων (ESGE) καθηγητή 
G.B.Melis.(ΣΥΝΗΜ. 28) 

• Από τις 05/2011 έως και 07/2014 υπηρέτησα στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
κλινική του Α.Π.Θ. σαν εκλεγμένος λέκτορας Μαιευτικής-Γυναικολογίας.
Συμμετείχα ενεργά και ανελλιπώς στο πρόγραμμα διδασκαλίας των πεμπτοετών
και εκτοετών φοιτητών και ειδικευομένων, διδάσκοντας στους θαλάμους και από
αμφιθεάτρου. Έλαβα ενεργό μέρος στο επιστημονικό και ερευνητικό κομμάτι της
κλινικής επιδεικνύοντας έφεση στη συγγραφή και απρουσίαση επιστημονικών
εργασιών. Συμμετείχα ενεργά στο καθημερινό κλινικό έργο της κλινικκής καθώς
και στο πρόγραμμα εφημεριών. Δραστηριοποιήθηκα στις κλινικές
υπογονιμότητας, εμβρυομητρικής, κολποσκόπησης ενώ έχω συμμετάσχει και
σε μεγάλο αριθμό μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων, καθώς και στις
ενδοσκοπικές επεμβάσεις της κλινικής. (ΣΥΝΗΜ. 32). Μέσα σε αυτό το χρονικό
διάστημα σαν εκλεγμένος λέκτορας, μετεκπαιδεύτηκα για 6 μήνες στο
νοσοκομείο του Clermond Ferrand της Γαλλίας όπου συμμετείχα σε μεγάλο
αριθμό ενδοσκοπικών επεμβάσεων (ινομυοματεκτομές, κυστεκτομές,
συμφυσιολύσεις, σαλπιγγεκτομές,   σαλπιγγοπλαστικές,   drilling   ωοθηκών,
υστερεκτομές, θεραπεία εν τω βαθει ενδομητρίωσης, υστεροσκοπικές
αφαιρέσεις πολυπόδων, διαφραγμάτων και ινομυωμάτων). Επίσης
μετεκπαιδεύτηκα στις ενδοσκοπήσεις για άλλους 2 μήνες από 1/10/2013-



30/11/2013)  στο κέντρο λαπαροσκοπήσεων του Πανεπιστημιακού 
Νοσοκομείου Targu-Mures στην Ρουμανία όπου και συμμετείχα σαν χειρουργός 
σε λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις (ινομυοματεκτομές, 
κυστεκτομές, συμφυσιολύσεις, σαλπιγγεκτομές, σαλπιγγοπλαστικές, drilling 
ωοθηκών,  υστερεκτομές,  θεραπεία ενδομητρίωσης). (ΣΥΝΗΜ. 26,29) 
Μετεκπαιδεύτηκα για 37 μήνες (3 χρόνια) στην Υποειδικότητα της Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής στην Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α΄ Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ για 37 μήνες από 1.11.2013 έως και 
31.12.2016. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ήταν πιστοποιημένο από την 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) 
και το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Μαιευτικής-Γυναικολογίας (EBCOG). (ΣΥΝΗΜ. 19) 

• Από 23/7/2014 έως και 10/2019 υπηρέτησα στην Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική
κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σαν διορισμένος
λέκτορας μαιευτικής-γυναικολογίας έως και 3/2016  και στη συνέχεια σαν
διορισμένος επίκουρος καθηγητής μέχρι και 10/2019. Συμμετείχα ενεργά και
ανελλιπώς στο πρόγραμμα διδασκαλίας των πεμπτοετών και εκτοετών
φοιτητών και ειδικευομένων, διδάσκοντας στους θαλάμους και από
αμφιθεάτρου. Πήρα ενεργά μέρος στο  επιστημονικό και ερευνητικό κομμάτι της
κλινικής επιδεικνύοντας έφεση στη συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών
εργασιών. Συμμετείχα ενεργά στο καθημερινό κλινικό έργο της κλινικκής καθώς
και στο πρόγραμμα εφημεριών. Δραστηριοποιήθηκα στις κλινικές
υπογονιμότητας, ενδοκόπησης, εμβρυομητρικής, κολποσκόπησης ενώ έχω
συμμετάσχει και σε μεγάλο αριθμό μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων,
καθώς και στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις της κλινικής σαν υπεύθυνος του
τμήματος ενδοσκόπησης. (ΣΥΝΗΜ. 33,34). Σαν επίκουρος ακθηγητής πλέον
από τις 1-9-2017 έως 28-2-2018 για 6 (έξι) μήνες μετεκπαιδεύτηκα στη
γυναικολογική ενδοσκοπική χειρουργική στο Clinica Ostetrica e Gineologica,
Policlinico Duilio Casula, Monserrato, University of Cagliari, Italy
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καλαιρι Ιταλίας. Σε αυτό το διάστημα συμμετείχα
ενεργά σε προηγμένες και εξειδικευμένες ενδοσκοπικές γυναικολογικές
επεμβάσεις ενδομητρίωσης και υστερεκτομές, στα εξωτερικά ιατρεία καθώς και
σε ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής. (ΣΥΝΗΜ. 28). Μέσα στο έτος 2019 και
για ένα συνολικά μήνα (5 ξεχωριστές εβδομάδες) μετεκπαιδεύτηκα στη
λαπαροσκοπική γυναικολογική ογκολογία υπό την επίβλεψη του Διευθυντή και
Καθηγητή γυναικολογικής ογκολογίας Professor Omer Devaja στο  Maidestone
and Tunbridge Wells NHS Trust, Gynaecological Οncology department,
England (1 μήνας) (ΣΥΝΗΜ. 31).

• Από 10/2019-σήμερα υπηρετώ σαν μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής-



Γυναικολογίας Α.Π.Θ. στη Β΄  Πανεπιστημιακή  Μαιευτική  Γυναικολογική  κλινική 
Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Συμμετέχω ενεργά και 
ανελλιπώς στο πρόγραμμα διδασκαλίας των πεμπτοετών και εκτοετών 
φοιτητών και ειδικευομένων, διδάσκοντας στους θαλάμους και από 
αμφιθεάτρου. Λαμβάνω ενεργά στο  επιστημονικό και ερευνητικό κομμάτι της 
κλινικής επιδεικνύοντας έφεση στη συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών 
εργασιών. Συμμετέχω ενεργά στο καθημερινό κλινικό έργο της κλινικής καθώς 
και στο πρόγραμμα εφημεριών. Δραστηριοποιούμαι στις κλινικές 
υπογονιμότητας, ενδοκόπησης, εμβρυομητρικής, κολποσκόπησης ενώ έχω 
συμμετάσχει και σε μεγάλο αριθμό μαιευτικών και γυναικολογικών επεμβάσεων, 
καθώς και στις ενδοσκοπικές επεμβάσεις της κλινικής σαν υπεύθυνος του 
τμήματος ενδοσκόπησης. (ΣΥΝΗΜ. 35) 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ 

• Κολποσκοπήσεις (4 μήνες) (ΣΥΝΗΜ. 9,22,23)
Η μετεκπαίδευση μου στις κολποσκοπήσεις ξεκίνησε πριν την απόκτηση τίτλου
ειδικότητας για 5  μήνες και συνεχίσθηκε και για 4 μήνες μετά την λήψη του
τίτλου ειδικότητας στο Wishaw General Hospital στην Γλασκώβη, Σκωτία από
1-11-2005 έως 28-2-2006, όπου είχα τη θέση του Έμμισθου επιμελητή
(Registrar). Η μετεκπαίδευση έγινε στα πλαίσια των μετεκπαιδεύσεων του
Κολλεγίου Μαιευτήρων και Γυναικολόγων της Μεγάλης Βρετανίας και
ολόκληρη η μετεκπαίδευση πραγματοποιήθηκε κάτω από επιστημονική
επιτήρηση, με την ταυτόχρονη συμπλήρωση βιβλίου 160 περιστατικών (log
book), ενώ μετά το πέρας της μετεκπαίδευσης πέρασα από εξετάσεις στο
Κολλέγιο, ενώ κατέθεσα δέκα παρουσιάσεις περιστατικών μου και το log book.
Μου απονεμήθηκε το Δίπλωμα Επάρκειας στις Κολποσκοπήσεις από το
Κολλέγιο Μαιευτήρων Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανίας. Επίσης μου
απονεμήθηκε το πιστοποιητικό Επάρκειας της Διαγνωστικής Κολποσκόπησης
από την Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης.)

• Υπέρηχοι (8 μήνες) (ΣΥΝΗΜ. 11,15,16, 22, 24, 25)
Τόσο κατά τη διάρκεια της ειδικότητας για 17 μήνες, όσο και μετά την λήψη του
τίτλου ειδικότητας για ακόμη 8 μήνες. Αρχικά μετεκπαιδεύτηκα στον μαιευτικό-
γυναικολογικό υπέρηχο για 4 μήνες στο Wishaw General Hospital, Γλασκώβη
Σκωτίας από 1-11-2005 έως 28-2-2006, όπου είχα τη θέση του Έμμισθου
Eπιμελητή (Registrar).
Το Νοσοκομείο έχει 6000 τοκετούς ετησίως, με μία από τις μεγαλύτερες
μονάδες εμβρυομητρικής ιατρικής στη Σκωτία και είναι αναγνωρισμένο κέντρο
από το Βασιλικό κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων για απόκτηση



επάρκειας στους υπερήχους. Η εκπαίδευσή μου έγινε στα πλαίσια 
εκπαίδευσης του Κολλεγίου υπό επιτήρηση με βιβλίο περιστατικών (Log Book). 
H εκπαίδευσή μου συνεχίσθηκε στην Ελλάδα στην Α’ Μαιευτική και 
Γυναικολογική κλινική στο Παπαγεωργίου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης από 19-
5-2006 έως 25-9-2006 για ακόμη 4 μήνες. Το τελευταίο αποτελεί 
αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης στους υπερήχους από το Ελληνικό 
Υπουργείο Υγείας. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης μου και μετά από εξετάσεις 
απέκτησα την Άδεια Εκτέλεσης Υπερήχων από το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως επίσης μετά από εξετάσεις και το 
Πιστοποιητικό Επάρκειας για τον Μαιευτικό Υπέρηχο στις 11-14 εβδομάδες και 
για την μέτρηση της Αυχενικής Διαφάνειας όπωςεπίσης και το Πιστοποιητικό 
Επάρκειας για τον Υπέρηχο 2ου Επιπέδου στις 20-22 εβδομάδες κύησης από 
Fetal Medicine Foundation του Λονδίνου.   
 

• Ενδοσκόπηση (18μήνες) (ΣΥΝΗΜ.26,27,28,29,47,182)   
Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης μου στη Γενική Χειρουργική συμμετείχα 
σε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη λαπαροσκοπική χειρουργική το οποίο 
περιλάμβανε θεωρητικό μέρος εκπαίδευσης διάρκειας 40 ωρών 
(παρακολούθηση Video, εκπαίδευση σε εξομοιωτή και παρακολούθηση 
χειρουργικών λαπαροσκοπικών επεμβάσεων) και πρακτικό μέρος 40 ωρών 
κατά το οποίο συμμετείχα ενεργά σαν βοηθός ή πρώτος χειρουργός στην 
εκτέλεση λαπαροσκοπικών χολοκυστεκτομών.  
Σε όλη τη διάρκεια εκπαίδευσης μου σαν ειδικευόμενος μαιευτικής-
γυναικολογίας στην Σκωτία συμμετείχα σαν βοηθός και σαν πρώτος 
χειρουργός σε μεγάλο αριθμό λαπαροσκοπικών γυναικολογικών 
επεμβάσεων (διαγνωστικών, συμφυσιόλυσης, υπογονιμότητας - 
ενδομητρίωσης, στειροποίησης, κυστεκτομών).  
Μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας μετεκπαιδεύτηκα στο Katholieke 
Universiteit Leuven  στο Βέλγιο για 1 μήνα από 2-10-2006 έως 27-10-2006  
στις γυναικολογικές λαπαροσκοπήσεις καθώς και για 3 μήνες (19-31/3/2007, 
3-16/12/2007 και 1/10/2013-30/11/2013) στο κέντρο λαπαροσκοπήσεων του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Targu-Mures στηνΡουμανία όπου και 
συμμετείχα σαν χειρουργός σε λαπαροσκοπικές γυναικολογικές επεμβάσεις 
(ινομυοματεκτομές, κυστεκτομές, συμφυσιολύσεις, σαλπιγγεκτομές,  
σαλπιγγοπλαστικές, drilling ωοθηκών, υστερεκτομές, θεραπεία 
ενδομητρίωσης). Επίσης, μετεκπαιδεύτηκα στη Μαιευτική-Γυναικολογική 
κλινική του Hospital San Giovani di Dio, University of Cagliari στην Ιταλία για 
1 μήνα από τις 21/9/2008 έως τις 4/10/2008 και από τις 23/2/09  έως τις 7/3/09  
στις γυναικολογικές λαπαροσκοπήσεις και υστεροσκοπήσεις. Συμμετείχα 
σαν χειρουργός σε μεγάλο αριθμό επεμβατικών υστεροσκοπήσεων 



(αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων) καθώς και σε επεμβατικές 
λαπαροσκοπήσεις (υστερεκτομές, θεραπεία εν τω βάθη ενδομητρίωσης) 
κάτω από την επίβλεψη του προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Γυναικολογικών Ενδοσκοπήσεων (ESGE) καθηγητή G.B.Melis. Στη συνέχεια 
μετεκπαιδεύτηκα για 6 μήνες στο νοσοκομείο του Clermond Ferrand της 
Γαλλίας όπου συμμετείχα σε μεγάλο αριθμό ενδοσκοπικών επεμβάσεων 
(ινομυοματεκτομές, κυστεκτομές, συμφυσιολύσεις, σαλπιγγεκτομές, 
σαλπιγγοπλαστικές, drilling ωοθηκών, υστερεκτομές, θεραπεία εν τω βαθει 
ενδομητρίωσης, υστεροσκοπικές αφαιρέσεις πολυπόδων, διαφραγμάτων και 
ινομυωμάτων). Ακόμη έδωσα εξετάσεις και κατέθεσα στο Πανεπιστήμιο της 
Auvergne Τhesis με τίτλο “Φαρμακευτική και χειρουργική θεραπεία της 
ενδομητρίωσης σταδίου Ι και ΙΙ”. 
Μου απονεμήθηκε το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ. Επίσης μετά από γραπτές και πρακτικές εξετάσεις στο 
Βέλγιο μου απονεμήθηκε το ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ- EUROPEAN ACADEMY OF 
GYNAECOLOGICAL SURGERY και το ΔΙΠΛΩΜΑ Minimal Invasive 
Gynecological Surgeon. Οι 8 τελευταίοι μήνες μετεκπαίδευσης μου στις 
ενδοσκοπήσεις στη Ρουμανία και στη Γαλλία έγιναν μετά την εκλογή μου σαν 
λέκτορας μαιευτικής γυναικολογίας το 05/2011. Σαν επίκουρος ακθηγητής 
πλέον από τις 1-9-2017 έως 28-2-2018 για 6 (έξι) μήνες μετεκπαιδεύτηκα στη 
γυναικολογική ενδοσκοπική χειρουργική στο Clinica Ostetrica e Gineologica, 
Policlinico Duilio Casula, Monserrato, University of Cagliari, Italy 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Καλαιρι Ιταλίας. Σε αυτό το διάστημα 
συμμετείχα ενεργά σε προηγμένες και εξειδικευμένες ενδοσκοπικές 
γυναικολογικές επεμβάσεις ενδομητρίωσης και υστερεκτομές, στα εξωτερικά 
ιατρεία καθώς και σε ερευνητικά πρωτόκολλα της κλινικής. Μέσα στο έτος 
2019 και για ένα συνολικά μήνα (5 ξεχωριστές εβδομάδες) μετεκπαιδεύτηκα 
στη λαπαροσκοπική γυναικολογική ογκολογία υπό την επίβλεψη του 
Διευθυντή και Καθηγητή γυναικολογικής ογκολογίας Professor Omer Devaja 
στο  Maidestone and Tunbridge Wells NHS Trust, Gynaecological Oncology 
department, England. 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
Υποειδικότητα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ΣΥΝΗΜ. 19) 

Eκπαιδεύτηκα για 37 μήνες (3 χρόνια) στην Υποειδικότητα της Ανθρώπινης 
Αναπαραγωγής στην Μονάδα Ανθρώπινης Αναπαραγωγής της Α΄ Μαιευτικής και 
Γυναικολογικής Κλινικής του ΑΠΘ για 37 μήνες από 1.11.2013 έως και 31.12.2016. 
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καλύπτει όλο το φάσμα της υποειδικότητας 
(παρακολούθηση κύκλων διέγερσης, συμβουλευτική υπογόνιμου ζευγαριού, 



υπερηχογραφικό έλεγχο μήτρας και ωοθηκών, λήψη ωαρίων και εμβρυομεταφορά, 
σπερματέγχυσης κτλ.) και είναι πιστοποιημένο από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία 
Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE) και το Ευρωπαϊκό 
Κολλέγιο Μαιευτικής-Γυναικολογίας (EBCOG). Η εκπαίδευσή μου έγινε στα 
πλαίσια εκπαίδευσης της ESHRE υπό επιτήρηση με βιβλίο περιστατικών (Log 
Book). 

Παρακολούθηση-συμμετοχή σε επιστημονικά Eλληνικά και Διεθνή συνέδρια-
ημερίδες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (119) 

1. 9ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 1994.
2. 1ο  Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και 1ο Πανευρωπαϊκό

Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Αθήνα, 1995.
3. 2ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδος και 2ο Πανευρωπαϊκό

Συμπόσιο Φοιτητών Ιατρικής, Θεσσαλονίκη, 1996.
4. 22nd  International Breast Cancer Research Congress of the IABCR, Αθήνα,

1998.
5. 13ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη, 1998.
6. 21ο Πανελλήνιο Χειρουργικό Συνέδριο, Αθήνα, 1998.
7. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ογκολογίας,  Αθήνα,  1998.
8. 12th Congress of the International Perinatal Doppler Society IPDS,

Θεσσαλονίκη, 1999.
9. 1ο Βαλκανικό Συνέδριο-Η Υγεία στη Μετεμμηνοπαυσιακή Ηλικία, Θεσσαλονίκη,

1999.
10. 29ο Παιδιατρικό Συμπόσιο, Θεσσαλονίκη, 1999.
11. 1st World Congress in Fetal Medicine, Αθήνα, 2002.
12. 11th  International  Congress  of  the  European  Association  for Endoscopic

Surgery, Γλασκώβη, 2003
13. 12th  Annual  Congress  of  European  Society  for  Gynaecological Endoscopy

‘ESGE’, Λουξεμβούργο, 2003.
14. 2nd World Congress on Quality in Clinical Practice, Χαλκιδική, 2004.
15. 3rd World Congress in Fetal Medicine, Κύπρος, 2004.
16. Συμπόσιο «Νέες Εξελίξεις στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», Λάρισα,

2004.
17. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής,

Δελφοί, 2004.
18. 1st  Balkan Congress of Reproductive Medicine, Θεσσαλονίκη, 2004.
19. Επιστημονική  Ημερίδα «Προεκλαμψία-Εκλαμψία. Τι νεότερο;» Θεσσαλονίκη,

2005.
20. 2nd International Congress of IVF Highlights in Assisted Reproduction, Αθήνα,

2005.



21.  7th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, 
Αθήνα, 2005.  

22.  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,  Ιωάννινα,  2005.  
23.  7η Ημερίδα Νεογνολογίας, Θεσσαλονίκη, 2005.  
24.  1st    South  East  European  Congress  in  Perinatal  Medicine, Θεσσαλονίκη, 

2005.  
25.  1st International Symposium in Hot Topics & Controversies in Perinatal 

Medicine, Ρόδος, 2005.  
26.  Συνέδριο ‘Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της 

Ανθρώπινης Αναπαραγωγής’, Θεσσαλονίκη, 2005.  
27.  Συνέδριο ‘Προγεννητικός Έλεγχος’, Θεσσαλονίκη, 2005.  
28.  2nd  Congress  of  the  Mediterranean  Association  for  Ultrasound  in Obstetrics 

& Gynecology, Ρόδος, 2005.  
29.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα, 2006.  
30.  Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος, Αθήνα, 2006. 
31.  Συνέδριο ‘Ενδοκρινικά & Μεταβολικά Νοσήματα στην Εγκυμοσύνη’, 

Θεσσαλονίκη, 2006.  
32.  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και Αποκαταστάσεως των 

Διαταραχών του Πυελικού εδάφους, Αθήνα, 2007.  
33.  Επιστημονική Διημερίδα HPV-ΕΜΒΟΛΙΟ, Θεσσαλονίκη, 2007.  
34.  14ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής,  Αθήνα,  2007.  
35.   15th  International  Congress  of  the  European  Association  for Endoscopic 

Surgery, Αθήνα, 2007.  
36.  2ο Συνέδριο ‘Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις στην Ιατρική της 

Ανθρώπινης Αναπαραγωγής’, Θεσσαλονίκη, 2007.  
37.  2ο Διαπανεπιστημιακό  Διανοσοκομειακό  Συνέδριο  Μαιευτικής Γυναικολογίας, 

Κρήτη, 2007. 
38.  3ο Σεμινάριο Μαιευτικής Αναισθησίας-Αναλγησίας «Τοκετός με πόνο ή 

χωρίς;», Θεσσαλονίκη, 2007.  
39.  9th Congress of the International College of Out-patient Gynaecology & 5th 

Panhellenic Congress for Colposcopy & Cervical Pathology, Αθήνα, 2007.  
40.  Νεότερες εξελίξεις στην Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής: Από τη θεωρία 

στην πράξη, Θεσσαλονίκη, 2007.  
41.  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας, Αθήνα, 2008.  
42.  5ο  Πανελλήνιο  Συνέδριο  Οικογενειακού  Προγραμματισμού, Θεσσαλονίκη, 2008.  
43.  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλιμακτηρίου & Εμμηνόπαυσης, Αθήνα,2008.  
44.  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία, 

Θεσσαλονίκη, 2008.  
45.  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής, Βόλος, 2008.  
46.  7th Athens Congress on Women’s Health & Disease, Αθήνα 2008.  



47. 11th World Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology & Infertility,
Παρίσι 2008.

48. International Multidisciplinary Conference, Joining Forces for Cervical Cancer
Prevention, Νίκαια 2008.

49. Συνέδριο «Καθ’ έξιν εκτρώσεις», Θεσσαλονίκη 2008.
50. Επιστημονική Ημερίδα «Επίκαιρα Θέματα Γυναικολογίας», Θεσσαλονίκη

2009.
51. 8η Επιστημονική Συνάντηση «Νέες εξελίξεις στην πρόληψη και αντιμετώπιση

του γυναικολογικού καρκίνου»,  Θεσσαλονίκη 2009.
52. 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, Αθήνα 2009.
53. Επιστημονικό Συμπόσιο «Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής. Θέματα αιχμής στη

γυναίκα και στον άνδρα», Θεσσαλονίκη 2009.
54. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνολογίας,

Θεσσαλονίκη 2009.
55. 18th Annual Congress of the European Society for Gynaecological Endoscopy

(ESGE), Φλωρεντία, Ιταλία 2009.
56. HPV- λοίμωξη, testing, εμβολιασμός, Θεσσαλονίκη 2010.
57. 13ο Σεμινάριο Παιδιατρικών λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη 2010.
58. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβρυομητρικής Ιατρικής,  Μέτσοβο 2010.
59. 17th International Congress of Cytology, Edinburgh 2010.
60. 3η Σύνοδος HPV-λοίμωξη, testing, εμβολιασμός, τελευταία δεδομένα,

Θεσσαλονίκη 2010.
61. 6ο Πανελλήνιο συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και Κολποσκόπησης, Ιωάννινα

2010.
62. 13th Biennal Meeting of the International Gynecologic Cancer Society-IGCS

2010, Prague 2010.
63. 9th International Scientific Meeting of the Royal College of Obstetricians and

Gynaecologists, Αθήνα 2011.
64. 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας, Αθήνα 2011.
65. 49ο  Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο,  Costa  Navarino  2011.
66. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Θεσσαλονίκη 2012.
67. 9th National Conference on Sexual Health and Contraception in General

Practice, London 2013.
68. 7th Hellenic and 3rd Turkish joint Congress on Colposcopy and Cervical

Pathology, Αθήνα 2013.
69. 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία,

Θεσσαλονίκη 2013.
70. Επίκαιρα θέματα Γυναικολογικής Ογκολογίας, Θεσσαλονίκη 2013.
71. 23rd European Congress of Obstetrics and Gynaecology, Glasgow 2014.
72. ESGE 23rd annual congress, Brussels 2014.



73. Ημερίδα Ο Τοκετός Σήμερα.  Που και Πως;  Θεσσαλονίκη 2014.
74. Ημερίδα Παθήσεις Μαστού, Θεσσαλονίκη 2014.
75. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία. Αθήνα

2014.
76. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 2015.
77. 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Βόλος 2015
78. 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική Γυναικολογία. Είναι η

σωματική προέκταση της ψυχικής υγείας; 11 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη 2016
79. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία, 14-16

Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη
80. ESGE 25th Annual Congress ESGE- From revolution to continuous innovation

2nd – 5th October 2016, Square Brussels, Βέλγιο.
81. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γονιμότητας & Στειρότητας, 9-11 Δεκεμβρίου 2016,

Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη
82. Ημερίδα Ενδομήτρια Υποξία & Νεογνική Εγκεφαλοπάθεια, 21 Ιανουαρίου 2017,

ΚΕΔΕΑ Θεσσαλονίκης.
83. 3ο Συνέδριο Εμβρυομητρικής ιατρικής & Υπερηχογραφίας στη Γυναικολογία , 11-

12 Φεβρουαρίου 2017, Ζάππειον Μέγαρο, Αθήνα.
84. British Society for Colposcopy and Cervical Pathology – BSCCP, 3rd – 5h May

2017, Cardiff City Satdium, Wales, Ουαλία.
85. 3ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική Γυναικολογία, 17

Ιουνίου Θεσσαλονίκη.
86. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, 13-15 Οκτωβρίου 2017,

Αθήνα.
87. ESGE 26th Annual Congress ESGE- 18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey.
88. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή & Εμβρυομητρική Ιατρική & 1st Ian Donald

ultrasound course of Thessaloniki’s branch, 27-29 Απριλίου 2018, Θεσσαλονίκη.
89. Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο «Η απεικόνιση στη γυναίκα», 19-20 Μαΐου 2018,

Ξενοδοχείο The MET Hotel, Θεσσαλονίκη.
90. 56ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο 25-27 Μαΐου 2018, Athos Palace Hotel,

Χαλκιδική.
91. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου

2018, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα
92. 4ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ψυχοσωματικής στη Μαιευτική Γυναικολογία, 9 Ιουνίου

2018, Θεσσαλονίκη.
93. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής, 15-17

Ιουνίου 2018, Ξενοδοχείο Domotel Xenia, Βόλος
94. 5η Επιστημονική Νοσηλευτική Διημερίδα Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 22  23

Σεπτεμβρίου 2018, αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Δράμα
95. ESGE 27th Annual Congress ESGE- 7th – 10th October 2018, Vienna, Austria.



96. Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες -
Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση, 9-11 Νοεμβρίου 2018,
Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα.

97. 2ο Συνέδριο Αναπαραγωγικής Ιατρικής Κεντρικής Ελλάδας «Εξελίξεις στην
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή», 30 Νοεμβρίου – 2 Δεκεμβρίου 2018, Λάρισα

98. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία 7-9
Δεκεμβρίου 2018, Αθήνα.

99. 2. Minimal Invaziv Jinekolojik Cerrahi Kongresi, 13-16 Subat 2019, Wyndham
Grand Istanbul, Levent, Τουρκία.

100. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 10-12 Ιανουαρίου
2019, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Αθήνα.

101. Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία 21-
23 Φεβρουαρίου 2019, Ξενοδοχείο The MET Hotel, Θεσσαλονίκη.

102. 5η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, Επίκαιρα

Θέματα στη Γυναικολογία. Αντισύλληψη, 23 Φεβρουαρίου 2019, Συνεδριακή

Αίθουσα Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

103. Συνέδριο Γυναίκα και Καρκίνος από την πρόληψη στη θεραπεία 5-6

Απριλίου2019 Πάτρα.

104. Ημερίδα Καρδιοτοκογραφίας Καβάλα 16/3/2019.

105. 8ο Επιστημονικό Συνέδριο Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. 14- 16/3/2019

Θεσσαλονίκη.

106. Συνέδριο Κατευθυντήριες Οδηγίες και Πραγματικότητα Από τη  σύλληψη στη

γέννηση 1-3/11/2019 Θεσσαλονίκη.

107. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
5-7/4/2019 Θεσσαλονίκη.

108. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας 6-8/12/2019 Θεσσαλονίκη.
109. 6η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Επίκαιρα

Θέματα Ουρογυναικολογίας 13/4/2019 Θεσσαλονίκη.
110. 7η Ημερίδα Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας  Θεσσαλονίκης Επιπλοκές

Αρχόμενης Κύησης 14/12/2019 Θεσσαλονίκη.
111. Συνέδριο ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΡΑΧΗΛΟΥ & ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ με

θέμα:<<παρουσίαση περιστατικού>>, 15-17/11/2019 Ιωάννινα.
112. 28th Annual Congress της ESGE, GESEA Certification, HOT/LASTT/SUTT and

hysteroscopic Intensive Practical, October 2019, Θεσσαλονίκη.
113. Συνέδριο TSRM (Turkish Society of Reproductive Medicine) Izmir Turkey, 2019.
114. 9th Meeting Annuale SICMIG (Scuola Italiana di Chirurgia Mini Invasiva

Ginecologica) Cagliari, Italy 26-28 Settembre 2019.
115. 13th Congress of the European Society of Gynecology Vienna 16-19 October

2019.



116. ESGO Congress 21st European Congress on Gynaecological Oncology Athens
2-5/11 2019.

117. Margaret Pyke Conference A Contraception Update London UK 28/12020.
118. 3rd Minimally Invasive Gynecologic Surgery Congress February 19-22 2020

Instanbul  Turkey.
119. ESHRE Virtual 36th Annual Meeting 5-8/7/2020

Παρακολούθηση- Συμμετοχή σε μετεκπαιδευτικά ελληνικά και διεθνή σεμινάρια 
(workshops) στην Ελλάδα και το εξωτερικό (139) 

1. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στις λαπαροσκοπήσεις (διάρκεια 80 ώρες) Γενικό
Νομαρχιακό Νοσοκομείο Δράμας, Ελλάδα 1997.

2. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επείγουσα προ-νοσοκομειακή και νοσοκομειακή
περίθαλψη (διάρκεια 300 ώρες), Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης, Ελλάδα 1998.

3. 10ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής, (1 ημέρα), Γ’ Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1998.

4. Forum Υπερηχογραφίας στην Μαιευτική και Γυναικολογία (2 ημέρες), Β’
Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 1999.

5. 12ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Παιδιατρικής (1 ημέρα), Γ’ Παιδιατρική Κλινική
Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2000.

6. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πυρηνικής Ιατρικής (25 μαθήματα-50 ώρες), Ελληνική
Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
2000-2001.

7. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές-Excel και Access
(20ώρες),  Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης,  Θεσσαλονίκη 2001.

8. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές-Word (20ώρες),
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2001.

9. 5 day basic teaching programme A First Course in Obstetric Ultrasound (5
ημέρες),  Guy’s Hospital London, UK 2001.

10. Σεμινάριο στις κολποσκοπήσεις (2  ημέρες-  14  ώρες),  Whittington Hospital
London, Hνωμένο Βασίλειο 2002.

11. Transvaginal Ultrasound Workshop (2 ημέρες), Royal Free Hospital London, UK
2002.

12. Πρακτικό σεμινάριο στους υπερήχους One to One Practical Obstetric Ultrasound
Course (5 ημέρες), Royal Free Hospital London, Hνωμένο Βασίλειο 2002.

13. Hands On Gynaecological Endoscopy Skills Workshop (3 ημέρες), Royal Free
Hospital London, UK 2002.

14. Evidence based care for Normal Labour and Birth (2 ημέρες), Royal Infirmary of
Edinburgh, Hνωμένο Βασίλειο 2002.



15. Smear Taker training in the use of Liquid Based Cytology in Cervical Screening
(1 ημέρα), Lothian NHS, Ηνωμένο Βασίλειο 2002.

16. Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO) (2 ημέρες) Manchester, Hνωμένο
Βασίλειο 2002.

17. Theoretical Family Planning course (3 ημέρες), Northwick Park Hospital London,
Hνωμένο Βασίλειο 2003.

18. Laparosocpic Bile Duct Course (1 ημέρα), Glasgow, Ηνωμένο Βασίλειο 2003.
19. Theoretical course for the Certificate of Competence in ultrasound at 11-14

weeks (1 ημέρα), Fetal Medicine Foundation London, Hνωμένο Βασίλειο 2003.
20. Advanced Level Hysteroscopy Course (2 ημέρες), Royal Surrey Hospital

London, Hνωμένο Βασίλειο 2003.
21. Course Video Laparoscopic Surgery for Gynaecologists (2 ημέρες) (levels 2 and

3 RCOG), University of Dundee, UK 2003.
22. Hands On Workshop on Repair of Third Degree Tears (1 ημέρα) Mayday

University Hospital, Croydon, UK 2003.
23. West of Scotland Managed Clinical Network, Hairmyers Hospital, UK 2003.
24. Πρακτικό σεμινάριο γυναικολογικής ουρολογίας (1 ημέρα), Β’ Μαιευτική &

Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2004.
25. 2o Πρακτικό σεμινάριο γυναικολογικής ουρολογίας (2  ημέρες),  Β’ Μαιευτική &

Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ.  Θεσσαλονίκη 2005.
26. Σεμινάριο στην κολποσκόπηση και την παθολογία τραχήλου (1 ημέρα), Α’

Μαιευτική & Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2005.
27. 11ο  Μετεκπαιδευτικό  σεμινάριο  Μαιών-Μαιευτών  (2 ημέρες), Θεσσαλονίκη

2005.
28. Πρακτικό σεμινάριο του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών (1 ημέρα)

Θεσσαλονίκη 2005.
29. Ενημερωτικό σεμινάριο “Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέματα” Δ΄ Παιδιατρικής Κλινικής

Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2005.
30. Obstetric Ultrasound Course, DIPLOMA Theoretical courseRCOG/RCR (4

ημέρες) London, Hνωμένο Βασίλειο 2006.
31. Σεμινάριο υπερήχων Ultrasound Examination at 11-13+6 weeks Fetal Cardiology

(1 ημέρα), Fetal Medicine Foundation London, Hνωμένο Βασίλειο 2006.
32. Θεωρητικό σεμινάριο για το δίπλωμα επάρκειας στο μαιευτικό υπέρηχο 18-23

εβδομάδων (2ημέρες) London, Hνωμένο Βασίλειο 2006.
33. Πρακτικό σεμινάριο για το  Certificate in Urodynamics (3 ημέρες) Bristol,

Hνωμένο Βασίλειο 2006.
34. Σεμινάριο Advanced Life Suport in Obstetrics (ALSO) (2 ημέρες) Aθήνα, 2006.
35. Ημερίδα Πρακτικής Χειρουργικής Εκπαίδευσης στην τοποθέτηση Ταινίας

Ελεύθερης Τάσης τύπου TVT-O (1 ημέρα), Α’ Ουρολογική κλινική Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη 2006.



36. Πρακτικό σεμινάριο στην ουρογυναικολογία (4 ημέρες) Β’ Μαιευτική
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2006.

37. Πρακτικό σεμινάριο της Διεθνούς Εταιρείας Ακράτειας (2 ημέρες), Θεσσαλονίκη
2007.

38. Ημερίδα διαγνωστικής και επεμβατικής υστεροσκόπησης χωρίς αναισθησία
(office hysteroscopy) (1 ημέρα) Αλεξανδρούπολη 2007.

39. Σεμινάριο εκπαίδευσης των εκπαιδευτών για το ενδομήτριο σπιράλ Mirena (2
ημέρες). Turku, Φιλανδία 2007.

40. Πρακτικό σεμινάριο σαν εκπαιδευτής “Η σημασία της υπερηχογραφίας στην
εγκυμοσύνη και στην περιγεννητική έκβαση” (2 ημέρες), Γ’ Μαιευτική και
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη 2007.

41. Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στην Μαιευτική σαν εκπαιδευτής (ALSO) (2 ημέρες)
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2008.

42. Σεμινάριο Οικογενειακού προγραμματισμού ‘Doing it together again & again’ (1
ημέρα), British Association for Sexual Health and HIV, London Ηνωμένο Βασίλειο
2008.

43. Πρακτικό σεμινάριο λαπαροσκόπησης ‘Master Sutura Endoscopica’ (5 ημέρες),
Negrar-Verona, Italy 2008.

44. 8ο  εξαμηνιαίο εισαγωγικό πρόγραμμα Εκπαίδευσης εκπαιδευτών Ιατρικής 2007-
2008 (50 ώρες θεωρητικής και 10 ώρες πρακτικής = 8 μεταπτυχιακές διδακτικές
μονάδες) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 2008.

45. Theoretical and Practical course of Minimally Invasive Surgery in Gynaecology
and Urology (3 ημέρες) - 2ο Second ESGE-AGUI course, Cagliari, Italy 2008.

46. Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο σαν εκπαιδευτής Υπερηχογραφία στη
Γυναικολογία (2 ημέρες), Β’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη 2008.

47.  Possible Menaces of Menopause & a Margaret Pyke Contraception Update(1
ημέρα) Margaret Pyke Trust, RCOG, London, UK 2008.

48. 22o  Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στη Μαιευτική (ALSO)  σαν εκπαιδευτής (2
ημέρες) Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2009.

49. Εντατικό Σεμινάριο Υπερήχων Congenital Anomalies & Fetal Echocardiography,
RCOG (3 ημέρες), London, UK 2009.

50. The 11-13 weeks scan (1 ημέρα), Fetal Medicine Foundation, London, UK 2009.
51. Intermediate/Advanced Colposcopy course  (2 ημέρες), Whittington Hospital,

London, UK 2009.
52. Σαν Εκπαιδευτής στο Κλινικό Φροντιστήριο και Άσκηση στην Αιμορραγία Τρίτου

Σταδίου του Τοκετού που διοργανώθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιών,
(1 ημέρα), Θεσσαλονίκη 2009.

53. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Resectoscopic Bipolar Surgery (ESGE-1 ημέρα)
Florence, Italy 2009.



54. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο “Ενημέρωση των κριτών του περιοδικού
HIPPOKRATIA” (2 ημέρες), Θεσσαλονίκη 2009.

55. Φροντιστηριακές ασκήσεις κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου (3
ημέρες), Ιωάννινα 2009.

56. Μετεκπαιδευτικό σεμινάριο Laparoscopic suturing from A to Z (3 ημέρες),
Leuven, Belgium 2009.

57. The 11-13 weeks scan-Continuing Medical Education on line, Boonshoft School
of Medicine 2009.

58. 26o Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών στη Μαιευτική (ALSO) σαν εκπαιδευτής (2
ημέρες) Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 2010.

59. 8th Athens Colposcopy Training Course (2 days), Αθήνα 2010.
60. Σεμινάριο Συγγραφή και αξιολόγηση επιστημονικής εργασίας, Βιοστατιστική (2

ημέρες), Θεσσαλονίκη 2010).
61. Διημερίδα Υπερηχοτομογραφία στη Μαιευτική-Γυναικολογία (2 ημέρες),

Θεσσαλονίκη 2011.
62. Modern Hysteroscopy Course (3 days), Leuven Belgium 2011.
63. Advanced Life Support in Gynecology course (2 days), Αθήνα 2011.
64. International course in Colposcopy and cervical pathology (3 days), Ιωάννινα,

2011.
65. Advanced  Obstetric  Ultrasound  and  Advanced  Antenatal  Care Courses

RCOG (3 days), London 2011.
66. Εκπαιδευτής στο 29ο σεμινάριο Advanced Life Support in Obstetrics (2 ημέρες),

Θεσσαλονίκη 2011.
67. Antenatal Surveillance theoretical course in Doppler ultrasound (1 day), Fetal

Medicine Foundation, London 2012).
68. Cervical  assessment  theoretical  course  (1  day),  Fetal  Medicine Foundation,

London 2012.
69. Basic fetal echocardiography (1 day), Fetal Medicine Foundation, London 2012.
70. Fetal echocardiography (1 day), Fetal Medicine Foundation, London 2012.
71. International Course in Colposcopy and Cervical Pathology (3 days), Ιωάννινα

2012.
72. Advances in Fetal Medicine Course (2 days), London 2012).
73. Current Issues in Sexual and Reproductive Health (1 day), London 2013.
74. 11ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας τραχήλου (2

ημέρες), Αθήνα 2013.
75. Hands on training course Laparoscopic suturing (2 days), Glasgow 2014.
76. Hands on training course Laparoscopic skills (2 days), Glasgow 2014.
77. Hands  on  training  course  Hysteroscopy  (1  day),  Glasgow  2014.
78. 4ο Worshop Ουρογυναικολογίας (1 ημέρα), Θεσσαλονίκη 2014.
79. Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο κολποσκόπησης (1 ημέρα), σαν εκπαιδευτής,



Θεσσαλονίκη 2014. 
80. LLP/ERASMUS προσκεκλημένος εκπαιδευτής-ομιλητής (invited teaching staff)

σε σεμινάριο ενδοσκόπησης στην Ρουμανία για 4 ημέρες 14/6/2014-17/6/2014,
διοργάνωση Erasmus-University  of  Brasov.

81. Making OHSS a complication of the past: State of the art use of GnRH agonist
triggering, (1 day) ESHRE,Thessaloniki 2014.

82. 5th Interrnational Meeting Laparoscopic surgery for deep infiltrating
endometriosis: Priciples, Techniques and Prevention of Complicatiions, (3 days)
Athens, 2014.

83. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 26-27/4/2014 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.

84. Σεμινάριο  Κολποσκόπηση &  Παθολογία Τραχήλου Ενδιαφέρουσες Κιλνικές
Περιπτώσεις, Ιωάννινα 2014.

85. 1ο Workshop Περινεϊκής Υπερηχογραφίας, Θεσσαλονίκη 2014.
86. 2ο Θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο κολποσκόπησης, Θεσσαλονίκη 2015.
87. 1ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας, Θεσσαλονίκη 2015
88. Σεμινάριο στατιστικής “Ειδικά Θέματα στατιστικής και ιατρικής στατιστικής” (15

ώρες- 2 ημέρες), Θεσσαλονίκη 2015.
89. Intermediate and Advanced Colposcopy course. RCOG (2 days) London 2015
90. 1ο Θεωρητικό & Πρακτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Υπερηχογραφίας, 3

Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη.

91. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία –

Βιοδείκτες -Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση

περιστατικών, 13-15 Νοεμβρίου 2015, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα.

92. 1ο Πρακτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη Γυναικολογία,

18 Φεβρουαρίου 2016, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη.

93. Εκπαιδευτής - Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life

Support in Obstetrics), 30-31/1/2016 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.
94. 2ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας: Μαία & Μαστός, 5 Μαρτίου 2016, ΚΕ.Δ.Ε.Α.,

Θεσσαλονίκη.

95. 1ο Κλινικό Φροντιστήριο της Ελληνικής Εταιρείας Περιγεννητικής Ιατρικής με θέμα:

«Βέλτιστη παρακολούθηση και αντιμετώπιση επιτόκου, εμβρύου, νεογνού στην

αίθουσα τοκετού και μέχρι την έξοδο από το μαιευτήριο», 3 Απριλίου 2016,

Κοζάνη.

96. 1η Επιστημονική Ημερίδα Οικογενειακού Προγραμματισμού, με θέμα: Ενημέρωση-

Πρόληψη-Εκπαίδευση για την υγεία της γυναίκας, 16 Απριλίου 2016,

Θεσσαλονίκη.



97. 1ο Πρακτικό Σεμινάριο Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού Hands on Course

– Με πρακτική εφαρμογή, 8 Οκτωβρίου 2016, Θεσσαλονίκη.

98. Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες -

Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση περιστατικών, 

11-13 Νοεμβρίου 2016, Ιωάννινα.

99. 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής 2-3

Δεκεμβρίου 2016, Θεσσαλονίκης. 

100. Effective Prenatal Screening of Congenital Heart Disease on 7th, 8th and 9th 2016,

Royal Brompton Hospital, London St George’s Hospital, London.

101. ESHRE Campus Symposium: Surgery in reproductive medicine: 5-6 May 2016,

Thessaloniki.

102. ESHRE Campus Symposium: Endoscopy in Reproductive Medicine, 23 to 25

November 2016, Leuven Belgium.

103. 2ο Πρακτικό Σεμινάριο Βασικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής στη

Γυναικολογία, 18 Φεβρουαρίου 2017, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεσσαλονίκη.

104. Επιστημονική Διημερίδα «Ισχαιμική νόσος του πλακούντα», 4-5 Μαρτίου 2017,

Τhe MET Hotel, Θεσσαλονίκη.

105. Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες -

Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση περιστατικών,

16-19 Νοεμβρίου 2017, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα.

106. 2η Ημερίδα – Σεμινάριο Αντισύλληψη – Σεξουαλική Υγεία. Κλινικά Φροντιστήρια

«Τοποθέτηση και αφαίρεση ενδομήτριου σπειράματος», «Τοποθέτηση και

αφαίρεση κολπικού δακτυλίου», 20 Μαΐου 2017, Θεσσαλονίκη.

107. Ημερίδα «Ενδομήτρια υποξία & Νεογνική εγκεφαλοπάθεια», Κλινικό

φροντιστήριο, Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017, ΚΕ.Δ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη.

108. 2ο Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού, Ηands on

Course με πρακτική εφαρμογή, Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017, Θεσσαλονίκη.

109. 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής, Μαιευτικό Κλινικό

Φροντιστήριο: Καρδιοτοκογραφία, 13 Οκτωβρίου 2017, Αθήνα.

110. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 17-18/12/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.

111. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life
Support in Obstetrics), 18-19/3/2017 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.

112. European Accreditation Council for Continuing Medical Education, International

Workshop from poor response to low prognosis concept: The new POSEIDON

criteria. 13 – 14 Οκτωβρίου 2017, Athens.

113. SRH for Volunteers Maternal, Infant & Sexual &Reproductive Health in the



Developing Word, The Royal College of Physicians, 11 St Andrews Place 
Regents  Park London NW1 4, 2nd December 2017. 

114. Trainer’s Seminar of the BSCCP 2017 Annual Scientific Meeting, 2017, Cardiff,
Wales.

115. 4ο Κλινικό Σεμινάριο Μαστολογίας «Η Μαία, ο μαστός and beyond… διαχείριση

προβλημάτων επικοινωνίας», 31 Μαρτίου 2018.

116. 1ο Διαπανεπιστημιακό θεωρητικό & Πρακτικό σεμινάριο Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής στη Γυναικολογία, 14 Σεπτεμβρίου 2018, Νοσοκομείο

«Αλεξάνδρα», Αθήνα.

117. 3ο Πρακτικό Σεμινάριο «Εισαγωγή στην Απεικόνιση του Μαστού», 6 Οκτωβρίου

2018, Β΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική, Νοσοκομείο Ιπποκράτειο Α΄ Κτίριο,

Θεσσαλονίκη

118. Αrchway Center, 681-689 Holloway Road, London N 19 5SE, “Current Issues in

Sexual & Reproductive Health: A Contraception update: Intrauterine

Contraception, New Methods & Missed Pills, Switching Methods, Painful Sex,

Sex Robots, Menopause Management, Complex Contraception Cases, STIs in

2018, 3rd October 2018, London.

119. Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση: Κυτταρολογία – Βιοδείκτες -

Κολποσκόπηση, Ιστολογία & περαιτέρω διαχείριση. Παρουσίαση περιστατικών,

9-11 Νοεμβρίου 2018, Ξενοδοχείο Du Lac, Ιωάννινα.

120. 2ο Επιστημονικό Συμπόσιο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Νέοι Ορίζοντες

στην εξωσωματική γονιμοποίηση», 10-12 Ιανουαρίου 2019, Μέγαρο Μουσικής

Αθηνών, Αθήνα.

121. Εκπαιδευτής- Διευθυντής Σεμιναρίου στο Workshop ALSO (Advanced Life

Support in Obstetrics), 9-10/3/2019 για δύο ημέρες, Θεσσαλονίκη.
122. Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Ογκολογικοί & Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην

Καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική, 1-2-3 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη.

123. Workshop ALSO (Advanced Life Support in Obstetrics), 9-10/3/2019 για δύο

ημέρες, Θεσσαλονίκη.
124. 2ο Διαπανεπιστημιακό Θεωρητικό και Πρακτικό Σεμινάριο Λαπαροσκοπικής

Χειρουργικής στη Γυναικολογία, 9-10 Μαϊου, 11 Μαίου Πιστοποίηση GESEA

Bachelor 2019 Νοσοκομείο Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκη.

125. 4ο Πρακτικό Σεμινάριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

12/10/2019 Θεσσαλονίκη.

126. Εξελίξεις και Προοπτικές στην Μαιευτική-Γυναικολογία Θεωρητικό και Κλινικό

Φροντιστήριο Υστεροσκόπησης, 19/9/2019 Ιωάννινα.



127. 2ο Σεμινάριο Κλινικής Καρδιοτοκογραφίας & Παρακολούθησης Εμβρύου

17-18/1/2020 Θεσσαλονίκη.

128. Course ERC Basic Life Support (BLS) Θεσσαλονίκη 2019.

129. Course on Current Laparoscopic Management of Endometrial Cancer 6-7

Μαρτίου Θεσσαλονίκη 2020.

130. Workshop endoscopic retroperitoneal para-aortic lymphadenectomy:

technique, indications and advantages. Θεσσαλονίκη 12-14/2/2020.

131. Theoretical course of the FMF(fetal medicine foundation) on Placenta Accreta

Spectrum, London, UK 13/4/2020.

132. Theoretical course of the FMF(fetal medicine foundation) on Preeclampsia

screening, London, UK 15/4/2020.

133. 2 Hours FMF webinar course in Fetal Medicine, London, UK 24/5/2020.

134. 1 Hour FMF webinar course in Fetal Medicine, London, UK 31/5/2020.

135. 1 Hour FMF wedinar course in Fetal Medicine, London UK 7/6/2020.

136. Διαδικτυακό Σεμινάριο σε Ζωντανή Μετάδοση (Live Webinar): Θεωρία ALSO,

30/5/2020.

137. 1 Hour FMF webinar course in Fetal Medicine, London, UK 28/6/2020.

138. 1 Hour FMF webinar course in Fetal Medicine, London, UK 5/7/2020.

139. Hour FMF webinar course in Fetal Medicine, London, UK 12/7/2020.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (ΣΥΝΗΜ. 38) 

1995-1996  Υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ανταλλαγής φοιτητών ECTS (European Community Course Credit 
Transfer System), όπου και φοίτησα για 8 μήνες στην Ιατρική σχολή 
του Πανεπιστημίου της Perugia. 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ (ΣΥΝΗΜ. 204) 

Επιδότηση από τον Ειδικό Λογαριασνό Κονδυλίων Έρευνας του 
Α.Π.Θ. 10.000 ευρώ για την προμήθεια ενός πλήρους συστήματος 
ενδοσκόπησης με ψηφιακή καταγραφή στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο <<Μετεκπαιδευτικά μαθήματα πρακτικής εξάσκησης 
στη βασική χειρουργική στη Γυναικολογία πάνω σε προπλάσματα>>, 
με αριθμ. Πρωτ. 1668/2019. 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2005 Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος της Β΄ 
Μαιευτικής Κλινική του Α.Π.Θ. με τίτλο: Μια πανευρωπαϊκή, 
προοπτική μελέτη παρατήρησης διάρκειας έξι μηνών, για την εκτίμηση 
του άμεσου κόστους θεραπείας ασθενών με ακράτεια ούρων 
2005.(ΣΥΝΗΜ. 39) 

2008-09  Συμμετοχή στην εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος της Β΄ 
Μαιευτικής Κλινικής του Α.Π.Θ με τίτλο: Πρωτόκολλο έρευνας για την 
ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου σε σιδηροπενική αναιμία μετά από 
φυσιολογικό τοκετό και καισαρική τομή 2007. (ΣΥΝΗΜ. 39) 

2011-2013  Συμμετοχή με την κλινική κολποσκόπησης της Β’Μ/Γ σε Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΥΥΚA για την 
«Ανάπτυξη δομών πρόληψης και αγωγής υγείας», σε συνεργασία με 
το κυτταρολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αττικό 
Νοσοκομείο). Σύνολο 3000 γυναικών πανελλαδικά και συμμετοχή 
1000 γυναικών από τη Β’ Μ/Γ. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια 2 ετών. 
Στόχος του προγράμματος είναι η μελέτη της επιδημιολογίας της 
HPV λοίμωξης σε επίπεδο τυποποίησης και ενσωμάτωσης των 
τύπων του ιού. Μελετάται η αναμενόμενη μείωση του κινδύνου για 
καρκίνο του τραχήλου με βάση την επιδημιολογία στο 1% του 
γυναικείου ενεργού πληθυσμού καθώς και η αξιολόγηση των 
τεχνολογιών αιχμής ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότερες για 
screening του ενεργού γυναικείου πληθυσμού της χώρας. (ΣΥΝΗΜ. 
40) 

2013-σήμερα Είμαι μέλος της  Ελληνικής ομάδας μελετών παθολογίας 
 τραχήλου με τον διακριτικό τίτλο HeCPA Group. 
Συμμετοχή στο πρωτόκολλο μελέτης HPV Guard προοπτική μελέτη 
παρατήρησης (ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης 
βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και 
εξατομικευμένη διαχείριση των HPV σχετιζόμενων ασθενειών) σε 
συνεργασία με το εργαστήριο διαγνωστικής κυτταρολογίας του 
Ιατρικού τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών. (ΣΥΝΗΜ. 41,42) 

2014- 2017   Συμμετέχω στο Advisory Board Member της ESGE (European 
Society for Gynecological Surgery από το 2016-2020. Συμμετέχω 
εμεργά σε ομάδες εργασίας (SPECIAL INTEREST GROUP IN 
REPRODUCTIVE MEDICINE, and INNOVATIONS IN SURGERY) 
για την παραγωγή κατευθυντήριων οδηγιών. (ΣΥΝΗΜ. 43) 

2018-σήμερα   ESHRE Endometriosis guideline group.  
 Συμμετέχω στην οργάνωση και συγγραφή κατευθυντήριων 



οδηγιών για την ευρωπαϊκή εταιρεία ανθρώπινης αναπαραγωγής 
όσον αφορά την αντιμετώπιση της  ενδομητρίωσης. (ΣΥΝΗΜ. 44) 

2020                 Έχω ορισθεί υπεύθυνος της κλιμακωτής τυχαιοποιημένης μελέτης    

                         παρέμβασης για την ενίσχυση του κολπικού τοκετού και την μείωση  

                         των καισαρικών τομών στην Ελλάδα την οποία διεξάγει η Ελληνική  

                         Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία για την B’ Μαιευτική και 

                         Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ. (ΣΥΝΗΜ. 161) 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 

Γνώση ξένων γλωσσών (ΣΥΝΗΜ. 36) 
1996     ΙΤΑΛΙΚΑ (C2 CELI 5 SUPERIORE UNIVERSITY OF PERUGIA). 
2002    ΑΓΓΛΙΚΑ (PROFICIENCY OF CAMBRIDGE). 
2012    ΓΑΛΛΙΚΑ (DELF Β2)  

Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΥΝΗΜ. 37) 
         2004 ECDL Core Certificate (European Computer Driving License) - 

ΔΙΠΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ (συνημ. 2) 
 
Δανιηλίδης Α 2007 
Τίτλος: Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της παρουσίας εμβρυϊκών στοιχειών στο αίμα 
της μητέρας κατά τη διάρκεια φυσιολογικών και παθολογικών κυήσεων (κατατέθηκε 
στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης) 
 

Η ανάπτυξη μίας αξιόπιστης, εύκολα πραγματοποιήσιμης και προσιτής 
οικονομικά μη επεμβατικής μεθόδου απομόνωσης εμβρυϊκών κυττάρων από το αίμα 
της εγκύου θα καταστήσει δυνατή την προγεννητική διάγνωση σε όλο τον πληθυσμό. 
Παρά την εκτεταμένη έρευνα όμως, έως τώρα δεν έχει προκύψει μία ικανοποιητική 
και κλινικά αποδεκτή μέθοδος. Εξαιτίας της σπανιότητας των εμβρυϊκών κυττάρων 
στην κυκλοφορία της μητέρας, η ποσοτική ανάλυση της κατανομής τους στην 
μητρική κυκλοφορία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στην ανάπτυξη μεθόδων για μη 
επεμβατική προγεννητική διάγνωση. Είναι επίσης απαραίτητο να καθορισθεί η 
καταλληλότερη χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για τη λήψη του 
αίματος από την έγκυο ώστε να μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα απομόνωσης των 
εμβρυϊκών κυττάρων. Θα πρέπει να απομονωθεί ικανός αριθμός ώστε να είναι 
εφικτή η διάγνωση. 

Περιγράφουμε δύο μεθόδους απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών 
αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών, οι οποίες θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν για πρώιμο προγεννητικό έλεγχο. Στην πρώτη ομάδα 
χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός διαχωρισμός. Έγινε λήψη περιφερικού αίματος από 20 
έγκυες γυναίκες 8 έως 14 εβδομάδων κύησης, χαμηλού κινδύνου για σύνδρομο 
DOWN, με βάση την ηλικία τους. Ακολούθησε επεξεργασία με βαθμίδωση 
πυκνότητας, λήψη της υπόλευκης στοιβάδας των μονοκυττάρων, επώαση με 
μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γλυκοφορίνης Α και μαγνητικός διαχωρισμός. Τα 
εμπύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια, τόσο μητρικής, όσο και εμβρυϊκής προέλευσης 
συγκρατήθηκαν από το μαγνήτη. Στη συνέχεια προστέθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα 
έναντι της γ-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολούθησε εξέταση και καταμέτρηση 



των θετικών εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών. Οι εγκυμοσύνες ήταν μεταξύ της8ης 
έως της 14ης εβδομάδας (μέση εβδομάδα κύησης 10.8). Ο μέσος όρος ηλικίας των 
εγκύων ήταν 28.1 (από 21 έως 34 χρονών). Ο αριθμός των εμπύρηνων εμβρυϊκών 
ερυθρών κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο ήταν από 0 έως 18, 
με μέσο όρο 7.2, SD 5.2 και SEM 1.17. Το ποσοστό ανίχνευσης κυττάρων ήταν 90% 
(18/20). Για την πραγματοποίηση του πειράματος με κυτταρομετρία ροής έγινε λήψη 
20 ml αίματος από 15 έγκυες γυναίκες, με ηλικία κύησης από 8 έως 14 εβδομάδες. 
Ακολούθησε επώαση του αίματος, φυγοκέντρηση και στη συνέχεια αφαίρεση της 
στοιβάδας των PBMCs. Στη συνέχεια έγινε επώαση ποσότητας του δείγματος με 
συγκεκριμένα αντιγόνα το CD 45 ECD, το CD 41 PE, τη GlycA PE και το IGγ-FITC. 
Ο πληθυσμός των κυττάρων που απομονώσαμε δηλαδή ήταν CD 45-, CD41-, GlycA 
+ και anti γ+ και περιέχει τα εμπύρηνα εμβρυϊκά ερυθρά. O τελικός αριθμός του 
πληθυσμού των απομονωμένων κυττάρων είχε μέση τιμή 1138 (363-2560), SD 
631.6 και SEM 163. Το ποσοστό των απομονωμένων κυττάρων σε σχέση με τον 
αρχικό πληθυσμό ήταν από 0.8% έως 4.2% (μέση τιμή 1.7%, SD 0.6). 

Η έρευνα μας αποσκοπούσε στην ακριβή αναγνώριση των εμβρυϊκών 
εμπύρηνων ερυθρών στην κυκλοφορία της μητέρας. Παρά τις δυσκολίες φαίνεται 
πως τα πρωτόκολλά μας συντέλεσαν στην απομόνωση με επιτυχία των λίγων 
εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών από το αίμα των εγκύων στα περισσότερα 
δείγματα. 

Από το υλικό της διατριβής μου 2 εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή 
περιοδικά (hippokratia, journal of biology research), δύο εργασίες έχουν δημοσιευτεί 
σε ελληνικά περιοδικά, ενώ έχουν γίνει δύο ελεύθερες ανακοινώσεις σε ελληνικά 
συνέδρια, καθώς και ένα poster που παρουσίασθηκε στο 18ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Υπερήχων στο Σικάγο των Η.Π.Α τον Αύγουστο του 2008. 
 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  2017     Medical Research  
Methodology Α.Π.Θ (βαθμός : ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, 8.33). (ΣΥΝΗΜ. 3) 

Το μεταπτυχιακό ήταν στην Αγγλική γλώσσα, και αφορούσε τις βασικές μεθόδους 
αρχές και τεχνικές ιατρικής μεθοδολογίας και έρευνας. Καλύπτει επιμέρους γνώσεις 
που σχετίζονται με την συγγραφή ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων, ιατρική 
στατιστική, νομολογία, έρευνα, μεθοδολογία, μετανάλυση, ενώ για την εξέταση 
κατέθεσα και βαθμολογήθηκα  και μεταπτυχιακή εργασία-διπλωματική με τίτλο: 
«…Can the measurement of endometrial thickness by transvaginal ultrasound be 
used for the prediction of endometrial cancer in asymptomatic post-menopausal 
women?». Η Εργασία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of 
Gynaecological Oncology. 

 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ   Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου (βαθμός : 



ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, 8.2). (ΣΥΝΗΜ. 202) 

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τρία ακαδημαίκά εξάμηνα (συνολικά 90 ECTS). 
Το μεταπτυχιακό αφορούσε εκπαίδευση στη διοίκηση μονάδων υγείας και ήταν 
εξ΄αποστάσεως με εκ του σύνεγγις γραπτές εξετάσεις και διαδικτυακές ασκήσεις – 
παρακολούθηση πάνω σε θέματα που αφορούν την άσκηση διοίκησης σε μονάδες 
υγείας. Αναγνώριση του πτυχίου από το ΔΟΤΑΠ με αριθμ.πρωτ. Α/4192-2020(2020-
07-01).

ΣΥΓΓΡΑΦΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
 (3 βιβλία) 

1. Μαμόπουλος Α. Δανιηλίδης Α. 2012
Τίτλος:  Επείγουσες Καταστάσεις στην Αίθουσα Τοκετών -  Πρωτόκολλα 
αντιμετώπισης 
Συγγραφή του συγγράμματος Επείγουσες Καταστάσεις στην Αίθουσα Τοκετών- 
Πρωτόκολλα αντιμετώπισης, Εκδόσεις Σιώκης 2012 ISBN:978-960-7461-72-8. Ο 
σκοπός του συγγράμματος ήταν να παρουσιάσει επικαιροποιημένες οδηγίες για την 
αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων στην αίθουσα τοκετών. 

2. Δανιηλίδης Α, Μπαλαούρας Δ, Χίτζιος Δ, Θεοδωρίδης Θ,
Ασημακόπουλος Ε.

Τίτλος: Βασικές Αρχές Λαπαροσκόπησης στη Γυναικολογία 
Συγγραφή του συγγράμματος που αφορά βασικές αρχές και γνώσεις στη 
λαπαροσκοπική χειρουργική στη γυναικολογία. Σκοπός να παρουσιάσει 
επικαιροπιημένες γνώσεις όσον αφορά τον εξοπλισμό, τις μεθόδους 
πνευμοπεριτοναίου, τη χρήση διαθερμίας, τις βασικές αρχές εργονομίας, συρραφής 
και των επιπλοκών της λαπαροσκόπησης.  
Εκδόσεις Γράφημα 2015 ISBN: 978-960-6865-93-0  

3. Δανιηλίδης Α, Carcea Faousto
Τίτλος: Μέθοδοι Αντισύλληψης Πως πότε Γιατί 
Συγγραφή του συγράμματος που αφορά τις μεθόδους αντισύλληψης οι οποίες είανι 
διαθέσιμες στη χώρα μας αλλά και στη διεθνή κοινότητα. Παρουσίαζονται όλες οι 
μορφές και τεχνικές αντισύλληψης, παθοφυσιολογία, πλεονεκτήματα, τεχνικές, 
ενδείξεις. 
Εκδόσεις Γράφημα 2017 ISBN: 978-618-5271-10-7  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 (11 κεφάλαια) 

1. Δανιηλίδης Α.



Επιμέλεια και μετάφραση στα Ελληνικά του συγγράμματος: Σύγχρονη Διάγνωση 
και Θεραπεία στη Μαιευτική και Γυναικολογία, 9η έκδοση, 2005   

2. Δανιηλίδης Α.,
Συγγραφή του κεφαλαίου: Επώδυνες Συστολές της Μήτρας κατά τη Διάρκεια της
Κύησης, στο σύγγραμμα: Μαιευτικά Επείγοντα 24:154- 158, ιατρικές εκδόσεις
Λίτσας

3. Συγγραφή των κεφαλαίων:
Δανιηλίδης Α, Ν. Βραχνής
α)  Ακρωτηριασμός Γυναικείων Γεννητικών Οργάνων 5:33-36
Ν. Βραχνής, Δανιηλίδης Α
β) Επιπλοκές Λαπαροσκόπησης 35:207-212, στο σύγγραμμα: Γυναικολογικά
Επείγοντα, ιατρικές εκδόσεις Λίτσας.

4. Τζαφέττας Ι, Δίνας Κ, Δανιηλίδης Α.
Συγγραφή των κεφαλαίων: Γυναικολογικά προβλήματα α) γυναικολογική εξέταση
6.1:381-384 β) συνήθη γυναικολογικά προβλήματα πριν την εφηβία 6.2:384-387
γ) διαταραχές της έμμηνου ρύσης 6.3:388-392  δ)  δυσλειτουργικές αιμορραγίες
στην εφηβεία 6.4:392-394 ε) αντισύλληψη στην εφηβεία 6.5:395-398, στο
σύγγραμμα Παιδιατρική και Εφηβική Πρωτοβάθμια Φροντίδα, εκδόσεις Ροτόντα.

5. Δανιηλίδης Α.,
Συγγραφή του κεφαλαίου: Εμβρυολογία-ανατομία & διαμαρτίες στη διάπλαση
του μαστού, στο σύγγραμμα Εισαγωγή στη Διάγνωση και Αντιμετώπιση των
Παθήσεων του Μαστού, εκδόσεις Ροτόντα 2014.

6. Δανιηλίδης Α.,
Συγγραφή του κεφαλαίου: Λαπαροσκόπηση και σαλπιγγικός παράγοντας 9:
115-129 στο σύγγραμμα Λαπαροσκοπική Χειρουργική στην 
Γυναικολογία,εκδόσεις University Studio Press 2016 ISBN: 9789601223087. 

7. Παπανδρέου Π., Δανιηλίδης Α.,
Συγγραφή του κεφαλαίου: Πρέπει να αφαιρούνται όλες οι ενδομητριωσικές
κύστεις? Έχει σημασία το μέγεθος? 287-298 Στο σύγγραμμα Ογκολογικοί και
Ενδοσκοπικοί Προβληματισμοί στην Καθημερινή Γυναικολογική Πρακτική,
Εκδόσεις Κυριακίδη 2019 ISBN:978-970-599-255-2

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 (6 κεφάλαια) 



1. Iliodromiti Z, Zygouri D, Karagiani P, Beltsos P, Daniilidis A, Vrachnis N.
Συγγραφή του κεφαλαίου Brain Injury in Preterm Infants στο σύγγραμμα
Neonatal Care 4:73-86, Intech publications.

2. Daniilidis A., Hatzis P., Pratilas G., Loufopoulos P.D., Dinas K.
Συγγραφή του κεφαλαίου Laparoscopy in Gynecology How Why When
στο σύγγραμμα Advanced Gynecologic Endoscopy 3:31-42, Intech
publications

3. Stavros Archondakis, Eleftherios Vavoulidis, Maria Nasioutziki, Ourania
Oustampasidou, Angelos Daniilidis, Anastasia Vatopoulou, Alexios
Papanikolaou, Konstantinos Dinas
Συγγραφή του κεφαλαίου Mobile Health Applications and Cloud
Computing in Cytopathology στο σύγραμμα Benefits and Potential
Moumtzoglou, Anastasius. "Mobile Health Applications for Quality Healthcare
Delivery." IGI Global, 2019. 165-202. Web.

4. Daniilidis A., Balaouras D, Chitzios D, Athanasiadis A
Συγγραφή του κεφαλαίου Advances in Hysteroscopy- Where are we now στο
σύγγραμμα Current Progress in Obstetrics & Gynecology 4:(10);192-204,
Tree Life Media publications

5. P.Papandreou, A. Daniilidis
Συγγραφή του κεφαλαίου Should All Endometriotic Cysts Be Removed?:

How, Why, When? στο σύγγραμμα Handbook of Research on Oncological

and Endoscopical Dilemmas in Modern Gynecological Clinical Practice

2020 IGI Global DOI: 10.4018/978-1-7998-4213-2

6. N.Tsabazis, A.Vatopoulou, A.Daniilidis
Συγγραφή του κεφαλαίου Non-Free Surgical Margins After LLETZ-LEEP:

Additional Intervention or Conservative Management? στο σύγγραμμα

Handbook of Research on Oncological and Endoscopical Dilemmas in

Modern Gynecological Clinical Practice IGI Global DOI: 10.4018/978-1-

7998-4213-2

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΕ ABSTRACT  BOOKS  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ 
(8)



1. Δανιηλίδης Α., Κλεάρχου Ν., Μαυρομιχάλη Μ., Καραγιάννης Β.
Συγγραφή του κεφαλαίου:  Προγεννητικός Έλεγχος Σήμερα - Ανασκόπηση. Στο
σύγγραμμα: Προγεννητικός έλεγχος 3: 35-54, επιμέλεια Γ΄Μαιευτική-
Γυναικολογική κλινική Α.Π.Θ, έκδοση 2005

2. Δανιηλίδης Α.
Συγγραφή  του  κεφαλαίου  Αρχές  Κολποσκόπησης-Εξοπλισμός Διαδικασία-
Φυσιολογικά Ευρήματα 37-39  για το 6ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας
Τραχήλου και Κολποσκόπησης 2010

3. Daniilidis A.
Συγγραφή του κεφαλαίου Basic Principles of Colposcopy Equipment,
Technique, Normal Cervix 35-37 για το International Course in Colposcopy and
Cervical Pathology 2011

4. Daniilidis A.
Συγγραφή του κεφαλαίου Basic principles of colposcopy-materials and methods
30-33 για το International course in colposcopy and cervical pathology, 2012

5. COZLEA Alexandra Lavinia, GHEORGHE Mihai, Daniilidis Angelos,
FANDI Anas, STANCA Mihai, KISS Szilard Leo
Συγγραφή του κεφαλαίου Fallopian Tube Carcinosarcoma: Case-Report and 
Literature Review 103-109 για το Annual Days of the National Institute for 
mother and child health ‘’Alessandrescu-Rusescu’’, 2019

6. GHEORGHE Mihai, KISS SZILARD Leo, FANDI Anas, Daniilidis Angelos, 
STANCA Mihai1, COZLEA Alexandra Lavinia
Συγγραφή του κεφαλαίου Pelvic Exenteration as the Primary Surgical 
Management of Advanced Stages Pelvic Cancers 194-199 για το Annual Days 
of the National Institute for mother and child health ‘’Alessandrescu-Rusescu’’, 
2019

7. GHEORGHE Mihai, COZLEA Alexandra Lavinia, Daniilidis Angelos,
FANDI Anas, STANCA Mihai, KISS SZILARD Leo
Συγγραφή του κεφαλαίου Surgical, Oncological and Reproductive Outcomes of 
16 Patients Undergoing Abdominal Radical Trachelectomy 200-204 για το 
Annual Days of the National Institute for mother and child health 
‘’Alessandrescu-Rusescu’’, 2019

8. KISS SZILÁRD Leó, COZLEA Alexandra Lavinia, Daniilidis Angelos,
STANCA Mihai, FANDI Anas, GHEORGHE Mihai
Συγγραφή του κεφαλαίου Our Approach to Macroscopic Nodal Metastasis 
Detected During Surgery in Early Stage Cervical Cancer – A Series Of 17 
Cases 250-254 για το Annual Days of the National Institute for mother and child 
health ‘’Alessandrescu-Rusescu’’, 2019



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (96) 
 
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά που συμπεριλαμβάνονται στο PUB MED, 
SCOPUS (peer reviewed journals) (ΣΥΝΗΜ. 205) 
 
ΠΛΗΡΗ ΑΡΘΡΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 
 

1. Placental abruption and severe disseminated intravascular 
coagulopathy  
Klearhou N, Daniilidis A, Stergiopoulos K, Bougatsia M, Mamopoulos A 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2005;9(3):130-131 

 

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση εγκύου 39 ετών η οποία μετά από αποκόλληση  

του πλακούντα στις 29 εβδομάδες εμφάνισε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Για  

την αντιμετώπιση της αιμορραγίας οδηγήθηκε 4 φορές στο χειρουργείο, και  

μεταγγίστηκε με 40 μονάδες αίμα, 43 μονάδες πλάσμα, 15 μονάδες 

αιμοπετάλια, και 36 μονάδες κρυο-ίζημα.Με την παρουσίαση του περιστατικού 

αυτού και κάνοντας μία μικρή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προσπαθούμε 

να προσδιορίσουμε ασφαλέστερους τρόπους έγκαιρης διάγνωσης και 

αντιμετώπισης της σοβαρής αυτής διαταραχής. 
 

2. Experience from the use of absorbable type I collagen as haemostatic 
agent in obstetric and gynecological operations 

 Karagiannis V, Daniilidis A, Rousso D, Palapelas V, Karagiannis T, Kiskinis 

D 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2006;10(2):182-184  
 

Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κολλαγόνο τύπου Ι ώστε να 

ελέγξουμε αιμορραγίες σε γυναικολογικά (3 περιπτώσεις γυναικολογικού 

καρκίνου) και μαιευτικά περιστατικά (5 περιπτώσεις ατονίας της μήτρας). 

Τοποθετώντας το κολλαγόνο τύπου Ι στις αιμορραγούσες επιφάνειες 

διαπιστώσαμε πως σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα επήλθε ικανοποιητικός  

έλεγχος της αιμορραγίας και βελτίωση της κλινικής εικόνας των ασθενών. Σε 

όλες τα μαιευτικά περιστατικά αποφύγαμε τελικά την μαιευτική υστερεκτομή. 



3. A case report of acute leukemia and pregnancy
Karagiannis V, Klearhou N, Daniilidis A, Mamopoulos A, Garipidou V,

Vakalopoulou S, Stamatopoulos P, Paisios N, Zaboulis H

Δημοσιεύθηκε στο περιοδιό Hippokratia 2006;10(2):88-89

Παρουσιάζουμε ένα περιστατικό εγκύου, με διάγνωση οξείας λευχαιμίας στις 

20 εβδομάδες κύησης. Της χορηγήθηκε συνδυασμένη χημειοθεραπεία.  

Διενεργήθηκε καισαρική τομή στις 28 εβδομάδες και 4 ημέρες κύησης λόγω  

υπολειπόμενης ανάπτυξης. Γεννήθηκε ζωντανό άρρεν με apgar score 6 στο 1 

λεπτό και 8 στα 5 λεπτά και πολύ καλή εξέλιξη τις επόμενες ημέρες. Η ασθενής 

ανάρρωσε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από την καισαρική τομή και συνεχίζει 

την χημειοθεραπεία της. 

4. Fetal cells in maternal circulation – potentials for prenatal diagnosis
Daniilidis A, Koliakou K

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Biological Research
2006;6:119-130

Η παρουσία των εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα εγκύων γυναικών  

αποδείχθηκε για πρώτη φορά, με τη χρήση χρώσης για την εμβρυϊκή 

αιμοσφαιρίνη, το 1957 από τον Kleihauer καθώς και το 1959 από τον Douglas. 

Σε αντίθεση με την μέχρι πρότινος αντίληψη πως ο πλακούντας είναι ένας 

αδιαπέραστος φραγμός μεταξύ μητέρας και εμβρύου, πολλές μελέτες έχουν 

δείξει πλέον εμβρυϊκά κύτταρα και νουκλεϊκά οξέα κυκλοφορούν ελεύθερα στο 

αίμα της μητέρας. Τα εμβρυϊκά κύτταρα είναι πολύ σπάνια στην κυκλοφορία 

της μητέρας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να κατανοήσουμε τον ακριβή αριθμό 

τους. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν πως ο αριθμός των εμβρυϊκών 

κυττάρων που κυκλοφορούν στο αίμα της μητέρας μεταβάλλεται με την ηλικία 

της κύησης αλλά και με κάθε διαφορετική εγκυμοσύνη.  

Σήμερα έχουν απομονωθεί πέντε τύποι εμβρυϊκών κυττάρων στο αίμα της  

εγκύου: τα τροφοβλαστικά κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα, τα κοκκιοκύτταρα, τα  

εμπύρηνα ερυθρά, τα προγεννητικά κύτταρα καθώς και ελεύθερο εμβρυϊκό 

DNA. Αυτά τα κύτταρα θα μπορούσαν ίσως να χρησιμοποιηθούν για 

προγεννητικό έλεγχο. Υπάρχουν όμως ακόμη σημαντικές τεχνικές δυσκολίες 



ώστε να επιτευχθεί με ακρίβεια προγεννητική διάγνωση. 

5. Strategies for prenatal diagnosis today – review article
Daniilidis A, Klearhou N, Mavromichali M

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2006;10(1):22-27
Η προγεννητική διάγνωση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της   

σύγχρονης μαιευτικής και γυναικολογίας. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος 

διαγνωστικού λάθους το οποίο μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή ή αυτόματη 

έκτρωση μιας φυσιολογικής κύησης ή στη συνέχιση μιας παθολογικής κύησης. 

Τα διάφορα διαγνωστικά τεστ που χρησιμοποιούμε έχουν σαν στόχο τον 

προσδιορισμό των παθολογικών κυήσεων με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 

ακρίβεια. Τα τεστ του πρώτου τριμήνου συνδυάζουν την ηλικία της μητέρας, 

την αυχενική διαφάνεια, και τις μετρήσεις της b-hCG, AFP, uE3, inhibin A. Η 

προγεννητική διάγνωση χρωμοσωμικών ανωμαλιών μπορεί να γίνει με 

ακρίβεια με τη λήψη εμβρυϊκών κυττάρων με αμνιοπαρακέντηση ή με λήψη 

χοριακής λάχνης, με κάποιο όμως μικρό κίνδυνο αυτόματης έκτρωσης. 

Αναμφισβήτητα το ιστορικό και η χρήση των υπερήχων παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην εύρεση εμβρυϊκών ανωμαλιών. Η ανάγκη για αξιόπιστη μη 

επεμβατική προγεννητική διάγνωση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Όλα 

αυτά τα δεδομένα πραγματεύεται η παραπάνω ανασκόπηση.  

6. Prevalence of Hepatitis B virus (HBV) inflammation in pregnant women
in Northern Greece
Betsas G, Karaba S, Daniilidis A, Rousso D, Karagiannis T, Sofianou D,

Karagiannis V

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Inflammation
2006;4(2):125-128

Ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα κατά τη διάρκεια της κύησης, είναι η  

εμφάνιση προγεννητικής λοίμωξης. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερα οξύ σε  

κάποιες περιοχές, όπως η Βόρεια Ελλάδα, όπου τα τελευταία 5 με δέκα χρόνια 

παρατηρήθηκε μετανάστευση περίπου 250000 ατόμων κυρίως από χώρες της 

Ανατολικής Ευρώπης. Με αυτή την αναδρομική μελέτη υπολογίσαμε τον 

αριθμό των οροθετικών για ΗΒV γυναικών στην πρώτη τους επίσκεψη στα 

ιατρεία προγεννητικού ελέγχου κατά τη διάρκεια του 2004. Η συχνότητα ήταν 



1% για τις Ελληνίδες (n=239) και 6% για τις γυναίκες από χώρες τις ανατολικής  

Ευρώπης (n=305), (p<0.0059). 

 

7. Delayed interval delivery of a second twin: a case report and review of 
the literature (leter to the editor)  
Daniilidis A, Mavromichali M, Klearhou N, Karagiannis T, Karagiannis V 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Inflammation 
2007;5(2):111-114  

 

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση ετεροχρονισμένου τοκετού στην κλινική μας, η  

οποία παρουσιάσθηκε στην εφημερία στις 26 εβδομάδες δίδυμης διαμνιακής,  

διχοριακής κύησης, με πρόωρη ρήξη του πρώτου σάκου. Μετά από 9 ημέρες  

νοσηλεία, απέβαλε αυτόματα το πρώτο έμβρυο, το οποίο ήταν άρρεν και  

απεβίωσε. Συνδυάζοντας τοκόλυση, αντιβίωση και τραχηλική περίδεση  

επιτεύχθηκε η διατήρηση του δεύτερου εμβρύου ενδομήτρια. Καισαρική τομή  

πραγματοποιήθηκε στις 34 εβδομάδες, λόγω ισχιακής προβολής και  

συσπάσεων. Γεννήθηκε θήλυ ζωντανό, αρτημελές βάρους 1680 γρ και με 

apgar scores 4/1 και 7/5. Η μητέρα πήρε το νεογνό στο σπίτι μετά από 29 

ημέρες νοσηλείας του στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. 

 

8.  Αcute leukemia and pregnancy 

 Καραγιάννης Β, Δανιηλίδης Α, Κλεάρχου Ν, Μαμόπουλος Α, Γαριπίδου Β, 

Βακαλοπούλου Σ, Ζαμπούλης Χ 

 Δημοσιεύθηκε στα περιοδικό European Journal of Inflammation 
2007;5(1):47-50 

 

 Λευχαιμία και κύηση: Αναφορά δύο περιστατικών 

 Κλεάρχου Ν, Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης Α, Γαρυπίδου Β, Βακαλοπούλου Σ, 

Λευκού Ε, Καραγιάννης Β 

 Παρουσιάσθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα 2006 (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ 46 Νο 2) 

 

Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις εγκύων, στις 20 και 24 εβδομάδες κύησης, 

οι οποίες εμφάνισαν οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία και οξεία μυελοειδή 



λευχαιμία αντίστοιχα. Στην πρώτη περίπτωση χορηγήθηκε συνδυασμένη 

χημειοθεραπεία και η γυναίκα γέννησε με καισαρική τομή στις 28 εβδομάδες, 

λόγω ενδομήτριας υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου. Το έμβρυο είχε 

apgar score 6/1 και 8/5 και εξέλιξη. Η γυναίκα ανάρρωσε από την καισαρική 

και συνέχισε τη χημειοθεραπεία της. Στη δεύτερη περίπτωση χορηγήθηκε 

συνδυασμένη χημειοθεραπεία και η γυναίκα γέννησε με καισαρική τομή στις 

28 εβδομάδες, λόγω προωρότητας. Το έμβρυο είχε apgar score 8/1 και 9/5 και 

καλή εξέλιξη. Η μητέρα συνέχισε τη χημειοθεραπεία μετά την καισαρική τομή. 

Οι δύο αυτές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις παρουσιάσθηκαν στην κλινική μας 

σε μεσοδιάστημα 6 μηνών. Με την αναφορά τους και την ανασκόπηση της  

βιβλιογραφίας προσπαθούμε να τονίσουμε τα δύο μεγάλα διλλήματα που  

προκύπτουν. Πρώτον η υγεία της μητέρας και η χορήγηση της κατάλληλης  

αγωγής και δεύτερον η πρόγνωση της εγκυμοσύνης και του εμβρύου. 

Αναλύουμε κατάλληλα χημειοθεραπευτικά σχήματα, κατάλληλα για την 

πάθηση της γυναίκας και ασφαλή για την εγκυμοσύνη. 
 

9. Epithelial Ovarian Cancer. Risk factors, screening and the role of 
prophylactic oophorectomy  

 Δανιηλίδης Α, Καραγιάννης Β. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2007;11(2):63-66  
 

Ο στόχος της ανασκόπησης μας αυτής είναι να αναλύσουμε τα μέχρι σήμερα  

δεδομένα όσον αφορά τον επιθηλιακό καρκίνο των ωοθηκών. Αναλύουμε τους  

παράγοντες κινδύνου, τους γονιδιακούς κληρονομικούς παράγοντες BRCA1 

και BRCA2,  τον ρόλο των προληπτικών ελέγχων με υπέρηχο (Doppler), 

CA125 για την πρόληψη και πρόγνωση της πάθησης. Επίσης, αναφέρουμε τα 

δεδομένα όσον αφορά την προφυλακτική ωοθηκεκτομή για τις γυναίκες 

υψηλού κινδύνου. 
 

10. Delayed interval delivery in twin pregnancy: A case report We present a 
case of delayed interval delivery in twins  
Klearhou N, Mamopoulos A, Pepes S, Daniilidis A, Rousso D, Karagiannis V 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2007;11(1):44-46 
 

Πρόκειται για παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος περιστατικού δίδυμης  



διαμνιακής, διχοριακής κύησης στις 24 εβδομάδες με αυτόματη αποβολή του  

πρώτου εμβρύου. Χορηγήθηκαν αντιβιοτικά, τοκολυτικά και διενεργήθηκε  

περίδεση του τραχήλου. Στις 32 εβδομάδες γεννήθηκε ζωντανό, αρτιμελές, 

         άρρεν με καισαρική τομή. 
 

11.  Anterior vaginal wall reconstruction: anterior colporrhaphy reinforced 
with tension free vaginal tape underneath bladder base 

 Tantanasis T, Giannoulis C, Daniilidis A, Papathanasiou K, Loufopoulos A, 

Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Acta Obstetrica et Gynecologica 
2008;87:464-468 

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας συμμετείχαν 50 καυκάσιες γυναίκες με μέση  

ηλικία 66.6 χρόνια και σταδίου ΙΙ-ΙV πρόπτωση πυελικών οργάνων. Χωρίσαμε 

τις γυναίκες σε δύο ομάδες την ομάδα Α, ομάδα μελέτης (ν=28), και την ομάδα 

Β, (ν=22). Σε όλες τις γυναίκες πραγματοποιήθηκε πρόσθια κολπορραφία, ενώ 

στις 28 και οπίσθια κολπορραφία και επίσης στις 36 κολπική υστερεκτομή. 

Στις γυναίκες της ομάδας Α τοποθετήσαμε και ταινία προπυλενίου (TVT-O) 

κάτω από τη βάση της ουρήθρας. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση έγινε για 

2 χρόνια κάθε 4 μήνες με κλινική εξέταση και περινεϊκό υπέρηχο. 

         Τα αποτελέσματα έδειξαν πως στην ομάδα μελέτης δεν υπήρχε επανεμφάνιση  

         κυστεοκήλης σε αντίθεση με την ομάδα Β όπου υπήρξε μετεγχειρητική  

         κυστεοκήλη σε ποσοστό 20% (ν=4). 
 

12.  Tension free vaginal tape underneath bladder base: does it prevent 
cystocele recurrence? 

 Tantanasis T, Giannoulis C, Daniilidis A, Papathanasiou K, Loufopoulos A, 

Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2008;12(2):108-112  
Παρουσιάσθηκε στο 32ο Annual Meeting of the International 
Urogynecological Association (IUGA) και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά 
του συνεδρίου στο περιοδικό International Urogynecology Journal σελ 
s225 No23 2007 

 

Ο στόχος της προοπτικής αυτής μελέτης ήταν να καταδείξει τη χρησιμότητα ή 



μη της τοποθέτησης κάτω από τη βάση της κύστης ταινίας πολυπροπυλενίου 

ως μέσου ενίσχυσης της πρόσθιας κολπορραφίας σε ότι αφορά στην πρόληψη  

επανεμφάνισης κυστεοκήλης. Στη μελέτη αυτή συμμετείχαν 17 καυκάσιες  

γυναίκες κυρίως μετεμμηνοπαυσιακές με σημαντικού βαθμού πρόπτωση του  

πρόσθιου, μέσου και/ή οπίσθιου κολπικού τοιχώματος. Η μετεγχειρητική  

παρακολούθηση των γυναικών, έγινε σε τακτά χρονικά διαστήματα και  

περιλάμβανε κλινική εξέταση και περινεϊκό υπερηχογράφημα. Τα 

αποτελέσματα της μελέτης, παρά το μικρό αριθμό των ασθενών, δείχνουν πως 

η χρήση ταινίας πολυπροπυλενίου ως ενισχυτικού παράγοντα του πρόσθιου 

κολπικού τοιχώματος,  συντελεί στην πρόληψη της εκ νέου δημιουργίας 

κυστεοκήλης. 
 

13. Α four year retrospective study of amniocentesis: one centre 
experience 

 Daniilidis A, Karydas H, Zournatzi V, Tantanasis T, Giannoulis C, Tzafettas 

J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2008;12(2):113-115  
 

 Amniocentesis audit 2003-2006 

 Δανιηλίδης Α, Ταντανάσης Θ, Καρύδας Χ, Ζουρνατζή Β, Λουφόπουλος Α, 

Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
Καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 24-25, 
Νο 10) 

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας συμμετείχαν 73  έγκυες γυναίκες σε 

διάστημα 4 χρόνων στις οποίες πραγματοποιήθηκε αμνιοπαρακέντηση. Σε 50 

γυναίκες (68%) λόγω αυξημένου κινδύνου για σύνδρομο Down, σε 18 (24%) 

λόγω θέλησης της εγκύου, σε 3 (4%) λόγω παθολογικών υπερηχογραφικών  

ευρημάτων και σε 2 (3%) λόγω ιστορικού. Οι αμνιοπαρακεντήσεις  

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 και 23 εβδομάδων κύησης, ενώ οι ηλικίες των  

εγκύων ήταν από 20 έως 45. Χρησιμοποιήσαμε FISH και καλλιέργεια για τη 

λήψη των αποτελεσμάτων του καρυότυπου. Στο 92% (67/73) η 

αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιήθηκε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ FISH 



και καλλιέργεια έγινε στο 96% (70/73). Τα αποτελέσματα από τον καρυοτυπικό 

έλεγχο ήταν φυσιολογικά στο 93%, ενώ βρέθηκε σύνδρομο Down στο 4% 

(3/73) και Edwards στο 3% (2/73). Μετά την πραγματοποίηση της 

αμνιοπαρακέντησης υπήρξαν μία αυτόματη αποβολή στις 19 εβδομάδες (1%), 
5 (7%) τεχνητές διακοπές κύησης ( 3 σύνδρομα Down και 2 σύνδρομα 

Edwards), δύο ανεξήγητοι ενδομήτριοι θάνατοι στις 32 εβδομάδες και 65 (89%) 

τοκετοί ζωντανών αρτιμελών νεογνών (61 τελειόμηνα και 6 

πρόωρα).Συμπερασματικά φαίνεται πως το ποσοστό αποβολών 1% μετά την 

αμνιοπαρακέντηση είναι μέσα στα βιβλιογραφικά αποδεκτά όρια, ενώ επίσης 

φαίνεται πως η ταχεία λήψη αποτελεσμάτων με τη FISH ελαττώνει το άγχος 

του ζευγαριού. 

 

14. A prospective two years study of first trimester screening for Down 
syndrome 

 Zournatzi V, Daniilidis A, Karidas C, Tantanasis T, Loufopoulos A, Tzafettas 

J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2008;12(1):28-32  
 

 Προγεννητικός έλεγχος πρώτου τριμήνου- εμπειρία δυο χρόνων 

 Ζουρνατζή Β, Δανιηλίδης Α, Καρύδας Χ, Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Περιγεννητικής και Νεογνολογίας, Αθήνα 
και η περίληψη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Περιγεννητικής και 
Νεογνολογίας 2006 
 

Στην προοπτική αυτή μελέτη μας που είχε διάρκεια δύο χρόνων από τις  

7/10/2004 έως τις 7/10/2006 εξετάσθηκαν 380 έγκυες γυναίκες. Η ηλικία 

κύησης ήταν από 11+1  έως 13+6 εβδομάδες. Έγινε προγεννητικός έλεγχος με 

ταυτόχρονη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και των ΜοΜ της PAPP-A, free 

bhCG σε συνάρτηση με την ηλικία της εγκύου. 

Η μελέτη μας δείχνει πως με τον προγεννητικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου  

ελαττώνεται σημαντικά το ποσοστό των γυναικών που έχουν ένδειξη για   

επεμβατική προγεννητική μέθοδο, μειώνοντας έτσι παράλληλα το κόστος αλλά 

και το ποσοστό των ανεπιθύμητων αποβολών.  

 

15. Cholestasis and Pregnancy-Review article (Letter to the editor)  



Daniilidis A, Tantanasis T  
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Inflammation 

2008;6(1):11-14  
 

Η χολόσταση της κύησης είναι μία πολυπαραγοντική ηπατοπάθεια, που  

εμφανίζεται μόνο στην κύηση και μάλιστα συνήθως στο τρίτο τρίμηνο. Η  

συχνότητα εμφάνισης της επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντολογικούς  

παράγοντες και ποικίλει στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Ο στόχος του  

ανασκοπικού αυτού άρθρου στην σύγχρονη βιβλιογραφία είναι να 

παρουσιάσει τα δεδομένα όσον αφορά την παθογένεση, τη συχνότητα αλλά 

και τις επιπτώσεις της πάθησης στη θνησιμότητα των γυναικών. Επίσης 

αναφέρονται οι οδηγίες όσον αφορά τον τρόπο αλλά και χρόνο τοκετού για τις 

εγκύους με χολόσταση. Τέλος το άρθρο πραγματεύεται τις επιπλοκές λόγω της 

χολόστασης και της πρωορότητας στο νεογνό καθώς και σύγχρονα 

θεραπευτικά σχήματα. Η χολόσταση της κύησης είναι διάγνωση εξ 

αποκλεισμού.  

 

16.  Diagnostic laparoscopy, infertility and endometriosis - 5 years 
experience  

         Daniilidis A, Giannoulis C, Tantanasis T, Papathanasiou K, Loufopoulos A, 

Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecological Surgery 2008;5:231-234  
 

 Laparoscopy and chronic pelvic pain - 5 years experience 

Δανιηλίδης Α, Παπαθανασίου Κ, Ταντανάσης Θ, Λουφόπουλος Α, Γιαννούλης 

Χ, Δίνας Κ, Τζαφέττας Ι. 

Ανακοινώθηκε στο 15th International Congress of European Association 
for Endoscopic Surgery (EAES), Αθήνα 2007 (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ140, Νο P181) 

 

 Diagnostic laparoscopy, infertility and endometriosis- 5 years 
experience 

Δανιηλίδης Α, Παπαθανασίου Κ, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος 

Α, Τζαφέττας Ι. 

Ανακοινώθηκε στο 9ο Congress of International College of Out-patient 



Gynaecology & 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για κολποσκόπηση και 
παθολογία του τραχήλου Αθήνα 2007 
 

Ο στόχος της αναδρομικής αυτής μελέτης μας ήταν να προσδιορίσουμε τη  

σημασία της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης για την διάγνωση της  

ενδομητρίωσης αλλά και να συσχετίσουμε την πάθηση με την ύπαρξη  

υπογονιμότητας. Στη μελέτη συμμετείχαν 336 γυναίκες οι οποίες υποβλήθηκαν  

σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση λόγω συμπτωμάτων χρόνιου πυελικού 

άλγους.Στις 191 γυναίκες (56.8%) δε βρέθηκε παθολογία και μάλιστα οι 89 

(26.4%) ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων. Στις 101 γυναίκες (30%) 

βρέθηκε ενδομητρίωση. 

Συμπερισματικά φαίνεται πως η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι η πιο  

αξιόπιστη μέθοδος για τη διερεύνηση του χρόνιου πυελικού άλγους και τη  

διάγνωση της ενδομητρίωσης. Σε μεγάλο ποσοστό (60%) χωρίς παθολογικά  

ευρήματα ίσως τα αίτια να είναι ψυχογενή. 
 

17.  Anorexia Nervosa in Pregnancy- a case report and review of the 
literature 

 Dinas K, Daniilidis A, Sikou K, Tantanasis T, Kasmas S, Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Obstetric Medicine 2008;1:97-98 
 

Η νευρογενής ανορεξία είναι μία ψυχοσωματική νόσος η οποία εμφανίζεται 

πολύ σπάνια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρουσιάζουμε μία 

περίπτωση  

εγκύου με ΒΜΙ 17  στις 28  εβδομάδες κύησης. Γέννησε φυσιολογικά στις 35  

εβδομάδες, άρρεν ζων αρτιμελές νεογνό βάρους 2080γρ. Οι έγκυες γυναίκες 

που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία έχουν αυξημένο κίνδυνο για υπέρταση,  

αποβολή, πρόωρο τοκετό και ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη του 

εμβρύου. Η σωστή αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών προϋποθέτει τη 

συνεργασία ιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων. 
 

18. Intravenous administration of iron sucrose for treating anemia in 
postpartum women 

 Giannoulis C, Daniilidis A, Tantanasis T, Dinas K, Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2009;13:38-40  



Χορηγήθηκαν ενδοφλεβίως συνολικά 300mg σουκρονικού σίδηρος σε ομάδα 

78 λεχωϊδων με σιδηροπενική αναιμία. Τα κριτήρια της σιδηροπενίας ήταν  

αιμοσφαιρίνη 8gr/dl και φεριτίνη < 10μg/L. Ελέγχθηκαν τελικά 52 λεχωίδες σε  

διάστημα μιας και τεσσάρων εβδομάδων μετά την ενδοφλέβια χορήγηση του  

σιδήρου. Διαπιστώθηκε θεαματική βελτίωση τόσο της αισφαιρίνης, όσο και των  

επιπέδων φεριτίνης στο πλάσμα των γυναικών. Οι παρενέργειες που  

παρατηρήθηκαν ήταν ασήμαντες. 

Σε άλλη ομάδα ελέγχου 29 λεχωίδων χορηγήθηκε από του στόματος  

πρωτεϊνοηλεκτρικός σίδηρος σε ημερήσια δόση 800mg για τριάντα ημέρες.  

Ελέγχθηκαν τελικά 20 γυναίκες και διαπιστώθηκε ότι η θεραπεία ήταν επίσης  

αποδοτική, αλλά τα θεραπευτικά αποτελέσματα ήταν φτωχότερα σε σύγκριση 

με την πρώτη ομάδα, ενώ ήταν συχνές οι διαταραχές από το γαστρεντερικό  

σύστημα. Η ενδοφλέβια χορήγηση σουκρονικού σιδήρου αποδεικνύεται  

ασφαλής και αποκαθιστά γρήγορα την σιδηροπενική αναιμία. 

 
 

19.  Incidental diagnosis of atypical polypoid adenomyoma in a young 
infertile woman  

 Dinas K, Daniilidis A, Drizis E, Zaraboukas T, Tzafettas J  
         Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynaecological 

Oncology 2009;6:701-703  
 

Το άτυπο πολυποειδές αδενομύωμα (APA-Atypical polypoid adenomyoma)  

θεωρείται σαν μία πολύ σπάνια, καλοήθη μορφή πολυποειδούς μάζας με μικτά  

χαρακτηριστικά επιθηλιακού και μεσεγχυματικού όγκου της μήτρας.  

Παθολογοανατομικά, συνδυάζουν πλακώδες και αδενοματώδες επιθήλιο με  

κύτταρα που έχουν διαφορετικούς βαθμούς ατυπίας και περιβάλλονται από 

λείο μυϊκό στρώμα κυττάρων. Σκοπός μας είναι η παρουσίαση ενός τέτοιου 

σπάνιου περιστατικού και να γίνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

Υλικό μέθοδοι: Γυναίκα 39 ετών, με ιστορικό ανεξήγητης υπογονιμότητας,  

παρουσίαζε αιμορραγίες μετά την σεξουαλική επαφή, καθώς και σιδηροπενική  

αναιμία τους τελευταίους 6 μήνες. Ο διακολπικός υπερηχογραφικός έλεγχος  

έδειξε μία υπερηχογενή μάζα ενδομητρίου διαμέτρου 2cm. Πραγματοποιήθηκε  

διαγνωστική απόξεση. Η ιστολογική ανάλυση έδειξε άτυπο πολυποειδές  

αδενομύωμα. Δεν υπήρχε πλακώδης μεταπλασία. Μετά από συζήτηση των  



ευρημάτων με το ζευγάρι αποφασίσθηκε από κοινού η υφολική υστερεκτομή. 

Για την ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων Medline και 

Embase όπου και βρέθηκαν περίπου 100 περιπτώσεις ΑΡΑ στην Αγγλική 

βιβλιογραφία. 

Αποτελέσματα: Βιβλιογραφικά αναφέρεται πως ο συνολικός κίνδυνος 

εξαλλαγής του APA σε καρκίνωμα ενδομητρίου είναι 8.8% για γυναίκες με 

ιστορικό πολυποειδούς αδενομυώματος. Αυτός ο κίνδυνος είναι 10 φορές 

υψηλότερος από αυτό των πολυπόδων ενδομητρίου. Η διαφορική διάγνωση 

του ΑΡΑ περιλαμβάνει σύνθετη υπερπλασία του ενδομητρίου με ατυπία, 

αδενομύωμα, αδενοσάρκωμα και καρκινοσάρκωμα.Συμπεράσματα: Η 

θεραπεία εξαρτάται από την ηλικία της γυναίκας, την επιθυμία της για 

διατήρηση γονιμότητας καθώς και τη βαρύτητα της συμπτωματολογίας της. 

Λόγω της μεγάλης συσχέτισης με το αδενικαρκίνωμα η υστερεκτομή είναι η 

θεραπεία εκλογής. Σε περίπτωση που πρέπει να διατηρηθεί η γονιμότητα τότε 

θα πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα υστεροσκόπηση και βιοψία 

του ενδομητρίου. 

 

20. D-dimer levels following single twin death. A case report and 
review of the literature-Letter to the editor 

 Daniilidis A, Sardeli C, Dinas K, Tantanasis T, Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Obstetrics and 
Gynecology and Reproductive Biology 2009;148:96-101 

 
         D-dimer levels as a predicting factor for DIC following single twin death: 

a case report and review of the literature  
 Daniilidis A, Sardeli C, Tantanasis T, Dinas K, Mavromichali M, Tzafettas J

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2010;37(1):67-68  

 

Ο ενδομήτριος θάνατος ενός διδύμου στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο συμβαίνει 

στο 1% όλων των δίδυμων κυήσεων. Η παραμονή στη μήτρα του νεκρού 

εμβρύου  

μπορεί να οδηγήσει σε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη της μητέρας. Σκοπός μας  

είναι να παρουσιάσουμε μία τέτοια περίπτωση καθώς και να κάνουμε μία  

ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας. 



Υλικό μέθοδοι: Παρουσιάζουμε μία περίπτωση διαμνιοτικής μονοχοριακής  

κύησης μετά από αυτόματη σύλληψη με ενδομήτριο θάνατο του ενός διδύμου  

στις 24 εβδομάδες και 3 ημέρες κύησης. Η παρακολούθηση περιλάμβανε 

πλήρη αιματολογικό έλεγχο των πηκτικών παραγόντων δύο φορές την 

εβδομάδα, καθώς και υπερηχογραφικό έλεγχο ανάπτυξης και Doppler μία 

φορά την εβδομάδα. Όλοι οι παράγοντες πήξης ήταν σε όλη τη διάρκεια της  

παρακολούθησης εντός φυσιολογικών ορίων εκτός από τα επίπεδα των D- 

Dimer τα οποία ήταν πολύ αυξημένα. Η εγκυμοσύνη προχώρησε έως τις 33 

εβδομάδες. Μετά από αυτόματη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων γεννήθηκε με 

φυσιολογικό κολπικό τοκετό ένα ζωντανό άρρεν έμβρυο βάρους 1810 gr. Το 

έμβρυο παρουσίαζε μικροκεφαλία ενώ η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε ήπια 

διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου και μικροεπασβεστώσεις. Αποτελέσματα: 

Μετά τον ενδομήτριο θάνατο απελευθερώνονται θρομβοπλαστικές ουσίες στην 

ενδομήτρια κυκλοφορία που μπορεί να πυροδοτήσουν την διάχυτη 

ενδοαγγειακή πήξη. Αυξημένα επίπεδα των D-Dimer μπορεί να υποδεικνύουν 

αυξημένη ινωδόλυση. Τα επίπεδα τους όμως αυξάνουν και σε φυσιολογικές 

μονήρης εγκυμοσύνες. Μελέτες δείχνουν πως τα επίπεδα των D-Dimer σε 

φυσιολογικές δίδυμες κυήσεις είναι πολύ υψηλότερα από ότι σε φυσιολογικές 

μονήρης κυήσεις. 

Συμπεράσματα: Ο ρόλος των D-Dimer είναι εντελώς άγνωστος σε δίδυμες  

κυήσεις. Όσον αφορά την πρόγνωση της εμφάνισης διάχυτης ενδοαγγειακής  

πήξης η ερμηνεία των ανεβασμένων επιπέδων των D-Dimer  είναι 

περιορισμένης αξίας. 
 

21.  Long term health consequences of polycystic ovarian syndrome-a 
review analysis  

 Daniilidis A, Dinas K 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2009;13:90-92  
 

Το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών είναι η συχνότερη ενδοκρινοπάθεια  

ανάμεσα στις γυναίκες της αναπαραγωγικής ηλικίας με συχνότητα εμφάνισης  

περίπου 10%. Ο διαβήτης τύπου 2, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος 

του ενδομητρίου, ο καρκίνος του μαστού και των ωοθηκών είναι κάποια από 

τα πιο σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την επίδραση του συνδρόμου στη 

μελλοντική υγεία των γυναικών. Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης είναι να 



δώσει πλήρης και σύγχρονες πληροφορίες, στηριγμένες πάνω σε 

αναγνωρισμένες κλινικές μελέτες, ώστε να ενημερωθούν καλύτερα οι γιατροί 

για τις μακροχρόνιες επιδράσεις των πολυκυστικών ωοθηκών στις γυναίκες. 
 

22.  Awareness of human papillomavirus infection, testing and vaccination 
in midwives and midwifery students in Greece  

 Dinas K, Nasioutziki M, Arvanitidou O, Mavromatidis G, Loufopoulos P, 

Pantazis K, Dovas D, Daniilidis A, Tsampazis N, Zepiridis L, Theodoridis T, 

Loufopoulos A 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal Of Obstetrics and Gynecology 
2009;29:542-546  

 

Οι μαίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου.  

Προσπαθήσαμε με ένα ερωτηματολόγιο να δούμε το βαθμό ενημέρωσης και  

γνώσης των μαιών (ν 107) και των φοιτητριών μαιών (ν 29) όσον αφορά τον  

HPV, την πρόληψη και τον εμβολιασμό κατά του καρκίνου του τραχήλου. Το  

78.5% των μαιών και το 48.3% των φοιτητριών γνώριζαν για τη σχέση του HPV  

με τον καρκίνο του τραχήλου. Επίσης οι μαίες είχαν καλύτερη ενημέρωση σε  

σχέση με τις φοιτήτριες όσον αφορά τον εμβολιασμό (p <0.0001). Το  

συμπέρασμα είναι πως ενώ υπάρχει αρκετά υψηλό ποσοστό ενήμερων μαιών  

θα πρέπει να βελτιωθεί η εκπαίδευση των φοιτητριών στο συγκεκριμένο 

ζήτημα. 

 

23.  Verification of the accuracy of cervical cytology reports in women 
referred for colposcopy  

 Papathanasiou K, Daniilidis A, Koutsos I, Sardeli C, Giannoulis C, Tzafettas 

J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynaecological 
Oncology 2010;2:187-190  

 

Ο σκοπός της αναδρομικής αυτής μελέτης ήταν να επιβεβαιωθούν τα   

αποτελέσματα της κυτταρολογικής διάγνωσης σε γυναίκες που 

παραπέμπονται για κολποσκόπηση. Συμμετείχαν 545 γυναίκες και η χρονική 

διάρκεια της μελέτης ήταν 4 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως 

34% των γυναικών ήταν νέα περιστατικά, οι ηλικίες ήταν από 16 έως 65, 92% 



των κολποσκοπήσεων ήταν ικανοποιητικές (503/545), στο 87% υπήρχε 

συμφωνία ανάμεσα στα κολποσκοπικά ευρήματα και στα αποτελέσματα της 

βιοψίας. Θεραπεία στο πρώτο ραντεβού πραγματοποιήθηκε στο 10% (53) 

γυναίκες και το 90.8% (48)από αυτές είχαν βλάβες υψηλού βαθμού (HGSIL). 

Το 80%-90% των ασθενών με HGSIL έχουν κολποσκοπικά βλάβη CIN III. 

Συμπεραίνουμε πως όταν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να προσφερθεί 

θεραπεία στο πρώτο ραντεβού, ενώ οι γυναίκες κατά την εφηβική ηλικία δεν 

χρειάζεται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου για τον καρκίνο του 

τραχήλου. 

 

24.  Addition of adipose tissue derived stem cells in cord blood cultures 
stimulates their pluripotent differentiation 

Tsagias N, Kouzi-Koliakos K, Koliakos I, Kostidou E, Karagiannis V, Daniilidis  
A, Koliakos G 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Transplantation Proceedings, 
2009;41(10):4340-4344  

 Τσάγιας Ν, Κουζή Κ, Καραγιάννης Β, Κολιάκου Η, Κογιμτζής Α, Δανιηλίδης Α, 
Κολιάκος Γ 

Παρουσιάσθηκε στο International Conference on Biology and Clinical 
applications of Cord Blood Cells, Mandeliu, Γαλλία (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελίδα 36) 2009 
 

Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα υποδόριου ιστού πουλήφθηκαν  

κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Τα stem cells του υποδόρου ιστού  

(ADSCs) απομονώθηκαν με ειδική επεξεργασία με 0.075% κολαγεννάση,  

DMEM/10% FBS, φυγοκέντρηση και προστέθηκαν με ειδική επεξεργασία σε  

καλλιέργειες αίματος από λώρο. Τρεις και 14 ημέρς μετά στις καλλιέργειες των  

κυττάρων αποικίες κυττάρων τα οποία ήταν θετικά για CD29, CD44, CD49e,  

CD90, CD105, CD51 Stro και C-kit  αντισώματα και αρνητικά για αντισώματα  

CD34, CD45,CD133 και γλυκοφορίνη Α, δηλαδή ήταν πολυδύναμα stem cells. 
 

25.  Oxidized laminin-1 induses increased monocyte attachment and 
expression of ICAM-1 in endothelial cells 

 Kostidou E, Topouridou K, Daniilidis A, Kaloyianni M, Koliakos G 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Experimental 



Pathology 2009;90(6):630-637  
 

Η αθηροσκλήρωση σχετίζεται με οξυδωτικό στρες και συσσώρευση  

μονοκυττάρων από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Στην παρούσα εργασία 

μελετήσαμε τον αριθμό των συνδεδεμένων μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα της ανθρώπινης ομφαλικής φλέβας (HUVEC). Το ενδοκυττάριο μόριο 

σύνδεσης (ICAM-1) που εκφράζεται από τα HUVEC μελετήθηκε με enzyme-

linked immunosordent assay και η σύνδεση των HUVEC σε οξυδωμένη ή 

φυσική λαμινίνη-1 εξετάσθηκε με Hemacolor kit. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής 

υποομάδεςαντισωμάτων: anti-alphaM, anti-alpha2, anti-beta2. Tα HUVEC 

που ήταν συνδεδεμένα με οξυδωμένη λαμινίνη εξέφραζαν υωηλότερα επίπεδα 

ICAM-1 καθώς και μονοκύτταρα συνδεδεμένα σε αυτά σε σχέση με τη φυσική 

λαμινίνη. Η επώαση των μονοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 

των υποομάδων alphaM και beta2 ιντεγκρίνης εξισορρόπησαν τις διαφορές 

αυτές. 

Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των HUVEC και 

των κυττάρων της βασικής μεμβράνης σε περιπτώσεις όπου η οξείδωση της  

λαμινίνης είχε αλλάξει. Έτσι αυξάνει η έκφραση των ICAM-1 από τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και η συσώρευση των μονοκυττάρων. 

 

26.  Level of knowledge about genital chlamydial infection among Greek 
midwives and midwifery students 

Dinas K, Zepiridis L, Arvanitidou O, Mavromatidis G, Nasioutziki M, 

Loufopoulos P, Daniilidis A, Mamopoulos A, Pantazis K, Dovas D, 

Theodoridis T, Loufopoulos  

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scandinavian Journal of Infectious 
Diseases 2010;42(4):249-253  
 

Ο στόχος της μελέτης μας ήταν να εκτιμηθεί το επίπεδο γνώσης των Ελληνίδων 

μαιών και φοιτητριών για τη χλαμυδιακή λοίμωξη. Το ποσοστό ήταν παρόμοιο 

και για τις δύο ομάδες όσον αφορά τον κίνδυνο λοίμωξης (p=0.083). Οι μαίες 

όμως σε σχέση με τις φοιτήτριες γνώριζαν περισσότερο πως η μόλυνση γίνεται 

με τη σεξουαλική επαφή (72.9% vs 37.9% p=0.004). Το επίπεδο γνώσης για 

τις επιπλοκές ήταν ιδιαίτερα χαμηλό και στις δύο ομάδες p=0.006 (7.5% μαίες 

vs 24.1% φοιτήτριες). Συμπερασματικά φαίνεταιπως σημαντικός αριθμός 



μαιών και φοιτητριών δεν γνώριζαν για τη χλαμυδιακή λοίμωξη. Απαιτείται 

λοιπόν να βελτιωθεί η εκπαίδευση και ενημέρωση των μαιών. 

 

27.  Pregnancy associated breast cancer-a review analysis 

 Daniilidis A, Giannoulis C, Sardeli C, Dinas K, Nasioutziki M, Tantanasis T, 

Loufopoulos A, Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynaecological 
Oncology 2010;31(5):485-490  

 

Καρκίνος του μαστού και κύηση. Πως, πότε και γιατί 
Δανιηλίδης Α, Χατζής Π, Λουφόπουλος Π, Ταντανάσης Θ, Δίνας Κ, 

Νασιουτζίκη Μ, Καρτσέα Φ, Γιαννούλης Χ. 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2012;4:141-
148 

 

O σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας ήταν να  

ερευνηθεί η συσχέτιση μεταξύ εγκυμοσύνης και καρκίνο του μαστού. Ερευνάται  

η επίδραση της κύησης στη θνησιμότητα και πρόγνωση της νόσου, καθώς  

επίσης και η επίδραση του καρκίνου του μαστού στην κύηση. Επίσης 

συζητείται η μελλοντική γονιμότητα της γυναίκας με καρκίνο του μαστού. Για τη 

συστηματική αυτή ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν άρθρα από το medline 

(1988-σήμερα) και χρησιμοποιήθηκαν σαν λέξεις κλειδιά ο καρκίνος του 

μαστού, η κύηση, ο θηλασμός, η λοχεία. 
 

28.  Sonographic assessment of fetal subtutaneous fat tissue thickness as 
an indicator of gestational diabetes 

Tantanasis T, Daniilidis A, Giannoulis C, Tzafettas M, Dinas K, Loufopoulos 

A, Papathanasiou K 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Obstetrics and 
Gynecology and Reproductive Biology 2010;152(2):157-162  

 

Σε αυτή την προοπτική μας μελέτη εξετάσαμε τη συσχέτιση του πάχους του  

υποδόριου ιστού του εμβρύου σε κυήσεις με φυσιολογική και παθολογική  

καμπύλη σακχάρου. Μελετήθηκαν 20 έγκυες με παθολογική και 15  με  

φυσιολογική καμπύλη στις 24-26 εβδομάδες κύησης. Μετρήθηκαν  



υπερηχογραφικά ο υποδόριος ιστός των εμβρύων στο ύψος του BPD, AC και  

TS. Τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά με το Student’s t-test και το 

Mann Whitney test. Και τα δύο τεστ έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά και 

για τις τρεις μετρήσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φαίνεται πως ο 

υπερηχογραφικός υπολογισμός του υποδόριου πάχους των εμβρύων θα 

μπορούσε ίσως να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ακόμη εργαλείο για την έγκαιρη 

διάγνωση του διαβήτη της κύησης. 
 

29.  Correlation between asymmetric dimethylarginine maternal plasma 
levels and preeclampsia 
Savvidis A, Daniilidis A, Giannoulis C, Tantanasis T, Koiou K, Zournatzi V, 

Tzafettas J 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2011;38(2):134-136  

 

Ο στόχος της μελέτης μας ήταν να ερευνήσουμε τη συσχέτιση μεταξύ της 

ADMA και την προεκλαμψία. Μελετήθηκαν τα δείγματα περιφερικού αίματος 

σε κυήσεις με και χωρίς προεκλαμψία μεταξύ 24 και 32 εβδομάδες. Πήραν 

μέρος στη μελέτη συνολικά 103 έγκυες. Από τα αποτελέσματα μας φαίνεται 

πως υπάρχει στατιστικά σημαντική αύξηση των επιπέδων της ADMA στις 

έγκυες με προεκλαμψία καθώς και σε έγκυες με ιστορικό προεκλαμψίας σε 

προηγούμενη κύηση. 

 

30.  Total infusion of low molecular iron-dextran for treating postpartum 
anemia 

Daniilidis A, Giannoulis C, Pantelis A, Tantanasis T, Dinas K 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2011; 2:159-161  

 

Aim: 135 λεχωίδες έλαβαν μέρος στην προοπτική αυτή τυχαιοποιημένη μελέτη.  

Σκοπός ήταν να βρεθεί αξιόπιστος ενναλακτικός τρόπος αντί της μετάγγισης 

για την αντιμετώπιση σοβαρών μορφών σιδηροπενικής αναιμίας. Όλες οι 

γυναίκες είχαν Hb<8gr/dl και ferritine<10μg/dl. Στις 109 γυναίκες (ομάδα Α) 

χορηγήθηκε 1000 mgs low molecular weight (lmw) iron-dextran ενδοφλέβια σε 

2 δόσεις ενώ στις υπόλοιπες 26 (ομάδα Β) από το στόμα 800mg τρεις φορές 



ημερησίως για 30 ημέρες. Τα επίπεδα της Hemoglobin και ferritine αυξήθηκαν 

στατιστικά σημαντικά στην ομάδα Α, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.Φαίνεται 

ότι η ενδοφλέβια χορήγηση σιδήρου είανι ασφαλής και με γρήγορα 

ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τη διόρθωση της σοβαρής 

σιδηροπενικής αναιμίας. 
 

31.  Indications of diagnostic hysteroscopy, a brief review of the literature.  
Daniilidis A, Pantelis A, Dinas K, Tantanasis T, Loufopoulos PD, Angioni S, 

Carcea F. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecological Surgery 2011;9(1):23-28  
 

Σε αυτή τη συστηματική ανασκόπηση χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατες  

δημοσιεύσεις στην αγγλική γλώσσα από το MEDLINE and Cochrane Library  

ώστε να καθορισθούν οι πραγματικές ενδείξεις της διαγνωστικής  

υστεροσκόπησης. Οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση 

ήταν μητρορραγίες, υπογονιμότητα, καρκίνος του ενδομητρίου. Φαίνεται πως 

η υστεροσκόπηση αποτελεί την μέθοδο εκλογής για έλεγχο της ενδομήτριας  

κοιλότητας και διάγνωσης του καρκίνου του ενδομητρίου, της λήψης βιοψιών  

ενδομητρίου, τη διερεύνηνση διαμαρτιών του ενδομητρίου και της 

υπογονιμότητας. 
 

32.  The evaluation of p16ink4a immunoexpression/Immunostaining and 
Human Papillomavirus DNA Test in Cervical Liquid-Based Cytological 
Samples 

Nasioutziki M, Daniilidis A, Dinas K, Kyrgiou M, Valasoulis G, Loufopoulos 

PD, Paraskevaidis E, Loufopoulos A, Karakitsos P 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Gynecological 

Cancer 2011;21(1):79-85  
 

Από 226 γυναίκες κλινικά ύποπτες για HPV women, p16INK4a θετικό βρέθηκε  

στο 13% αρνητικών με κυτταρολογία, στο 44% με ASCUS, στο 46% σε LSIL 

και 78% σε HSIL. Το p16INK4a positive predictive value ήταν για HR-HPV 

μόλυνση 59% και το p16INK4a negative predictive value 78.5%. Η ευαισθησία 

του p16INK4a ήταν σημαντική στις HSIL cases (78%) σε σύγκριση με τις LSIL 

(46%) και ASCUS (44%). Φαίνεται ότι το p16INK4a μπορεί να χρησιμοποιηθεί 



για την βελτίωση της ευαισθησίας κυτταρολογίας και της ειδικότητας του HPV 

DNA test. 

 

33.  A rare case of umbilical and vaginal metastasis from endometrial 
cancer- review of the literature 

Daniilidis A, Pantelis A, Lathouras K, Papathanasiou O, Loufopoulos A, 

Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynecological 
Oncology 2012;4:436-437  

 

         Παρουσίαζουμε την σπάνια περίπτωση μίας γυναίκας 73 ετών με endometroid  

endometrial adenocarcinoma (FIGO Stage IIIa, G2) με μετάσταση στον 

ομφαλό   η οποία είχε υποβληθεί σε ολική κοιλιακή υστερεκτομή μετά 

εξαρτημάτων με τομή σε pfannenstiel dissection, πριν από 8 μήνες. 

Υποβλήθηκε σε αφαίρεση της βλάβης του 1/3 του κόλπου, και λεμφαδενικό 

καθαρισμό. 
 

34.  Third degree perineal lacerations-How, why and when 

Daniilidis A, Makris V, Tzafettas M, Loufopoulos P, Chatzis P, Vrachnis N, 

Dinas K 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Open Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 2012;2:304-310 

 

Στο άρθρο αυτό ανασκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας (στα Αγγλικά από  

τη βάση δεδομένων του Pub Med), παρουσίαζονται τα νεότερα δεδομένα όσον   

αφορά την επιδημιολογία, τους παράγοντες κινδύνου, την κατηγοριοποίηση  

καθώς και τις μεθόδους χειρουργικής αποκατάστασης των βλαβών 3ου 

βααθμού του περινέου. 
 

35.  Incidental diagnosis of synchronous endometrial and bilateral ovarian 
tumours 

Daniilidis A, Kasmas S, Tsadila I, Dinas K, Pantzaki A, Loufopoulos A 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynecology 
2012;32(1):1-2 

 



Περιγράφουμε μία ενδιαφέρουσα περίπτωση συνύπαρξης πρωτοπαθών 

όγκων ενδομητρίου και ωοθηκών και συγκεκριμένα σε γυναίκα 54 ετών 

βρέθηκαν ταυτόχρονα αδενοκαρκίνωμα ενδομητρίου, θήκωμα δεξιάς ωοθήκης 

και κυσταδένωμα αριστερής ωοθήκης. Συγχρόνως έγινε και σύντομη 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 
 

36.  Endocrine, paracrine and autocrine placental mediators in labor 

Illiodromiti Z, Antonakopoulos N, Sifakis S, Tsikouras P, Daniilidis A, 
Dafopoulos K, Botsis D, Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hormones 2012;11(4):1-13  
 

Το 65% της περιγεννητικής θνητότητας οφείλεται στον πρόωρο τοκετό, ο 

οποίος έχει συχνότητας 6-10% στον δυτικό κόσμο. Αυτό το άρθρο 

ανασκόπησης επιχειρεί να παρουσίασει όλους εκείνους τους μηχανισμούς οι 

οποίοι σε μοριακό επίπεδο μπορεί να ευθύνονται για την πρόωρη έναρξη του 

τοκετού. Έτσι λοιπόν η προγεστερόνη, το νιτρικό οξύ, η ρελαξίνη, η ορίμανση 

του εμβρυϊκού υποθαλάμου, η CRH, τα οιστρογόνα, τα νευροπεπτίδια, μπορεί 

να επιτείνουν την εξάλειψη του τραχήλου και τη διέγερση του μυομητρίου. 
 

37.  Endometriosis: The Role of pharmacotherapy 

Sardeli C, Daniilidis A, Goulas A, Papazisis G, Kouvelas D, Tzafettas I 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Womens Health Reviews 2012;8:1-
12 

 

Ο σκοπός αυτού του άρθρου ανασκόπησης ήταν να παρουσιάσει τα νεότερα  

δεδομένα όσον αφορά την φαρμακευτική θεραπεία της ενδομητρίωσης,  

χρησιμοποιώντας άρθρα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και δανέζικα στις  

μηχανές αναζήτησης. 

 

38.  An overview of pathogenesis and Pathophysiology in Endometriosis 

Tsabazis N, Daniilidis A, Mavromichali M, Loufopoulos A, Dinas K, 

Giannoulis C 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Womens Health Reviews 
2012;8:112-120 

 

Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παρουσιάζονται τα νεότερα βιβλιογραφικά  



δεδομένα από το Med Line όσον αφορά την παθοφυσιολογία και τους  

μηχανισμούς που οδηγούν στην παθογέννεση της ενδομητρίωσης. 

 

39.  Surgical treatment of endometriosis 

Michalopoulos G, Makris V, Daniilidis A, Sardeli C, Dinas K, Giannoulis C, 

Loufopoulos PD 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Womens Health Reviews 
2012;8:131-137 

 

Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παρουσιάζονται τα νεότερα βιβλιογραφικά  

δεδομένα από το Med Line και Cohrane όσον αφορά τις χειρουγικές τεχνικές  

θεραπείας της ενδομητρίωσης. 
 

40.  EDITORIAL-Endometriosis and Womens Health 

Daniilidis A 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Current Womens Health Reviews 2012;8:1-11 
 

Σαν Guest Editor του περιοδικού περιγράφω και σχολιάζω στο editorial μου τις  

δημοσιευμένες εργασίες του συγγεκριμένου τεύχους που πραγματεύονται τις  

διάφορες πτυχές του θέματος της ενδομητρίωσης 

 

41.  Conservative treatment of a 7 week cervical ectopic pregnancy after 
intra-uterine insemination- Letter to the editor 

Pantelis A, Daniilidis A, Dinas K 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2013;17(1):95 
 

Σε αυτό το γράμμα στον εκδότη περιγράφουμε την σπάνια περίπτωση έκτοπης  

τραχηλικής κύησης μετά από σπερματέγχυση και την επιτυχή αντιμετώπιση 

της συντηριτικά μς ενδομυϊκή έγχυση μεθοτρεξάτης. 
 

42.  Seasonal variation in the incidence of severe preeclampsia in 
Mediterranean climatic conditions (letter to the editor) 
Daniilidis A, Hastamouratidis H, Balaouras D, Χchitzios D, Loufopoulos PD, 

Fotinakis I, Chatzis P 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Inflammation 
2013;11(2):527-529  



 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη ερευνήθηκε η συσχέτιση της συχνότητας  

εμφάνισης της προεκλαμψίας με τις κλιματολογικές συνθήκες. Αναλύθηκαν με  

μελέτη αναδρομικής παρατήρησης σε διάστημα 48 μηνών όλες οι περιπτώσεις  

σοβαρής προεκλαμψίας. Φάνηκε πως υπάρχει αυξητική τάση τους  

καλοκαιρινούς μήνες όχι όμως στατισιτκά σημαντική. 
 

43.  Osteoprotegin as a marker of atherosclerosis in diabetic patients 
Review article  

Augoulea A, Vrachnis N, Lambrinoudaki I, Dafopoulos K, Illiodromiti Z, 

Daniilidis A, Varras M, Alexandrou A, Deligeoroglou E, Creatsas G  

Δημοσιεύθηκε στο International Journal of Endocrinology 2013;182060  
 

Ο στόχος του άρθρου αυτού ανασκόπησης ήταν να ερευνηθεί η συσχέτιση των  

επιπέδων OPG/RANKL στο πλάσμα με την δυσλειτουργία του ενδοθηλίου ,  

χρησιμοποιώντας μη επεμβατικές μεθόδους όπως υπερηχογραφικούς δέικτες  

κυρίως σε διαβητικές ασθενείς.  

 

44.  Long term follow up of women using reversible contraceptive methods-
conclusions from combining data of 3 different audits 

Daniilidis A, Balaouras D, Nasioutziki M, Chitzios D, Balaouras G, Makris V, 

Loufopoulos A, Tantanasis T 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecology and Obstetrics 2013;3(4):164 
 

Η συγκεκριμένη αναδρομική μελέτη παρουσιάζει τα δεδομένα τριών audit από  

φακέλους 11129 γυναικών για χρονικό διάστημα 17 ετών (από το 1984-2011),  

όσον αφορά τη χρήση αντισυλληπτικού χαπιού, ενδομήτριου σπειράματος τις  

πιθανές παρενέργειες,  την ασφάλεια,  αποτελεσματικότητα αλλά και την 

πιθανή συσχέτιση των αντισυλληπτικών μεθόδων με δυσπλαστικές αλλοιώσεις 

του τραχήλου. 

 

45.  Acute lung injury in preterm fetuses and neonates: mechanisms and 

molecular pathways 

Illiodromiti Z , Zygouris D, Sifakis S, Pappa KI, Tsikouras P, Salakos N, 
Daniilidis A, Siristatidis C, Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Maternal Fetal Neonatal 



Medicine 2013;26(17):1696-1704  
 

Σε αυτό το άρθρο συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας μελετάται η  

συσχέτιση της της οξείας βλάβης των πνευμόνων των πρόωρων νεογνών με  

την χημειοτακτική και φλεγμονώση δράση σε μοριακό επιπεδο των κυτοκινών  

TNFa, IL1, IL6, IL11, VEGF, TGFa, TGFb, ορόλος της χοριοαμνιονίτιδας 

καθώς και οι παθολογοφυσιολογικοί μηχανισμοί που την προκαλούν. 
 

46.  Minimally invasive techniques for female stress urinary incontinence, 
how, why, when 
Tantanasis T, Daniilidis A, Pantelis A, Chatzis P, Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives in Gynecoly and Obstetrics 
2013;288(5):995-1001  

 

Η συστηματική αυτή ανασκόπηση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιώντας άρθρα  

γραμμένα στα αγγλικά από το Medline and Cochrane library, αναλύει όλα τα  

νεότερα δεδομένα όσον αφορά τις χειρουγικές τεχνικές αντιμετώπισης της  

γυναικείας ακράτειας ούρων από έπειξη όπως το TVT, TVT-O, και τα mini-

slings. 
 

47.  Abdominal wall endometriosis after a caesarian section – an interesting 
case report  
Chatziparadeisi A, Daniilidis A, Diavatis S, Vrachnis N, Carcea F, 

Giannoulis C 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2014;3:360-361 

 

Παρουσιάζουμε την ενδιαφέρουσα και σπάνια περίπτωση 33χρονης γυναίκας 

η οποία εμφάνησε μάζα ενδομητρίωσης διαστάσεων 3,5χ2 cm στην ουλή  

προηγηθείσας καισαρικής τομής, καθώς και σύντομη ανασκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας. 
 

48.  A unique case of ruptured ectopic pregnancy in a patient with negative 
pregnancy test – a case report and brief review of the literature  
Daniilidis A, Pantelis A, Makris V, Balaouras D, Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2014;18(1):282-285 



 
 Ρήξη έκτοπης κύησης σε ασθενή με αρνητικό τεστ κυήσεως 

 Δανιηλίδης Α, Μπαλαούρας , Χίτζιος , Παντελής Α, Μπαλαούρας Γ, Carcea 

F 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο ΣυνέδιροΥπερήχων Αθήνα 
(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:22) 

 

Παρουσίαζουμε την σπάνια περίπτωση μίας νέας γυναίκας η οποία προσήλθε  

στα επείγοντα με αιμοπεριτόναιο και αρνητικόσυμβατικό τεστ κύησης στο σπίτι  

της και στο νοσοκομείο κατά την εισαγωγή. Η διάγνωση της δεξιάς σαλπιγγικής  

εξωμητρίου έγινε κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο όπως και κατά την  

λαπαροτομία στην οποία υποβλήθηκε. 
 

49.  Uterine inversion after controlled cord traction during caesarean 
section: a case report  

Chatzistamatiou K, Daniilidis A, Chatzis P, Vrachnis N, Loufopoulos PD, 

Tzafettas M, Carcea F 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2013;4:476-477 
 

Παρουσιάζουμε την σπάνια περίπτωση εκστροφής μήτρας κατά τη διάρκεια  

καισαρικής τομής καθώς και μια σύντομη αανσκόπηση της βιβλιογραφίας όσον  

αφορά το μηχανισμό, τη συχνότητα και την αντιμετώπιση. 
 

50.  Rapid recurrence of a corpus luteum cyst after laparoscopic surgery in 
a young woman with a levonorgestrel releasing coil 
Daniilidis A, Chatzistamatiou K, Dagklis T, Chatziparadisi C, Oikonomou Z, 

Tzafettas M 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynecology 
2014;14:1-2 

 

 Ταχεία υποτροπή κύησης ωχρού σωματίου μετά από λαπαροσκοπική 
αφαίρεση σε γυναίκα που έφερε σπείραμα λεβονοργεστρέλης 

 Δανιηλίδης Α, Χατζησταματίου Κ, Δαγκλής Θ, Χατζηπαραδείση Κ, Οικονόμου 

Ζ, Τζαφέττας Μ 

Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΥπερήχων Αθήνα 



(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:27 
 

Παρουσίαζουμε την περίπτωση γυναίκας η οποία μετά από δύο τοκετούς και 

την τοποθέτηση σπειράματος mirena εμφάνισε συστροφή κύσητς ωχρού 

σωματίου για την οποία υποβλήθηκε σε λαπαροσκοπική αφαίρεση. Ένα μήνα 

μετά την επέμβαση επανεμφανήσθηκε η ίδιας μορφής και διαστάσεων κύστη η 

οποία αντιμετωπίσθηκε με αφαίρεση του σπειράματος και χορήγηση 

συνδυασμένων αντισυλληπτικών. 
 

51.  Metastatic cervical carcinoma presenting as psoas abscess, after a 
radical total hysterectomy. 
Chatzis P, Daniilidis A, Papathanasiou N, Lathouras K, Loufopoulos PD, 

Vrachnis N 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynecology 
2014;34:101-113 

 

Πρόκειται για την σπάνια περίπτωση εμφάνισης μεταστατικού καρκίνου του  

τραχήλου μετά από ριζική υστερεκτομή σε γυναίκα 40 ετών, με τη μορφή  

αποστήματος στο ψοίτη μυ. Παρουσίαζεται η διαφοροδιάγνωση και  

αντιμετώπιση της περίπτωσης. 
 

52.  Association of fetal loss with recent parvovirus infection and other 
demographic prognostic risk factors  
Daniilidis A, Sidiropoulos K, Panna ZD, Hatzipantelis E, Loufopoulos A, 

Dinas K 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynecology 
2014;34:40-44 

Πρόκειται για προπτική case control μελέτη στην οποία συμμετείχαν 206 

έγκυες γυναίκες από τις οποίες οι 71 και 65 είχαν αποβολή 1ου και 2ου τριμήνου  

αντίστοιχα και το 3,68% και 5,8% αντίστοιχα ήταν θετικές για μόλυνση από 

parvo B19 με τη μέθοδο Elisa και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Δεν υπήρχε 

στατιστική διαφορά στις δύο ομάδες μόλυνσης (p=0,29), οι θετικές έγκυες είχαν 

2 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για αποβολή ενώ μεγαλύτερο κίνδυνο για 

μόλυνση (OR=3.5) είχαν αυτές των οποίων τα παιδιά πήγαιναν σχολείο. 
 



53.  Predictive value of anti-müllerian hormone, follicle-stimulating 
hormone and antral follicle count on the outcome of ovarian stimulation 
in women following GnRH-antagonist protocol for IVF/ET. 
Tsakos E, Tolikas A, Daniilidis A, Asimakopoulos B 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives in Gynecoly and Obstetrics 
2014;290(6) 

 

Στην προοπτική αυτή μελέτη συμμετείχαν 105 γυναίκες υπό θεραπεία για 

κύκλο   ICSI με GnRH antagonist πρωτόκολλο και HCG 

διέγερση.Εμβρυομεταφορά έγινε στις 2-3 ημέρες. Μετρήθηκαν τα επίπεδα των 

AFC, FSH και AMH. Ανάλογα με τον αριθμό των ωαρίων που λήφθηκαν 

χωρίστηκαν σε χαμηλής (<4), φυσιολογικής (4-12) και μεγάλης ανταπόκτρισης 

(>12). Τα επίπεδα των AFC,FSH,AMH ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετικά 

στις ομάδες αυτές. Εντούτοις τα AFC φαίνεται να έχουν την καλύτερη 

προγνωστική αξία. 
 

54.  Probing the impact of sex steroids and menopause-related sex steroid 
deprivation on modulation of immune senescence 

 Vrachnis N, Zygouris D, Illiodromiti Z, Daniilidis A, Valsamakis G, 

Kalantaridou S 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Maturitas 2014;78(3):174-178 
 

Το άρθρο αυτό είναι μία συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον 

αφορά τις φυσιολογικές μεταβολές που επέρχονται κατά την εμμηνόπαυση 

τόσο στο ορμονικό περιβάλλον όσο και στο ανοσοποιητικό σύστημα. Γίνεται 

εκτενή  αναφορά στην πιθανή συσχέτιση των Tumor Necrosis Factor-α (TNF-

α), Interleukins-1β, 6, 8 and 13 (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-13) and Monocyte 

Chemoattractant Protein-1 (MCP-1) με τις μεταβολές στο ανοσοποιητικό  

σύστημα των μετεμμηνοπαυσιακών γυναικών, αλλά και με τις ορμονικές 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα. 

 

55.     Increased nuchal translucency and diaphragmatic hernia. A case report 
 Daniilidis A, Balaouras D, Psarra N, Chitzios D, Tzafettas M, Balaouras G, 

Vrachnis N 

 



Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2015;2:237-239 

Μπαλαούρας , Δανιηλίδης Α, Ψαρρά Ν, Χατζής Π, Χίτζιος , Μπαλαούρας Γ, 

Καρτσέα Φ, Γιαννούλης Χ, Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Λουφόπουλος Α 

Παρουσιάσθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων-5th Congress of 
the South East European Society of Perinatal Medicine (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 15), Θεσσαλονίκη 2013 

 

         Παρουσιάστηκε η περίπτωση εγκύου με αυξημένη αυχενική διαφάνεια,    

         φυσιολογικό καρυότυπο μετά από αμνιοπαρακέντηση, και παρουσία   

         διαφραγματοκήλης στις 16 εβδομάδες κύησης. 
 

56. Microparticles hyperactivity in a case of intrauterine growth restriction.  
 Makris V, Daniilidis A, Koiou A, Balaouras D, Ι. Fotinakis I, Spathopoulou S, 

Tantanasis T, Dinas K, Loufopoulos A 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 
Gynecology 2015; 42(2):231-3 

 

Παρουσιάζεται περίπτωση υπολειπόμενης ενδομήτριας ανάπτυξης στις 37  

εβδομάδες κύησης, με τιμές μικροσωματιδίων ορού (MPs) 48,90nM δηλαδή 21  

φορές μεγαλύτερη από ότι σε μία φυσιολογική κύηση. Ανασκόπηση της  

βιβλιογραφίας 

 

57. Variation of ultrasound findings in the first trimester examination of 
recurrent cases with trisomy 21.  

 Daniilidis A, Balaouras D, Chitzios D,  Capilna Μ,  Asimakopoulos E 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Clinical Medicine Research 
2015;7(6):495-8 

 

Παρουσίαζονται επριπτώσεις τρισωμίας 21 με διαφορετικά υπερηχογραφικά  

ευρήματα κατά τον έλεγχο του 1ου τριμήνου. Γίνεται και ανασκόπηση της  

βιβλιογραφίας. 
 

58. The mandatory role of groin lymphadenectomy in clinical stages IB and 
II vulvar cancer.  



 M.E. Capilna, B, Szabo, C.R. Nicolaou, A. Daniilidis, R.M. Neagoe, B. 

Moldovan  

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Eyropean Journal of Gynaecological 
Oncology 2016;37(1):86-8 

 
Πρόκειται για αναδρομική μελέτη σε 22 ασθενείς με FIGO IB-II στάδιο καρκίνο  

του αιδοίου, όπου μετά από ριζική αιδοιεκτομή και αφαίρεση των βουβωνικών  

λεμφαδένων, βρέθηκαν θετικοί λεμφαδένες στο 45,4%. 

 

59. Spontaneous intrauterine pregnancy following abdominal radical 
trachelectomy – a case report  

 M.E. Capilna, S.C.Rusu, C.I. Puiac, A. Daniilidis, B.Szabo 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynecological 
Oncology 2015;2:229-230 

 

Παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης αυτόματης σύλληψης και τοκετού 

στις 38  εβδομάδες μετά από κοιλιακή ριζική τραχηλεκτομή σε καρκίνο 

τραχήλου ΙΒ2  

γυναίκας 24 ετών. 

 

60. Ganglioneuroblastoma during pregnancy A rare case report 
 M.A. Moga, A. Daniilidis, N.F. Bigiu, C. Andrei, K. Dinas, D.G. Festila  
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 

Gynecology 2016;43(2):265-7 
 

Παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση γαγλιονευροβλαστώματος κατά τη  

διάρκεια της κύησης. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπησης  

βιβλιογραφίας.  

 
61.  Appendectomy for asymptomatic appendicitis during caesarean section 

- an interesting case report. 
 Panteleris N, Daniilidis A, Stamkopoulou A, Kogeorgos S, Chatzis P, 

Assimakopoulos E. 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and 

Gynecology 2016;43(4):614-615 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29734562
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29734562


 
Παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση ασυμπτωματικής σκωληκοειδίτιδας 

κατά τη διάρκεια της κύησης. Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπησης  

βιβλιογραφίας.  

 

62. Cytokines of Cervical Mucosa and Human Papilloma Virus Infection of 
the Cervix: A Descriptive Study. 

 Daniilidis A, Koutsos J, Oikonomou Z, Nasioutziki M, Hatziparadisi K, 

Tantanasis T. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Acta Cytol. 2016;60(1):58-64 
 

Πρόκειται για πειραματική μελέτη παρατήτρησης της συσχέτισης των 

κυτοκινών του τραχήλου με την HPV λοίμωξη σε 97 γυναίκες με HSIL και LSIL. 

 

63.  Screening performance of different methods defining fetal nasal bone 
hypoplasia as a single and combined marker for the detection of 
trisomy 21 in the second trimester. 

 Papasozomenou P, Athanasiadis AP, Zafrakas M, Panteris E, Mikos 

T, Daniilidis A, Loufopoulos A, Assimakopoulos E, Tarlatzis BC. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό J Matern Fetal Neonatal Med. 2016 
Oct;29(20):3368-73 

Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης προγνωστικών δεικτών για  

προγεννητική διάγνωση τρισωμίας 21 στο δέυτερο τρίμηνο της κύησης σε 

1300 γυναίκες. Χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμός δεικτών ρινικού οστού,  

αμφιβρεγματικής διαμέτρου, MoM σύμφωνα με καμπύλες ανάπτυξης του  

ελληνικού πληθυσμού. 

 

64. An ectopic pregnancy wit a very high B-HCG and the success of 
methotrexate as a choice of treatment  

 Chitzios D., Balaouras D., Tantanasis T., Daniilidis A., Mavromatidis G and 

Loufopoulos A 

 Δημοσιέυθηκε στο περιοδικό International Journal of Current and 
Advanced Research 2016;4:826-828 

         Παρουσιάστηκε στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 2nd – 5th 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27003414
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635074
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26635074


October 2016, Square, Brussels 
 

Πρόκειται για ενδιαφέρουσα παρουσίαση περιστατικού εγκύου με έκτοπη 

κύηση και υψηλές τιμές χοριακής (13827) όπου και αντί χειρουγείου 

χορηγήθηκε  μεθοτρεξάτη. 

 

65.    Rectovaginal tear after sexual intercourse in a young woman-a case 
report. 

 Daniilidis A, Panteleris N, Symeonidis N. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia. 2016 Oct-Dec;20(4):320. 
 

Πρόκειται για την παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού ρήξης περινεόυ 4ου   

βαθμού μετά από σεξουαλική επαφή και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

66.  Endometrial changes after methotrexate treatment: Relation with 
multiple nabothian cysts and future pregnancies 
Dimitrios Balaouras, Dimitrios Chitzios, Angelos Daniilidis, Theocharis 
Tantanasis, Georgios Mavromatidis, Aristotelis Loufopoulos, Maria Nasioutziki 

and Efstratios Asimakopoulos  

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικο European Journal of Inflammation 2016, 
Vol. 14(2) 124– 127 
 

Πρόκειται για κλινική μελέτη σε 30 γυναίκες με έκτοπη κύηση όπου χορηγήθηκε  

methotrexate και μελετήθηκε η συσχέτιση με την παρουσία κύστεων naboth  

καθώς και οι τυχόν μεταβολές του ενδομητρίου.  

 

67.   Comments on the ESHRE recommendations for the treatment of minimal 
endometriosis in infertile women. 

 Daniilidis A, Pados G. 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Reproductive Biomedicine Online. 2018 

Jan;36(1):84-87.  
 

Πρόκειται για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας-άρθρο opinion όσον αφορά τις  

διεθνής οδηγίες για την αντιμετώπιση της ελάχιστης ενδομετρίωσης σε  

υπογόνιμες γυναίκες. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29416311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29416311
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100809
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29100809


68.   Deferasirox improves liver fibrosis in beta-thalassaemia major patients. A 
five-year longitudinal study from a single thalassaemia centre. 

 Sousos N, Sinakos E, Klonizakis P, Adamidou D, Daniilidis A, Gigi E, Vetsiou 

E, Tsioni K, Mandala E, Vlachaki E. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Br J Haematol. 2018 Apr;181(1):140-142 
 
         Πρόκειται για  προοπτική μελέτη διάρκειας 5 ετών  σε ασθενής με β-μεσογειακή  

         αναιμία και κίρωση ήπατος όσον αφορά την θεραπευτική δράση της 

deferasirox.  
 
69.     Hydrosalpinx: Tubal surgery or in vitro fertilisation? An everlasting   
         dilemma nowadays; a narrative review 
 A. Daniilidis, D. Balaouras, D. Chitzios, T. Theodoridis & E. Assimakopoulos 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynaecology, 

2017;37:5, 550-556 
          Παρουσιάστηκε στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 2nd – 5th 

October 2016, Square, Brussels 
 

Πρόκειται για ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το πώς πρέπει 

να αντιμετωπίζεται η υπογονιμότητα  σαλπιγγικού παράγοντα, με 

λαπαροσκόπηση ή εξωσωματική.  
 

70.  Is there a role for single-port laparoscopy in the treatment of 
endometriosis? 

 Daniilidis A, Chatzistamatiou K, Assimakopoulos E. 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Minerva Ginecol. 2017 Oct;69(5):488-503.  

   

Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά  

 τη  χρήση του single port στη λαπαροσκοπική θεραπεία της ενδομητρίωσης. 

Φαίνεται πως η τεχνική αποτελεί ασφαλή εναλλακτική μέθοδο με εξίσου καλή 

αποτελεσματικότητα όσον αφορά τη χειρουργική θεραπεία της ενδομητρίωσης. 

Σίγουρα όμως χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση, διαφορετική καμπύλη 

εκμάθησης αλλά και ξεχωριστά ενδοσκοπικά εργαλεία σε σχέση με τη 

συμβατική λαπαροσκόπηση. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28106901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28106901
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263049
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28263049


71.    Native tissue repair versus mesh repair in pelvic organ prolapse surgery. 

 Kalkan U, Yoldemir T, Ozyurek ES, Daniilidis A. 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Climacteric. 2017 Dec;20(6):510-517.  
 

Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τα  

συγκριτικά πλεονεκτήματα αποκατάστασης πρόπτωσης μήτρας με χρήση  

ταινίας και χωρίς. 

 

72.    Safety and efficacy of intravenous iron administration for uterine bleeding   

         or postpartum anaemia: a narrative review. 

 Daniilidis A, Panteleris N, Vlachaki E, Breymann C, Assimakopoulos E. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό J Obstet Gynaecol. 2018 May;38(4):443-
447. 

 
Πρόκειται για μία περιγραφική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την  

αποτελεσματικότητα της ενδοφλέβιας χορήγησης σιδήρου για την 

αντιμετώπιση της αναιμίας στην κύηση και λοχεία. 

 

73.    Isolation of a novel embryonic stem cell cord blood-derived population 
with in vitro hematopoietic capacity in the presence of Wharton's jelly-
derived mesenchymal stromal cells. 

 Gounari E, Daniilidis A, Tsagias N, Michopoulou A, Kouzi K,Koliakos G. 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cytotherapy. 2018 Dec 4. pii: S1465-

3249(18)30694-7.  
 
         Πρόκειται για προοπτικη μελέτη απομόνωσης με νέες τεχνικές 

βλαστοκυττάρων από την ουσία του wharton. 

 

74.    Can the measurement of endometrial thickness by transvaginal       
       ultrasound be used for the prediction of endometrial cancer in  
       asymptomatic post menopausal women? A systematic review of the  
       literature 

        Daniilidis A., Balaouras D, Chitzios D, Kalkan U, Mamopoulos A,    

Assimakopoulos E                                                                                             

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28872932
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29057687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29057687
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30522805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30522805
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30522805


Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynaecological    
Oncology 2019;5:752-758 

Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία δείχνει πως σε  

ασυμπτωματικές εμμηνοπαυσιακές γυναίκες το πάχος του ενδομητρίου που  

αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο είναι τα 11mm με τον διακολπικό υπέρηχο. 

 

75.    Vault prolapse occurrence after total laparoscopic hysterectomy and total    

         abdominal hysterectomy performed for benign indications, is there a                         

         difference? A systematic review of the literature.  

          Daniilidis A. Chatzistamatiou K, Siskou M, Kalkan U, Theodoridis T, Angioni 

S. 

         Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and           
Gynecology 2019;2:5:183-185  

         Παρουσιάστηκε στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 2nd – 5th 
October 2016, Square, Brussels 
 

  Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία δείχνει πως δεν       

  υπάρχει στατιστική διαφορά όσον αφορά την πρόπτωση του κολπικού    

           κολοβώματος μετά από λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή σε σύγκριση με 

τη λαπαροτομία. 

 

76.  Laparoscopic Diagnosis and Treatment of Obturator Nerve Entrapment 
Because of a Deep Infiltrating Endometriotic Nodule: A Case Report. 
Kalkan Ü, Daniilidis A. 
Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό J Minim Invasive Gynecol. 2018 Sep 
26(4):766-769.  

 

Πρόκειται για την παρουσίαση σπάνιας περίπτωσης λαπαροσκοπικής 

θεραπείας ενδομητρίωσης στο θυρεοειδικό νεύρο, και ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

 

77. Genetis of endometriosis: a comprehensive review                                                       

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30266589
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30266589


       Deiana D, Gess S, Anardu M, Daniilidis A, Nappi L, D’Alterio MN, Pontis A, 

Angioni S  

       Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecological Endocrinology  
       2019;35:7:553-558 
 

Πρόκειται για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά το γενετικό  

υπόστρωμα της δημιουργίας και εκδήλωσης της ενδομητρίωσης. 

 

78. Effect of ultramicronized-palmitoylethanolamide and co-micronized    

        palmitoylethanolamide/polydatin on chronic pelvic pain and quality of life 
in endometriosis patients: An open-label pilot study 

       Stochino Loi E, Pontis A, Cofelice V, Pirarbe S, Fais MF, Daniilidis A, Melis I,    

        Paoletti AM, Angioni S.  

        Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Women’s Health        

        2019;11:443-449 

 

Πρόκειται για προοπτική μελέτη παρατήρησης σε 30 συμπτωματικές γυναίκες 

με διάγνωση λαπαροσκοπικά ενδομητρίωσης. Τους χορηγήθηκε 

ultramicronized-palmitoylethanolamide για 10 ημέρες και στη συνέχεια  co-

micronized palmitoylethanolamide/polydatin για 80 ημέρες. Στο τέλος της 

θεραπείας οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στη 

συμπτωματολογία του πυελικού άλγους, της δυμηνόρροιας, της 

δυσπαρεύνειας, της δυσχεσίας αλλά και της ποιότητας ζωής τους. 

 

79.  Quality control and assurance in ISO15189:2012 Molecular Cytopathology   

       Laboratories for HPV DNA Testing 

       Vavoulidis E, Nasioutziki M, Mareti E, Karpa V, Tsabazis N, Pratilas G, Liberis 

A,  Carcea F, Petousis S, Daniilidis A, Dinas K 

       Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό ACTA Scientific Microbiology 2010;3:1 
 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και περιγραφή της εμπειρίας όσον αφορά τις  

διαδικασίες ποιότητας που θα πρέπει να ακολουθηθούν όσον αφορά την  

απόκτηση πιστοποίησης ενός εργαστηρίου HVP DNA testing για το screening  

του τραχήλου της μήτρας. Παρουσιάζεται η εμπειρία των συγγραφέων στη  



σχεδίαση και εφαρμογή ενός ενιαίου ευέλικτου συστήματος Εσωτερικού και  

Εξωτερικού Ελέγχου Διασφάλισης της Εργαστηριακής Ποιότητας σε  

Κυτταρολογικά Εργαστήρια που διενεργούν HPV DNA testing και είναι  

διαπιστευμένα κατά το πρότυπο ISO 15189:2012. Περιγράφονται αναλυτικά 

όλες οι στρατηγικές για αποτελεσματική διαχείριση ποιότητας και δίνονται 

χρήσιμες συμβουλές που θα διευκολύνουν τη δημιουργία ενός τέτοιου 

συστήματος διαχείρισης ποιότητας. 

 

80.  Operative Vaginal Delivery: A Review of Four National Guidelines  
Tsakiridis I, Giouleka S, Mamopoulos A, Athanasiadis A, Daniilidis A, Dagklis 

T   

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Perinatal Medicine, 
2020;26:48:189- 198 

 
Πρόκειται για άρθρο ανασκόπησης το οποίο αναλύει και συγκρίνει  4 διεθνείς  

οδηγίες που αφορούν τον κολπικό τοκετό. Συγκεκριμμένα αναλύοντια οι 

οδηγίες των RCOG, RANZCOG, SOGC και ACOG.  Φαίνεται τελικά πως δεν 

υπάρχει συμφωνία όσονα φορά την τεχνική τη χρήση των εμβρυουλών ή της 

συκιουλκίας.   

 

81.   Correlation of Human Papillomavirus multiple infections with cytological  

        findings in a cohort of Greek women 

        Gounari E, KarakotaM, Kioutsouki M, Tsagias N, Daniilidis A, Koliakos G 

        Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Aristotle Biomedical Journal 2020;2:61-74 

 

        Πρόκειται για μελέτη κοόρτης σε 627 δείγματα τεστ παπανικολάου με το 70.17%    

        αυτών παθολογικών. Ακολούθησε έλεγχος των δειγμάτων με HPV DNA 

ανάλυση, PCR. Στο 70% ανιχνεύτηκε τουλάχιστον ένας τύπος HPV. Τα πιο 

συχνά υψηλού  κινδύνου στελέχη ήταν οι τύποι 16,31 και 51. Γυναίνες με 

φυσιολογική κυτταρολογία συνήθως έχουν προσβληθεί μόνο από ένα τύπο 

ενώ αυτές με παθολογικό τεστ παπανικολάου με περισσότερους τύπους ιού. 

 

82.   Association between endometriosis and gynecological cancers: a critical    



        review of the literature 

        Kalaitzopoulos RD, Mitsopoulou A, Iliopoulou SM, Daniilidis A, Samartzis EP,    

        Economopoulos KP 

        Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Archives of Gynecology and Obstetrics    

       2020;301(2):355-367 

 

      Πρόκειται για ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τη συσχέτιση της   

ενδομητρίωσης και της εμφάνισης γυναικολογικού καρκίνου. Βρέθηκαν 25 

μελέτες για ενδομητρίωση και καρκίνο του ενδομητρίου, 8 για καρκίνο του 

μαστού, 8 για  καρκίνο του ενδομητρίου και 2 για καρκίνο του τραχήλου. Τα 

αποτελέσματα δείχνουν συσχέτιση μόνο για καρκίνο των ωοθηκών clear cell και 

endometrioid. 

 

83. Cohort retrospective study of the high-risk HPV recurrence in Greek 

women after cervical lesion treatment through detection of viral E6/E7     

      mRNA expression - Status Change 
      Carcea F, Daniilidis A, Vavoulidis E, Nasioutziki M, Papanikolaou A, Dinas K 

     Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JBUON (Journal of the Balkan Union    
    Of Oncology) 2020:25(1);99-107 

 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να διευρυνθούν και να αξιολογηθούν πιθανές 

αλλαγές στη έκφραση των E6/E7 mRNA του ιού HPV μετεγχειρητικά σε γυναίκες 

που είχαν υποβληθεί σε αφαιρετική χειρουργική θεραπεία των ενδοεπιθηλιακών 

τους αλλοιώσεων τραχήλου μήτρας και σε περίπτωση αλλαγών, να αξιολογηθεί 

η πιθανή χρήση του εν λόγω HPV σχετιζόμενου βιοδείκτη ως προγνωστικό 

εργαλείο διαλογής των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για αποτυχία θεραπείας 

ή εμμένουσα νόσο. Μελετήθηκαν 101 ασθενείς του Ιατρείο Κολποσκόπησης 

προ- και μετ- εγχειρητικά με κολποσκόπηση, κυτταρολογία, CLART-2 HPV-

DNA test και  HPV-PROOFER E6/E7 mRNA test. Η μελέτη μας έδειξε πως από 

τις 12 ασθενείς με θετικό HPV mRNA πριν και μετά τη θεραπεία, σε 3 

περιστατικά τα αποτελέσματα HPV DNA τους ήταν αρνητικά μετά τη θεραπεία 

κάτι που σημαίνει πως αν βασιζόμασταν μόνον στο HPV DNA testing τότε αυτά 

τα περιστατικά θα είχαν διαχειριστεί εσφαλμένα ως επιτυχώς θεραπευμένα 

περιστατικά. Επίσης δείξαμε πως το E6/E7 HPV mRNA testing έχει υψηλότερη 



ειδικότητα και θετική προγνωστική αξία για την πρόβλεψη πιθανής θεραπευτικής 

αποτυχίας συγκριτικά με το HPV DNA testing. Συνοψίζοντας, φαίνεται πως η 

υπερέκφραση των E6/E7 mRNA του ιού HPV αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο 

βιοδείκτη για τον προσδιορισμό της επιτυχίας/αποτυχίας της εκάστοτε 

αφαιρετικής θεραπείας. 

 

84. Reproductive outcome after operative hysteroscopy for uterine septum:  
scissors or diathermy? 

Daniilidis A, Kalpatsanidis A, Kasmas S, Kalkan U, Pados G, Angioni S 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Minerva 2020;71(1):36-42 

 

Πρόκειται για μετανάλυση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας η οποία πραγματεύεται 

την υπόθεση εάν έχει κάποια διαφορά στο περιγεννητικό αποτέλεσμα η  

υστεροσκοπική θεραπέια διαφράγματος μήτρας με ρεσεκτοσκόπιο ή με  

ενδοσκοπικό ψαλίδι. Ο αριθμός των σχετικών μελετών είναι μικρός αλλά 

φαίνεται ότι δεν υπάρχει στατιστική σημαντική διαφορά μεταξύ  των δύο 

τεχνικών. 

 

85. A European survey on the conservative surgical management of 
endometriotic cysts on behalf of the European Society for Gynecological 
Endoscopy (ESGE) 
G. Pados, A.Daniilidis, J Keckstein, P. Papandreou, S. Gordts 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Facts Viwes and Vision 
 
Πρόκειται για μελέτη με ερωτηματολόγιο μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής 

Εταιρείας Ενδοσκόπησης. Ο στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις 

χειρουργικές πρατκικές που αφορούν την αντιμετώπιση των ενδομητριωσικών 

κύστεων σε υπογόνημες γυναίκες και να προχωρήσει σε σχολιασμό αυτών σε 

σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία, ώστε να εξαχθούν οδηγίες. 

Συμεπρασματικά φαίνεται ότι το 74% των χειρουργών θεωρούν χρειάζονται 

περισσότερα δεδομένα και η καλύτερη προσέγγιση είναι η εξατομίκευση με βάση 

της ανάγκες και ιδιαιτερότητες των υπογόνημων γυναικών. 

 



86. Cervical, anal and oral HPV detection and HPV type concordance among 
women referred for colposcopy 

Nasioutziki M, Chatzistamatiou K, Loufopoulos PD, Vavoulidis E, Tsampazis N, 

Pratilas GC, Liberis A, Karpa V, Parcharidis E, Daniilidis A, Spanos K, Dinas K 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Infectious Agents and Cancer 2020:15:22 

 

Πρωτότυπη Εργασία-Αναδρομική κλινικοεργαστηριακή μελέτη 

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των ποσοστών της HPV λοίμωξης σε 

δείγματα τραχήλου μήτρας, στοματοφάρυγγα και πρωκτού σε γυναίκες που 

παραπέμφθηκαν στο Ιατρείο Κολποσκόπησης της Β’ Μαιευτικής Γυναικολογικής 

Κλινικής ΑΠΘ για παθολογικά αποτελέσματα προσυμπτωματικού ελέγχου για 

καρκίνο τραχήλου μήτρας και η συμφωνία διαφορετικών HPV τύπων μεταξύ 

αυτών των ανατομικών περιοχών. Από τις 118 γυναίκες, DNA υψηλού-κινδύνου 

HPV ανιχνεύθηκε σε 65/118 (55.1%) στον τράχηλο, 64/118 (54.2%) στον 

πρωκτό και 3/118(2.5%) στην στοματική κοιλότητα. DNA χαμηλού-κινδύνου 

ανιχνεύθηκε σε 14/118 (11.9%) στον τράχηλο και 11/118 (9.3%) στον πρωκτό. 

Οι phi-συντελεστές μεταξύ τραχήλου και πρωκτού ήταν HPV16(phi:0.392, 

p=0.000), HPV18 (δεν ανιχνεύτηκε), HPV31(phi:0.658, p=0.000), 

HPV33(phi:0.758, p=0.000), HPV45(phi:-0.12, p=0.895), HPV52(phi:0.415, 

p=0.000), HPV58(phi:0.473, p=0.000). Συμπερασματικά, φαίνεται ότι οι 

περισσότεροι HPV τύποι, υψηλού- και χαμηλού-κινδύνου, που ανιχνεύονται 

στον τράχηλο της μήτρας γυναικών με τραχηλική δυσπλασία, συσχετίζονται με 

τους HPV τύπους στον πρωκτό αυτών των γυναικών. Αυτό επίσης αφορά 

ειδικότερα τους HPV τύπους του εννιαδύναμου εμβολίου προσδίδοντας σε αυτό 

μία επιπλέον εφαρμογή. 

 

87. Molecular evaluation of a multiplex methylation panel for epigenetic 
analysis of FNAB samples from Greek patients with suspicious breast 
lesions 

       E. Vavoulidis, M. Nasioutziki MD, G.C. Pratilas, E. Mareti , S. Petousis , N. 

Kougioumtsidou , M. Symeonidou , P.D. Loufopoulos, A. Daniilidis , A. 

Chatzikyriakidou , A. Lambropoulos, L. Zepiridis , K. Dinas 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο Journal of Balkan Union of Oncology (JBUON), 
April 2020 



Η μεθυλίωση DNA σε περιοχές γονιδιακών υποκινητών έχει παρατηρηθεί σε 

αρκετά είδη καρκίνων, συμπεριλαμβανομένου και του Καρκίνου του Μαστού. 

Ένα πρωτόκολλο Methylation Specific PCR (MSP) σχεδιάστηκε και 

εφαρμόστηκε σε κλινικά δείγματα Αναρρόφησης δια λεπτής βελόνης (Fine 

Needle Aspiration Biopsy, FNAB) μαστού, ενός βιολογικού υλικού που έχει 

ελάχιστα χρησιμοποιηθεί στην βιβλιογραφία, για να προσδιοριστούν τα επίπεδα 

μεθυλίωσης των υποκινητών των γονιδίων CND2, APC, HIN1 & CDH13 και να 

εκτιμηθεί το κατά πόσο αυτό το πολυγονιδιακό πάνελ μεθυλίωσης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως βιοδείκτης για την ανίχνευση του Καρκίνου του Μαστού σε 

ελληνικό πληθυσμό. Υπερμεθυλίωση παρατηρήθηκε στο 74%, 69.2%, 59.6% 

και 63.4% των δειγμάτων για τα γονίδια CND2, HIN1, APC και CDH13 

αντιστοίχως. Το γονίδιο CND2 ήταν το πιο συχνά μεθυλιωμένο στα περιστατικά 

με κυτταρολογική διάγνωση κακοήθειας (90%) και τα γονίδια APC και HIN1 στα 

περιστατικά διαγνωσμένα ως ύποπτα για κακοήθεια (88.2%). Σημαντική 

συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ της ιστολογικής διάγνωσης και των 

συχνοτήτων μεθυλίωσης όλων των γονιδίων μελέτης (p-values<0.001). Βρέθηκε 

ότι ο σχετικός κίνδυνος (Odds Ratio) για κακοήθεια μαστού ήταν  8.267 για το 

γονίδιο CND2, 5.235 για το γονίδιο APC, 7.852 για το γονίδιο HIN1 and 22.920 

για το γονίδιο CDH13, υποδηλώνοντας την θετική συσχέτιση της μεθυλίωσης 

των 4 γονιδίων με την εμφάνιση κακοήθειας μαστού. Επίσης, υπολογίστηκαν οι 

διαγνωστικές παράμετροι για κάθε γονίδιο και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο 

συνδυασμός των τεσσάρων γονιδίων σε ένα πολυγονιδιακό πάνελ μεθυλίωσης 

αυξάνει σημαντικά την Ειδικότητα (Specificity) και Θετική Προγνωστική Αξία 

(Positive Predictive Value) συγκριτικά με την μεθυλίωση οποιουδήποτε 

μεμονωμένου εκ των τεσσάρων γονιδίων. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι η FNAB 

μαστού σε συνδυασμό με τα δεδομένα μεθυλίωσης από τα αναρροφημένα 

κυτταρολογικά υλικά μαστού εμφανίζουν πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα 

όσον αφορά την χρήση τους ως βιοδείκτη για την πρώιμη ανίχνευση του 

κινδύνου για Καρκίνο του Μαστού σε γυναίκες με ύποπτες αλλοιώσεις μαστού. 

88. Long-term effects of treatment of central precocious puberty with 
gonadotropin-releasing hormone analogs every three months 
Vatopoulou A, Roos E, Daniilidis A, Dinas K 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecological Endocrinology, 2020:6:2:1-3 

  



 

Πρόκειται για προοπτική μελέτη της δράσης των GnRH analoges στην πρώιμη 

ήβη κεντρικής αιτιολογίας.  Η μελέτη είχε διάρκεια 4 ετών και οι 24 ασθενείς 

υποβλήθηκαν σε θεραπεία με ανάλογα κάθε τρεις μήνες (im leuprolide acetate 

11.25mg). Η παρακολούθηση των ασθενών στα επόμενα 3 χρόνια έδειξε 

αύξηση σε ύψος κατά 4-6cm, η οστική πυκνότητα δεν επηρεάσθηκε όμως το 

BMI αυξήθηκε σε όλους τους ασθενείς μας. Συμπερασματικά η συγκεκριμένη 

θεραπεία αποτελεί εναλλακτική επιλογή θεραπείας. 

 

89. Female Contraception options for specific high risk groups 
      Daniilidis A, Grozou F, Papandreou P, Tsonis O, Liberis A, Vatopoulou A 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Gynecology and Obstetrics 
2020;2(3):134-148 
Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της βιβλογραφίας όσον αφορά τις 

δυνατότητες για αντισύλληψη σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες γυναικών με 

καρδιαγγειακή νόσο, παχυσαρκία, άνω των 40 και πριν την ηλικία των 16, όπως 

και αμέσως μετά την κύηση. 

 

90. Sjogren syndrome and abdominal adhesions. Could they be related? 
Daniilidis A, Michalopoulos CK, Pratilas G, Limperis A, Kalkan U, Dinas K 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό European Gynecology and 
Obstetrics 2020 
 
Πρόκειται για αναφορά σπάνιου περιστατικού γυναίκας που υποβλήθηκε σε 

λαπαροσκοπική αφαίρεση εξαρτημάτων με ιστορικό Sjogren. Δεν υπήρχε 

ιστορικό άλλων επεμβάσεων ή πυελικής φλεγμονώσους νόσου. Κατά τη 

διάρκεια της λαπαροσκοπικής επέμβσης διαπιστώθηκαν εκτεταμένες 

συμφύσεις σε ολόκληρη τη περιτοναϊκή χώρα. Σύντομη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας για πιθανή συσχέτιση του συνδρόμου με την παρουσία 

συμφύσεων. 

 

91. Hysteroscopic treatment of retained placental tissue. Case report 
       Daniilidis A, Liberis A, Papandreou P, Sidiropoulos K, Pratilas G, Dinas K 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Gyneocological Surgery 2020 
 



Πρόκειται για περίπτωση διεισδητικού πλακούντα όπου 40 ημέρες μετά από 

καισαρική τομή αντιμετωπίσθηκε με υστεροσκοπική αφαίρεση. Γίνεται και  

σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στην υστεροσκοπική τεχνική. 

 

92. Endometrial stromal sarcoma presented as endometrial polyp. A rare 
case 
Daniilidis A, Liberis A, Miliaras D, Dampali R, Papanikolaou A, Dinas K 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Gyneocological Surgery 2020 
 
Πρόκειται για σπάνια περίπτωση σαρκώματος ενδομήτριας κοιλότητα που 

αντιμετωπίσθηκε υστεροσκοπικά σαν πιθανός πολύποδας σε ασυμπτωματική 

γυναίκα 40 ετών. Ακολούθησε σε δεύτερο χρόνο μετά την αρχική ιστολογική 

διάγνωση ενδομητροειδούς σαρκώματος χαμηλής διαφοροποίησης ολική 

λαπαροσκοπική υστερεκτομή. Η βιοψία δεν έδειξε υπολειμματική νόσο, κατά 

συνέπεια η νόσος είχε αφαιρεθεί εξολοκλήρου υστεροσκοπικά. Ακολουθεί 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. 

 

93. Human papilloma virus infection and miscarriage: is there an association? 
Basonidis A, Liberis A, Daniilidis A, Petousis S, Dinas K 

Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Taiwan Association of Obstetrics 
and Gynecology 2020 

    
        Πρόκειται για άρθρο ανασκόπησης που περιγράφει τα σύχρονα δεδομένα όσον 

αφορά τη συσχέτιση μεταξύ της λοίμωξης από HPV και αυτόματης αποβολής της 
κύησης. Τ αποτελέσματα είναι αντικρουόμενα και χρειάζονται περισσότερες 
μελέτες στη βάση και του υποχρεωτικού προληπτικού εμβολιασμού ώστε να 
καταδειχθεί ξεκάθαρα η πιθανή συσχέτιση της λοίμωξης και των αυτόματων 
αποβολών. 

 
94.  Substitutiom of hemoglobin levels in pregnant women with iron supplement: 

A prospective randomized clinical study 
     Daniilidis A, Drylis G, Chorozoglou G, Politou M, Dampali R, Dinas K 

          Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Clinical and Eperimental 
Obstetrics & Gynecology 

 
        Πρόκειται για προοπτική τυχαιομοιημένη μελέτη με στόχο να προσδιορίσει την 

αποτελεσματικότητα του acetyl aspartate iron protein στη θεραπεία της αναιμίας 



κύησης μετά το πρώτο τρίμηνο. 28 έγκυες αποτέλεσαν το γκρούπ παρατήρησης 

και 35 το κοντρολ στις οποίες και χορηγήθηκαν άλλα σκευάσματα σιδήρου. Τα 

κριτήρια επιλογής ήταν ηλικία>18, ηλικία κύησης > 12 εβδομάδες, Hb<10.5 g/dl, 

Ht<32%. Τα αποτελέσματα μετά από ένα μήνα θεραπείας έδειξαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά της Hb 10.46 g/dl vs 9.99 g/dl με p<0.0001 υπέρ της ομάδας 

ελέγχου. 

 

95.  A European survey on infertility treatment of hydrosalpinges.On 
behalf of the European Society for Gynaecological Endoscopy 
(ESGE) Special Interest Group (SIG)on Reproductive Surgery 
A. Daniilidis, M.Nisolle, P.Papandreou, S.Gordts, H.Krentel, G.Pados 
Έγινε δεκτή για δημοσίευση στο περιοδικό Facts Viwes and Vision 

       Πρόκειται για μελέτη με βάση διαδικτυακή έρευνα ερωτηματολογίου ανάμεσα σε 

μέλη της Ευρωπαίκής Εταιρείας Ενδοσκόπησης-ειδικούς στην αντιμετώπιση του 

σαλπιγγικού παράγοντα υπογονημότητας. Οι 50 συμμετέχοντες απάντησαν σε 

22 ερωτήσεις όσον αφορά τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης, μεθόδους 

ελέγχου του ωοθηκικού αποθέματος και θεραπείας του σαλπιγγικού παράγοντα 

υπογονιμότητας. Φαίνεται ότι η εξατομικευμένη προσέγγιση για τη χειρουργική 

ή με IVF αντιμετώπιση της υπογονιμότητα είναι η πλέον ενδεδειγμένη 

προσέγγιση. 

 

96.  Lasers in gynaecology-Are they still obsolete? Review of past, present and 
future applications 

        ESGE SPECIAL INTEREST GROUP INNOVATIONS WORKING GROUP, U. 

Catena, A. Rosati, M.M. Ianieri, I. Romito, N. Vlahos, A. Daniilidis, G. Scambia, 

S. Becker 

       Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Facts Viwes and Vision 2020;12(1):63-66 
       Πρόκειται για άρθο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας για τη χρήση του laser στη 

σύγχρονη λαπαροσκοπική, υστεροσκοπική και ρομποτική χειρορυγική. Η 

ανασκόπηση έγινε μέσω ελέγχου SWOT (strengths, weaknesses, opportunities 

and threats) ώστε να προσδιοριστούν οι μελλοντικές δυνατότητες για χρήση των 

laser στην ενδοσκοπική χειρουργική. 

      
 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ KAI ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  (15)  
 

1. Tension free vaginal tape underneath bladder base: does it prevent 
cystocele recurrence?  



Tantanasis T, Giannoulis C, Papathanasiou K, Loufopoulos A, Daniilidis A, 
Dinas K, Tzafettas J 

 Παρουσιάσθηκε στο 32ο Annual Meeting of the International 
Urogynecological Association (IUGA) και δημοσιεύθηκε στα πρακτικά 
του συνεδρίου στο περιοδικό International Urogynecology Journal 2007; 
23: 225 

 

 Tension free vaginal tape underneath bladder base: does it prevent 
cystocele recurrence? 

 Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, Δανιηλίδης Α, Παπαθανασίου Κ, Λουφόπουλος 

Α, Τζαφέττας Ι 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2008;12(2):108-112 
 

Ο στόχος της προοπτικής αυτής μελέτης είναι να καταδείξει τη χρησιμότητα ή 

μη της τοποθέτησης κάτω από τη βάση της κύστης ταινίας πολυπροπυλενίου 

ως μέσου ενίσχυσης της πρόσθιας κολπορραφίας σε ότι αφορά στην πρόληψη  

επανεμφάνισης κυστεοκήλης. Στη μελέτη συμμετείχαν 17 καυκάσιες γυναίκες  

κυρίως μετεμμηνοπαυσιακές με σημαντικού βαθμού πρόπτωση του πρόσθιου,  

μέσου και/ή οπίσθιου κολπικού τοιχώματος. Η μετεγχειρητική παρακολούθηση  

έγινε σε τακτά χρονικά διαστήματα και περιλάμβανε κλινική εξέταση και 

περινεϊκό υπερηχογράφημα. Τα αποτελέσματα της μελέτης, παρά το μικρό 

αριθμό των ασθενών, δείχνουν πως η χρήση ταινίας πολυπροπυλενίου ως 

ενισχυτικού παράγοντα του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος, συντελεί στην 

πρόληψη της εκ νέου δημιουργίας κυστεοκήλης 
 

2.  Magnetic cell sorting and flow cytometry for the detection of fetal 
nucleated erythroblasts in maternal circulation during the first trimester 
of pregnancy 

 Daniilidis A, Mavromichali M, Kouzi K, Koliakos G, Tsiagias N, Tzafettas J 

Ανακοινώθηκε στο 18ο Παγκόσμιο συνέδριο Υπερήχων Μαιευτικής- 
Γυναικολογίας στο Σικάγο Η.Π.Α 2008 (Ultrasound Obstet Gynecol 2008 
11;32:402) 
 

Περιγράφουμε δύο μεθόδους απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών  

αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών,  οι οποίες θα  



μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρώιμο προγεννητικό έλεγχο. Στην 

πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός διαχωρισμός. Έγινε λήψη 

περιφερικού αίματος από 20 έγκυες γυναίκες 8 έως 14 εβδομάδων κύησης. 

Ακολούθησε επεξεργασία, λήψη της υπόλευκης στοιβάδας των 

μονοκυττάρων, επώαση με μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γλυκοφορίνης 

Α και μαγνητικός διαχωρισμός. Στη συνέχεια προστέθηκε μονοκλωνικό 

αντίσωμα έναντι της γ-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολούθησε εξέταση 

και καταμέτρηση των θετικών εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών. Οι 

εγκυμοσύνες ήταν μεταξύ της 8ης έως της 14ης εβδομάδας (μέση εβδομάδα 

κύησης 10.8). Ο μέσος όρος ηλικίας των εγκύων ήταν 28.1 (από 21 έως 34 

χρονών). Ο αριθμός των εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών κυττάρων που 

ανιχνεύθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο ήταν από 0 έως 18, με μέσο όρο 7.2, 

SD 5.2 και SEM 1.17. Το ποσοστό ανίχνευσης κυττάρων ήταν 90% (18/20) 

Για την πραγματοποίηση του πειράματος με κυτταρομετρία ροής έγινε λήψη 

20 ml αίματος από 15 έγκυες γυναίκες, με ηλικία κύησης από 8 έως 14 

εβδομάδες. Ακολούθησε φυγοκέντρηση και αφαίρεση της στοιβάδας των 

PBMCs. Στη συνέχεια έγινε επώαση ποσότητας του δείγματος με 

συγκεκριμένα αντιγόνα το CD 45 ECD, το CD 41 PE, τη GlycA PE και το IGγ- 

FITC. Ο πληθυσμός των κυττάρων που απομονώσαμε δηλαδή ήταν CD 45-,  

CD41-, GlycA + και anti γ+ και περιέχει τα εμπύρηνα εμβρυϊκά ερυθρά. O 

τελικός αριθμός του πληθυσμού των απομονωμένων κυττάρων είχε μέση τιμή 

1138 (363-2560), SD 631.6 και SEM 163. Το ποσοστό των απομονωμένων 

κυττάρων σε σχέση με τον αρχικό πληθυσμό ήταν από 0.8% έως 4.2% (μέση 

τιμή 1.7%, SD 0.6).Η έρευνα μας αποσκοπούσε στην ακριβή αναγνώριση των 

εμβρυϊκών εμπύρηνων ερυθρών στην κυκλοφορία της μητέρας. Παρά τις 

δυσκολίες φαίνεται πως τα πρωτόκολλά μας συντέλεσαν στην απομόνωση με 

επιτυχία των λίγων εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών από το αίμα των εγκύων 

στα περισσότερα δείγματα. 
 

3. HPV DNA – versus RNA – based testing in clinical practice  
M. Nasioutziki, K. Dinas, A. Daniilidis, G. Koutsos, A. Loufopoulos, J. 

Tzafettas  
 Ανακοινώθηκε στο 35ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κυτταρολογίας, Λισαβώνα, 

Πορτογαλία 2009 (Cytopathology 2009;20:62)  
 



Ο στόχος της μελέτης αυτής ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος του HPV DNA και  

mRNA στα τεστ ΠΑΠ σαν δείκτης υψηλού κινδύνου για εξέλιξη σε καρκίνο του  

τραχήλου. 188 γυναίκες συμμετείχαν στη μελέτη. Έγινε κυτταρολογική 

ανάλυση, HPV DNA και E6/E7 mRNA ανάλυση σε τραχηλικά δείγματα με 

THIΝ PREP. Έγινε έλεγχος και τυποποίηση και βρέθηκαν HPV E6/E7 mRNA   

χρησιμοποιώντας  τους  τύπους  υψηλού  κινδύνου  16,18,31,33,45  

χρησιμοποιώντας NycliSENS EasyQ HPV (biomerieux). O επιπολασμός της  

μόλυνσης HR-HPV ήταν 60.1% και στο 39.9% των δειγμάτων έγινε 

αναγνώριση των τύπων υψηλού κινδύνου. Τα ποσοστά ανίχνευσης HPV DNA 

φαίνεται πως ήταν 33% για φυσιολογική βιοψία, 58% για CIN I, 86% για CIN 

II, και 96.4% για CIN III ενώ τα αντίστοιχα για HPV mRNA ήταν 26%, 32%, 

47%,96%. Συμπερασματικά φαίνεται πως τα αποτελέσματα είναι παρόμοια 

στα HSIL. Επίσης φαίνεται πως το HPV mRNA είναι ευαίσθητος δείκτης 

ανίχνευσης των CIN II+ καθιστώντας ευκολότερη την ανίχνευση των ασθενών 

υψηλού κινδύνου.  

 

4. P2-019 Correlation between cervical cytology and high-risk HPV 
genotypes among greek women using hybrid-capture 2 and a microarray 
system  
M. Nasioutziki, A. Daniilidis, K. Dinas, S. Kasmas, A. Kainadidis, P-D 

Loufopoulos, A. Loufopoulos, J. Tzafettas 

 Ανακοινώθηκε στο 17ο Διεθνές συνέδριο κυτταρολογίας, Εδιμβούργο,  
 Σκωτία (Acta Cytologica 2010;54:484) 
 

Εξετάσθηκαν 306 θετικά και 87 αρνητικά δείγματα με HR-HC2 γυκαικών από 

17-57 ετών που παρακολουθούνταν στην κλινική κολποσκόπησης. Το 81.7% 

των θετικών ήταν θετικά και με microarray assay. Βρέθηκαν σε 5 περιπτώσεις  

διηθητικού  καρκίνου  οι  γονότυποι  16,52,68,18   ενώ  οι  γονότυποι 16, 18, 

58, 31, 53, 66, 33,35,56,51,59,73,82 βρέθηκαν σε 46 περιπτώσεις CIN 2+. 

 

5.  Introduction of intracellular HPV E6/E7 MRNA expression in cervical 
cancer programmes with flow cytometry assay in Greek women 

 M. Nasioutziki, A. Daniilidis, K. Dinas, Τ. Tantanasis, M. Kyrgiou, G. 

Valasoulis, E. Timamopoulou, S. Stasinou, N. Tzampazis, P. Karakitsos, E. 

Paraskevaidis, A. Loufopoulos 



 Παρουσιάσθηκε στο 36th European Congress of Cytology, Instanbul 
Turkey (Cytopathology 2011;1(22):158) 

 

Προοπτική μελέτη αποτελεσματικότητας της μέτρησης της έκφρασης του  

ενδοκυττάριου HPV E6/E7 MRNA στο screening του γενικού πληθυσμού. 
 

6. Evaluation of p16/kI16 dual-stain cytology as a triage tool for ASCUS and 
LSIL cytology results  
M. Nasioutziki, N. Tsampazis, A. Daniilidis, D. Balaouras , M. Kyrgiou, M. 

Stasinou, G. Valasoulis, K. Dinas, Τ. Tantanasis, E. Paraskevaidis, A. 

Loufopoulos 

 Παρουσιάσθηκε στο 37th European Congress of Cytopathology, 
Dubrovnik Croatia (Cytopathology 2012;1(23):109-110) 

 

Προοπτική μελέτη αποτελεσματικότητας της μέτρησης της έκφρασης του p16  

στον γενικο πληθυσμό σαν μέθοδος πρόληψης triage. 

 

7. HPV MRNA and p16/KI67 immunocytochemistry for high grade cervical 
disease detection in liquid based cytology samples  

M. Nasioutziki, N. Tsampazis, P. Hatzis, A. Daniilidis, A. Daponte, K. 

Hatzistamatiou, M. Kyrgiou, M. Stasinou, Μ, G. Valasoulis, Τ. Tantanasis, 

Paraskevaidis E, A. Loufopoulos, HeCPA study group 

 Παρουσιάσθηκε στο 18th International Congress of Cytology, Paris 
France (Acta Cytologica 2013;57(1):95 

 

Έγινε ανάλυση κυτταρολογικών (thin prep) δειγμάτων σε 255 γυναίκες ηλικίας  

23-45. Επίσης έγινε p16 staining και RNA Nasba. Η ευαισθησία ήταν 

αντίστοιχα 92% και 84%, ενώ η ειδικότητα 78,1% και 65%. 
 

8. High risk HPV genome methylation analysis in liquid based cytology 
speciments for cervical cancer screening and disease severity 

M. Nasioutziki, N. Tsampazis, A. Daniilidis, P. Hatzis, D. Balaouras, S. 

Spathopoulou, T. Karaderou, P-D Loufopoulos, M. Tzafettas, Τ. Tantanais, K. 

Dinas 

 Παρουσιάσθηκε στο 18th International Congress of Cytology, Paris 



France (Acta Cytologica 2013;57(1):96 

 

Σε 293 περιπτώσεις LSIL μετά από κολποσκόπηση έγινε HPV genotyping για  

HPV 16,18,31,45 (CLART HPV 2 Genomica).  Χρησιμοποιήθηκε ποσοτική 

DNA-based methyliation specific PCR. Φαίνεται ότι για όλες τις περιπτώσεις 

του HPV 16,31 άσχετα με το βαθμό δυσπλασίας υπάρχει 3’L1 methylation, ενώ 

για τις HPV 18,45 αυξανόμενη μεθυλίωση ανάλογα με το βαθμό της βλάβης- 

δυσπλασίας. 
 

9. Clinical performance evaluation of p16/KI67 dual stained cytology in long 
term follow up data in women with ASCUS/LGSIL cytology reports  
P. Chatzis, M. Nasioutziki, G. Pratilas, N. Tsampazis, A. Daniilidis, D. 

Tsolakidis, E. Timamopoulou, A. Sotiriadis, K. Dinas, T. Tantanasis, A. 

Loufopoulos 

Παρουσιάσθηκε στο 38th European Congress of Cytology, Geneva 
Switzerland (Cytopathology 2014;25(1):58) 

 

236 γυναίκες με ASCUS, LGSIL, που υποβλήθηκαν σε κολποσκόπηση  

εξετάσθηκαν με p16/ki67 dual staining, Αποτελέσματα αναλύθηκαν για κάθε 6  

μήνες μετά για 4,5 χρόνια. Φαίνεται πως το p16 μπορεί με ασφάλεια να  

χρησιμοποιηθεί σαν triage για τις βλάβες CIN 2,3, μειώνοντας τις παραπομπές  

για κολποσκόπηση σε αντίθεση με το HPV testing. 

 

10.    The role of HPV-related biomarkers in women with untreated CIN2 
lesions 

 M. Nasioutziki, M. Kyrgiou, G. Valasoulis, E. Timamopoulou, P. Chatzis, N. 

Tsampazis, G. Pratilas,  A. Daniilidis, A. Daponte, K. Dinas, E. Paraskevaidis, 

A. Loufopoulos 

 Παρουσιάσθηκε στο 38th European Congress of Cytology, Geneva 
Switzerland (Cytopathology 2014;25(1):64) 

 

Σε 112 περιπτώσεις CIN2 με ιστολογική και διάστημα 24 μηνών σε τρία   

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, μελετήθηκαν κυτταρολογικά δείγματα με HPV  

genotyping, E6-E7 mRNA NASBA, flow cyttometry, p16. 31% των γυναικών  

υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Δεν βρε΄θηκαν διηθητικές αλλοιώσεις. Ένα  



σημαντικό ποσοστό των CIN2 σε νέες γυναίκες υποστρέφει αυτόματα και ο  

συνδυασμός των διαφόρων μεθόδων ανίχνευσης μπορεί να προβλέψει με  

ακρίβεια αυτές τις περιπτώσεις. 

 

11. Τhe role of cytology, colposcopy and biomarkers in implementing    
    personalized cumulative risk algorithm for post-LLETZ reccurence  
    prediction  

 Nasioutziki M, Kyrigou M,  Tsampazis N, Chatzis P, Daniilidis A, Dinas K. 

Vavoulidis E, Valasoulis G, Karakitsos P. Loufopoulos A. and Paraskevaidis E.  

 Παρουσιάστηκε στο 39th European Congress of Cytology 2015 
(cytopathology 2015;26:38-49). 

 
         Μελέτη εφαρμογής ενός scoring system σε γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε  

         LLETZ με σκοπό την εκτίμηση πρόβλεψης πιθανής υποτροπής. Το σύστημα   

         αυτό χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο που συνδυάζει κυτταρολογικά,  

         κολποσκοπικά και μοριακά αποτελέσματα, μαθηματικά μοντέλα και τεχνική  

         νοημοσύνη αποτελώντας ένα πολύτιμο εργαλείο για λήψη κλινικής απόφασης  

         και πρόβλεψη υποτροπής μετά θεραπείας.  
 

 

12. Clinical Risk Evaluation for high-grade cervical lesions in follow-up 
biopsy analysing HPV DNA versus MRNA tests in LBC cervical samples 

 Nasioutziki M, Hatzis P. Tsampazis N, Pratilas G, Athanasiou E, Karpa V, 

Charizani A. Daniilidis A, Papanicolaou A, Dinas K.  

 Παρουσιάστηκε στο 41st European Congress of Cytology (ECC 2018), 
(Cytopathology 2018;39). 

 
 Ο σκοπός της μελέτης ήταν η ανάλυση της κλινικής απόδοσης δύο  

διαγνωστικών πλατφορμών HPV testing (Ηybrid Capture 2 & Aptima),  

εγκεκριμένων από το FDA, στην εκτίμηση κινδύνου για υψηλού βαθμού  

ενδοεπιθηλιακές τραχηλικές αλλοιώσεις (CIN2+). Το τεστ Aptima είχε 

σημαντικά μεγαλύτερη ειδικότητα και θετική προγνωστική αξία σε σχέση με τo 

HC2 στην ανίχνευση HSIL+ αλλοιώσεων, αν και τα δύο τεστ είχαν παρόμοια 

υψηλά ποσοστά ευαισθησίας, ενδεχομένως λόγω της σημαντικής έκφρασης 

των E6/E7 mRNA μετά από την ενσωμάτωση του ιϊκού γονιδιώματος στις 



HSIL+ περιπτώσεις. Η υψηλότερη ευαισθησία του Aptima HPV mRNA test 

στην ανίχνευση HSIL+, σε συνδυασμό με το lifestyle και την κυτταρολογική 

εικόνα, έχουν κλινική χρησιμότητα στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για 

την ταυτοποίηση πληθυσμών σε υψηλό κίνδυνο για HSIL+ όπου απαιτείται  

περαιτέρω διερεύνηση και εξατομικεύμενη θεραπεία. 

 
13.    A cohort retrospective study of the high risk HPV recurrence in Greek   

      Women after cervical lesion treatment through detection of viral E6/E7 
MRNA expression 
Carcea F, Daniilidis A, Vavoulidis E, Nasioutziki M, Papanikolaou A, Dinas K 

Παρουσιάσθηκε στο ESGO Annual Meeting 2019 (International Journal of 
Gynecological Cancer 2019;29:4:208) 

 
       Σκοπός της μελέτης ήταν η ανίχνευση και η διευρεύνηση πιθανών αλλαγών 

στην  έκφραση των ε6/ε7 mRNA του ιού HPV μετεγχειρητικά σε γυναικές που 

έχουν υποβληθεί σε θεραπεία των ενδοτραχηλικών αλλοιώσεων τους  και η 

διερεύνηση του κατά πόσο αυτός ο βιοδείκτης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

ως προγνωστικός δείκτης για τον εντοπισμό ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για    

       αποτυχία θεραπείας ή εμμένουσα βλάβη μετά θεραπείας. Φαίνεται ότι η  

       υπερέκφραση των ε6/ε7 mRNA του ιού HPV να αποτελεί έναν πολλά 

υποσχόμενο βιοδεικτή που εκτιμά την επιτυχία της θεραπείας και πιθανώς 

συμβάλλει στον σχεδιασμό του βαθμού της μετεγχειρητικής παρακολούθησης. 

 
14.  Molecular investigation of the DNA methylation status of one four-gene  
      panel in Greek patients from breast FNAC samples 

Vavoulidis E, Kougoiumtsidou N, Nasioutziki M, Mareti E, Pratilas GC, Liberis 

A, Petousis S, Chasioti E, Daniilidis A, et al. 

Παρουσιάσθηκε στο ESGO Annual Meeting 2019  International Journal of 
Gynecological Cancer 2019;29:4:53) 

 
Σκοπός της μελέτης η διευρεύνηση της συχνότητας της μη φυσιολογικής 

μεθυλιώσης των υποκινητών των γονιδίων ΑPC,. HIN1, CDH13 & CYCLIND2 

μέσω μοριακής ανάλυσης κυτταρολογικού υλικού που ελήφθη με FNA μαστού 

από 103 γυναίκες με παθολογία μαστού. Η μεθυλίωση των υποκινητών για τα 

4 γονίδια ήταν πάνω από 75% για τις κυτταρολογικές διαγνώσεις C4 & C5, ενώ 



για τη C3 ήταν μεταξύ 63 & 73% ηια όλα τα γονίδια. Φαίνεται ότι σε ασθενείς 

με κυτταρολογική διάγνωση από C3 έως C5, πρατηρούνται υψηλές συχνότητες 

μεθυλίωσης για τους υποκινητές και των 4 γονιδίων σε αντίθεση με τις χαμηλές 

συχνότητες μεθυλίωσης και για τα 4 γονίδια στις διαγνώσεις C1 & C2. 

 

15.   A retrospective case-report study of the DNA methylation patterns of 
RAR-  

       B & RASSF1A genes from breast FNAC samples in a Greek population 
Kougioumtsidou N,  Vavoulidis E, Nasioutziki M, Mareti E, Pratilas GC, Liberis 

A, Petousis S, Chasioti E, Daniilidis A, et al. 

Παρουσιάσθηκε στο ESGO Annual Meeting 2019 (International Journal of 
Gynecological Cancer 2019;29:4:178) 

 
       Σκοπός της μελέτης η διευρεύνηση της συχνότητας της μη φυσιολογικής  

       μεθυλιώσης των υποκινητών των γονιδίων RAR-b & RASSF1A μέσω μοριακής     

       ανάλυσης κυτταρολογικού υλικού που ελήφθη με FNA μαστού από 103 

γυναίκες  

       με παθολογία μαστού. Φαίνεται πως όσο σοβαρότερη είναι η κυτταρολογική  

       διάγνωση του FNA Υυλικού, τόσο υψηλότερη είναι η συχνότητα μεθυλίωσης 

των  

       υποκινητών των 2 γονιδίων (κατηγορία C5 τα επίπεδα μεθυλίωσης είναι πάνω  

       από το 80%).  

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (45) 
 

1. Laparoscopic treatment of a rare cystic endosalpingiosis, 
ultrasonically mimicking ovarian cyst  
P. Tsirkas, Th Stefos, M. Paschopoulos, Daniilidis A, Tsanadis G, 
Dalkalitsis N, Paraskevaidis E 

 Ανακοινώθηκε στο 12th Annual Congress of the European Society for 
Gynaecological Endoscopy Λουξεμβούργο 2003 (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ 89 Νο 010) 

 

Παρουσιάζουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση ενδοσαλπίγγωσης που  



διαγνώσθηκε κατά τη διάρκεια λαπαροσκοπικής εξέτασης σε γυναίκα 38 ετών 

(2 φυσιολογικοί τοκετοί και 1 διακοπή κύησης) με ιστορικό άλγους 

υπογαστρίου από 20ημέρου. Συγκεκριμένα ανευρέθηκε ένα κυστικό 

μόρφωμα 5χ8 cm εφαπτόμενο με τον πυθμένα της μήτρας. Η κύστη 

αφαιρέθηκε λαπαροσκοπικά και η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε σαλπιγγικό 

επιθήλιο, χωρίς ευρήματα ατυπίας. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως το 

μόρφωμα αυτό ίσως σχηματίστηκε από περιοτοναϊκή μετανάστευση 

σαλπιγγικού επιθηλίου μετά από διάτρηση της μήτρας κατά τη διακοπή της 

κύησης. Είναι η πρώτη περίπτωση που αντιμετωπίζεται λαπαροσκοπικά. 

 

2. Regional or general anesthesia for caesarian section? A survey 

Pezikoglou H, Vasilakos D, Daniilidis A, Fileli A, Giasnetsova T, 

Karastergiou P, Spinou S, Tsakona E 

 Παρουσιάσθηκε στο 23o Annual European Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ.72 
Νο 84) 

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας παρουσιάζουμε τα δεδομένα όσον αφορά  

τον τύπο αναισθησίας σε όλες τις περιπτώσεις καισαρικής τομής στο  

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για τα έτη 2002 και 2003 (ν=1403 

ΚΤ). Ενδείξεις για καισαρική τομή ήταν η προηγηθείσα καισαρική (35%), 

πολύδυμος κύηση (8%), ισχιακή προβολή (7.5%), προεκλαμψία (7%). 

            Συμπερασματικά φαίνεται πως υπάρχει η τάση πλέον να αντικαταστεί με  

μεγάλη επιτυχία η περιοχική αναισθησία την γενική στις καισαρικές τομές 

στο  νοσοκομείο μας σε σχέση με στατιστικά δεδομένα προηγούμενων 

ετών. 

 

3. Prevention of postdural puncture headaches, with administration of 
normal saline in the subarachnoid space  
Fileli A, Pezikoglou H, Lazaridis A, Spinou S, Tsakona E, Daniilidis A, 
Todoroba R, Karagiannis B 

 

 Ανακοινώθηκε στο 24ο Annual European Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ.50 Νο 
222) 2005 



 

Ο στόχος της προοπτικής αυτής μελέτης ήταν να μειωθούν τα συμπτώματα 

της κεφαλαλγίας μετά από επισκληρίδιο αναισθησία, με τη χορήγηση 

φυσιολογικού ορού στον υποσκληρίδιο χώρο. Μελετήσαμε 22 γυναίκες που 

υποβλήθηκαν σε καισαρική τομή και στις οποίες έγινε βλάβη της σκληράς 

μήνιγγας κατά την εισαγωγή του καθετήρα επισκληριδίου. Χωρίσαμε τις 

γυναίκες τυχαία σε ομάδα Α (ν=10) όπου και χορηγήθηκαν άμεσα 10 ml NaCl 

από τον επισκληρίδιο καθετήρα και σε ομάδα Β (ν=12) όπου και η θεραπεία 

ήταν μόνο ανάπαυση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. 

Συμπερασματικά φαίνεται πως η άμεση χορήγηση NaCl στον υπαραχνοειδή  

χώρο μετά από τρώση της σκληράς μήνιγγας ελαττώνει σημαντικά την 

εμφάνιση και ένταση της κεφαλαλγίας μετά από ραχιαία αναισθησία. 

 

4. Prevention of haemodynamic sequences after epidural anaesthesia for 
Caesarian section, with volume preload with hydroxyethyl starch 6% 
Fileli A, Pezikoglou H, Daniilidis A, Spinou S, Lazarides A, Todorova R, 

Karagiannis B 

 Ανακοινώθηκε στο 24ο Annual European Society of Regional 
Anaesthesia and Pain Therapy (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ.76 Νο 
221) 2005 

 

Ο στόχος της προοπτικής αυτής μελέτης ήταν να μειωθούν οι αιμοδυναμικές  

παρενέργειες της επισκληριδίου αναισθησίας κατά τη διάρκεια καισαρικής 

τομής. Στη μελέτη μας συμμετείχαν 156 γυναίκες ηλικίας 19 έως 41 οι οποίες 

έλαβαν επισκληρίδιο αναισθησία κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης 

καισαρικής τομής. Τις χωρίσαμε τυχαία σε δύο ομάδες. Στην ομάδα Α (n=78) 

χορηγήθηκε Hydroxyethyl Starch 6% έως και 10ml/Kgr, και στην ομάδα Β 

(n=78) 1lt R’sL (RL, n=78). Η επισκληρίδιος αναισθησία έγινε με μείγμα 

Ropivacaine 7.5%+Fentanyl 0.05mg. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και 

του καρδιακού ρυθμού γινόνταν κάθε 5 min κατά τη διάρκεια της επέμβασης 

και για δύο ώρες μετά.   

Συμπερασματικά φαίνεται πως η συχνότητα και η σοβαρότητα της υπότασης  

λόγω επισκληριδίου σχετίζεται άμεσα με τον τύπο του προ φορτίου. Η πτώση  

της αρτηριακής πίεσης βρίσκεται μέσα σε ανεκτά επίπεδα, με μικρή διάρκεια 

όταν χορηγούμε Hydroxyethyl Starch.   



 

5. Laparoscopy and chronic pelvic pain - 5 years experience 

A. Daniilidis, K. Papathanasiou, T. Tantanasis, A. Loufopoulos, C. 

Giannoulis, K. Dinas, J. Tzafettas 

 Ανακοινώθηκε στο 15th International Congress of European 
Association for Endoscopic Surgery (EAES), Αθήνα 2007 (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελ140, Νο P181) 

 

Diagnostic laparoscopy, infertility and endometriosis - 5 years 
experience 

 Δανιηλίδης Α , Παπαθανασίου Κ, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, 

Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 9ο Congress of International College of Out-patient 
Gynaecology & 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για κολποσκόπηση και 
παθολογία του τραχήλου Αθήνα 2007 

 

Diagnostic laparoscopy, infertility and endometriosis - 5 years 
experience 

 Δανιηλίδης Α, Γιαννούλης Χ, Ταντανάσης Θ, Παπαθανασίου Κ, 

Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Gynecological Surgery 2008;5:231-234 

 

Ο στόχος της αναδρομικής αυτής μελέτης μας ήταν να προσδιορίσουμε τη  

σημασία της διαγνωστικής λαπαροσκόπησης για την διάγνωση της  

ενδομητρίωσης αλλά και να συσχετίσουμε την πάθηση με την ύπαρξη  

υπογονιμότητας.  Στη μελέτη συμμετείχαν 336  γυναίκες οι οποίες  

υποβλήθηκαν σε διαγνωστική λαπαροσκόπηση λόγω συμπτωμάτων χρόνιου  

πυελικού άλγους.Στις 191 γυναίκες (56.8%) δε βρέθηκε παθολογία και 

μάλιστα οι 89 (26.4%)ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων. Στις 101 

γυναίκες (30%)βρέθηκε ενδομητρίωση. 

Συμπερασματικά φαίνεται πως η διαγνωστική λαπαροσκόπηση είναι η πιο  

αξιόπιστη μέθοδος για τη διερεύνηση του χρόνιου πυελικού άλγους και τη  

διάγνωση της ενδομητρίωσης. Σε μεγάλο ποσοστό (60%) χωρίς   

παθολογικά ευρήματα ίσως τα αίτια να είναι ψυχογενή. 
 



6. Four years cervical screening - clinical consequences and clinical 
importance of the diagnoses 

A. Daniilidis, I. Koutsos, K. Papathanasiou, H. Giannoulis, T. Tantanasis, J. 

Tzafettas  

 Ανακοινώθηκε στο <9ο Congress of International College of Out-patient 
Gynaecology & 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για κολποσκόπηση και 
παθολογία του τραχήλου> Αθήνα 2007 

 
         Πρόκειται για ανδρομική μελέτη 4ετίας τύπου audit των δεδομένων της 

κλινικής κολποσκόπησης όσον αφορά το triage, την παρακολούθηση, 

θεραπεία, see and treat των γυναικών με παθολογία τραχήλου. 

  
7. Hydrops fetalis and prognosis 

S. Kasmas, A. Daniilids, N. Tsabazis, Τ. Tantanasis, C. Giannoulis, J. 

Tzafettas 

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο 11th World Congress on Controversies 
in Obstetrics Gynecology & Infertility, Παρίσι (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελίδα 108 Α) 2008 

 

Παρουσιάζουμε δύο περιπτώσεις εμβρυϊκού ύδρωπα. Η μία περίπτωση  

διαγνώσθηκε κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο στις 34 εβδομάδες και η αιτία  

ήταν η ενδομήτρια λοίμωξη με τοξόπλασμα. Η δεύτερη περίπτωση 

διαγνώσθηκε υπερηχογραφικά στις 33 εβδομάδες και οφείλονταν σε λοίμωξη 

με ιό Parvo-B19. Το έμβρυο κατέληξε ενδομήτρια στις 34 εβδομάδες. Ο 

εμβρυϊκός ύδρωπας εμφανίζεται με σημεία ασκίτη,  πλευριτική συλλογή, 

υδροπερικάρδιο και υποδόριο οίδημα. Η πρόγνωση σχετίζεται με το αίτιο και 

συνήθως είναι φτωχή με θνητότητα 60-90%. 
 

8. Diagnosis and prevention of anencephaly. A case report  
A. Daniilidis, S. Kamsas, Τsabazis N, C. Giannoulis, T. Tantanasis, J. 

Tzafettas  

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο 11th World Congress on Controversies 
in Obstetrics Gynecology & Infertility, Παρίσι (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελίδα 80Α) 2008  
 



Παρουσιάζουμε μία περίπτωση εμβρυϊκής ανεγκεφαλίας. Η διάγνωση έγινε 

κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο στην κλινική μας στην 20η εβδομάδα 

κύησης. Ήταν ο πρώτος υπερηχογραφικός έλεγχος της εγκύου μετά την 7η 

εβδομάδα κύησης.  

Πραγματοποιήθηκε διακοπή της κύησης μετά τη συναίνεση του ζευγαριού. Η  

διάγνωση της ανεγκεφαλίας μπορεί να γίνει από το πρώτο τρίμηνο. Το 

φυλλικό οξύ και άλλοι περιβαλλοντολογικοί παράγοντες καθώς και τα γονίδια 

MTHFR και VANGLI σχετίζονται με διαταραχές στην ανάπτυξη της 

σπονδυλικής στήλης. Η παρουσία μίας εγκυμοσύνης με ανεγκεφαλία αυξάνει 

τον κίνδυνο για δισχιδή ράχη και στις επόμενες κυήσεις.  

 

9. Addition of adipose tissue derived stem cells in cord blood cultures 
stimulates their pluripotent differentiation  
N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, V. Karagiannis, I. Koliakos, A. Kogimtzis, A. 
Daniilidis, G. Koliakos 

 Παρουσιάσθηκε στο International Conference on Biology and Clinical 
applications of Cord Blood Cells, Mandeliu, Γαλλία (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελίδα 36) 2008 

 Τσάγιας Ν , Κουζή Κ, Κολιάκος Ι, Κοστίδου Ε, Καραγιάννης Β, Δανιηλίδης 
Α, Κολιάκος Γ. 

 Δημοσιεύθηκε (πόστερ)  στο περιοδικό Transplantation Proceedings, 
2009;41(10): 4340-4344 

 

Σε αυτή τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δείγματα υποδόριου ιστού που 

λήφθηκαν κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης. Τα stem cells του 

υποδόρου ιστού (ADSCs) απομονώθηκαν με ειδική επεξεργασία με 0.075% 

κολαγεννάση, DMEM/10% FBS, φυγοκέντρηση και προστέθηκαν με ειδική 

επεξεργασία σε καλλιέργειες αίματος από λώρο. Τρεις και 14 ημέρς μετά στις 

καλλιέργειες των κυττάρων αποικίες κυττάρων τα οποία ήταν θετικά για 

CD29, CD44, CD49e, CD90, CD105, CD51 Stro και C-kit αντισώματα και 

αρνητικά για αντισώματα CD34, CD45,CD133 και γλυκοφορίνη Α, δηλαδή 

ήταν πολυδύναμα stem cells. 

 

10. Mesenchymal cell collection from placenta using a stomacher bag 

N. Tsagias, K. Kouzi-Koliakos, V. Karagiannis, I. Koliakos, A. Kogimtzis, A. 



Daniilidis, G. Koliakos 

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο International Conference on Biology and 
Clinical applications of Cord Blood Cells, Mandelieu, Γαλλία (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 37) 2008 

 

Με την μελέτη μας αυτή παρουσιάζουμε ένα νέο τρόπο απομόνωσης  

μεγαλύτερου αριθμού stem cells. Χρησιμοποιούμε μαζί με το αίμα από το 

λώρο και αίμα από τον πλακούντα σε 15 νεογέννητα. Η συλλογή του αίματος 

από τον λώρο έγινε με τον κλασικό ασκό ενώ από τον πλακούντα με χρήση 

ειδικής συσκευής stomacher bag που περιείχε 60 ml αντιπηκτικού CPD-A. 

Ακολούθησε καταμέτρηση των εμπύρηνων ερυθρών και των stem cells με 

κυτταρομετρία ροής. Ο όγκος αίματος που απομονώθηκε ήταν 92-170 ml. Με 

την κυτταρομετρία ροής διαχωρίστηκαν τα θετικά κύτταρα στο CD29, CD105, 

CD90, CD44 και αρνητικά για CD34 και γλυκοφορίνη Α. 
 

11.  Encapsulation, a rare benign complication after total abdominal 
hysterectomy 

K. Lathouras, A. Daniilidis, I. Μitsakis, C. Giannoulis, K. Papathanasiou 

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο 16ο International Meeting of the 
European Society of Gynecological Oncology (ESGO), Belgrade, Σερβία 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου 1055) 2009 

 

Πρόκειται για παρουσίαση μιας σπάνιας επιπλοκής μετά από ολική κοιλιακή  

υστερεκτομή. Μελετήθηκαν 1270 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε κοιλιακή 

ολική υστερεκτομή με τα εξαρτήματα από το 2001 έως το 2008 στην κλινική 

μας. Σε 11 από αυτές αναγνωρίσθηκε υπερηχογραφικά η παρουσία κυστικού 

μορφώματος. Η ερευνητική λαπαροτομία σε αυτές τις γυναίκες επιβεβαίωσε 

την παρουσία των κύστεων. Η παθολογοανατομική εξέταση των ευρημάτων 

απέκλισε την παρουσία κακοήθειας.Encapsulations είναι καλοήθη κυστικά 

μορφώματα της πυέλου μεγέθους από 3 έως και 20 cm που περιέχουν 

αντιδραστικό υγρό μετά από την επέμβαση. Το ποσοστό εμφάνισης τους είναι 

περίπου 0.8%. Η πρόγνωση είναι καλή. 

 

12. Proximal-type epitheloid sarcoma of the uterine corpus. A case report 
K. Lathouras, M. Tzafettas, A. Daniilidis, P. Chatzis, E. Anagnostou, C. 



Nikolaou, I. Venizelos 

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο 13th Biennial Meeting of the International 
Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010), Prague, Τσεχία (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου 1595) 2010 

 

Πρόκειται για την σπάνια περίπτωση 49χρονης γυναίκας με εμπύρετο για 2  

μήνες, όπου βρέθηκε και αφαιρέθηκε όγκος επιθηλιακού σαρκώματος 

μήτρας. 
 

13. Cervical carcinoma onto a completely prolapsed uterus 

P. Chatzis, K. Lathouras, A. Daniilidis, I. Stergioudas, E. Karagiannidou, Τ. 

Tantanasis, K. Papathanasiou 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο 13th Biennial Meeting of the International 
Gynecologic Cancer Society (IGCS 2010), Prague, Τσεχία (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 643) 2010 

 

Παρουσίασθηκε μία περίπτωση γυναίκας με ολική πρόπτωση μήτρας και  

τραχηλικού όγκου διηθητικού πλακώδους καρκινώματος, η οποία 

υποβλήθηκε σε κολπική ολική υστερεκτομή και ακτινοθεραπεία. 

 
14. Tetralogy of fallot and hyperechogenic bowel combinated as ultrasound 

findings of a routine scan during the 20th week of gestation 

P. Chatzis, A. Daniilidis, K. Lathouras, K. Dinas, C. Giannoulis, Τ. 

Tantanasis, A.Loufopoulos, J. Tzafettas 

 Παρουσίασθηκε (πόστερ)  στο 9th International Scientific Meeting, 
Αθήνα ( βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 108), 2011 

 

Παρουσιάσαμε μία περίπτωση τετραλογίας fallot με παρουσία 

υπερηχογενούς εντέρου και φυσιολογικό καρυότυπο στις 20 εβδομάδες 

κύησης. 

 

15. Antepartum single twin demise-a case report and brief review of the 
literature 

K. Lathouras, A. Daniilidis, P. Chatzis, K. Dinas, C. Giannoulis, Τ. 

Tantanasis, Carcea F, A. Loufopoulos, J. Tzafettas 



 Παρουσίασθηκε (πόστερ)  στο 9th International Scientific Meeting, Αθήνα 
( βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 109), 2011 

 

Παρουσίασαμε μία περίπτωση ετεροχρονισμένου τοκετού και  

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

16. Congenital diaphragmatic hernia. Management of this rare complication 

P. Chatzis, A. Daniilidis , K. Dinas, C. Giannoulis, Τ. Tantanasis, Carcea F, 

A. Loufopoulos, J. Tzafettas 

 Παρουσίασθηκε (πόστερ)   στο 9th International Scientific Meeting, Αθήνα  
        (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 110), 2011 

 

Παρουσιάσαμε την περίπτωση αντιμετώπισης συγγενούς  

διαφραγματοκήλης που διαγνώσθηκε στις 22 εβδομάδες κύησης. 

 

17. A unique case of umbilical and vaginal metastasis from endometrial 
cancer 
A. Pantelis, P. Chatzis, S. Kasmas, A. Daniilidis, K. Papathanasiou, A. 

Loufopoulos 

 Παρουσίασθηκε (πόστερ)  στο 9th International Scientific Meeting, Αθήνα 
( βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 109), 2011 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynecological 
Oncology 2012;4:436-437 (1 citation) 

 

Παρουσίαζουμε την σπάνια περίπτωση μίας γυναίκας 73 ετών με endometroid  

endometrial adenocarcinoma (FIGO Stage IIIa, G2) με μετάσταση στον 

ομφαλό η οποία είχε υποβληθεί σε ολική κοιλιακή υστερεκτομή μετά 

εξαρτημάτων με τομή σε pfannenstiel dissection, πριν από 8 μήνες. 

Υποβλήθηκε σε αφαίρεση  

της βλάβης του 1/3 του κόλπου, και λεμφαδενικό καθαρισμό.  
 

18. Pregnancy and microinvasive cervical cancer a case report  
P. Chatzis, N. Tsampazis, A. Daniilidis, K. Dinas, M. Nasioutziki, A. 

Loufopoulos  

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο International Course in Colposcopy and 



Cervical Pathology, Ιωάννινα (abstract book σελίδα 51), 2012  
 

Παρουσίαζεται η ενδιαφέρουσα περίπτωση πρωτοτόκου 35 ετών με διάγνωση  

μικροδιηθητικού καρκίνου του τραχήλου στις 14 εβδομάδες κύησης.  
Πραγματοποιήθηκε LLETZ και επανέλεγχος στις 24 και 34 εβδομάδες. Γέννησε  

φυσιολογικά στις 38 εβδομάδες.  
 

19. Results of a colposcopy clinic incorporating p16INK4a 
immunocytochemistry in practice  
N. Tsampazis, P. Hatzis, A. Daniilidis, Ch. Arkouda, K. Dinas, A. Daponte, 

M. Nasioutziki, G. Valasoulis, T. Karadedou, Τ. Tantanasis, Παρασκευαϊδης 

Ε, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε (πόστερ)  στο International Course in Colposcopy and 
Cervical Pathology, Ιωάννινα (abstract book σελίδα 63), 2012 

 

207 γυναίκες συμμετείχαν στην προοπτική αυτή μελέτη ηλικίας από 25-75 ετών  

με αναφερόμενο παθολογικό τεστ παπ.  ¨ολες υποβλήθηκαν σε 

κολποσκόπηση και λήψη βιοψίας. Η κολποσκόπηση είχε ευαισθησία 

ανίχνευσης 70,7% για τα HGSIL και το p16 είχε ευαισθησία 82,9% αντίστοιχα. 

       

20. The role of Cytology and ΗPV-related biomarkers in decision support 
scoring system to improve the management of woman with cervical 
abnormalities aiming to precision medicine 

 Nasioutziki M, Kyriou M, Dinas K, Daniilidis A., Tsampazis, N, Chatzis, P., 

Athanasiou E, Arkouda, C., Vavoulidis, E. Tsolakidis D, Vatopoulou A, 

Kalogiannidis J., Papanicolaou, A, Karakitsos, P. Paraskevaidis E, 

Loufopoulos A.  

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)   στο συνέδριο ECC 2016, 2-5 October 
Liverpool UK. (Poster abstract pg 155, P-78) 

 
Πρωτότυπη Εργασία, Μεθοδολογία: Αναδρομική κλινικοεργαστηριακή μελέτη.   

Σκοπός ήταν η παρουσίαση ενός scoring system υποβοήθησης λήψης κλινικής   

απόφασης βασισμένο σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα με χρήση ενός κλινικού  

αλγόριθμου και συνδυασμού διαγνωστικών αποτελεσμάτων από κλασικές  

μεθόδους και HPV σχετιζόμενους βιοδείκτες για ανίχνευση CIN2+ οδηγώντας 



σε πιο εξατομικευμένη διαχείριση των γυναικών με παθολογική κυτταρολογία  

μειώνοντας πιθανές επιπλοκές σε μελλοντική κύηση ως απόρροια αχρείαστων  

θεραπευτικών παρεμβάσεων. Το προτεινόμενο scoring system προβλέπει με 

τη μέγιστη ακρίβεια το ιστολογικό αποτέλεσμα μέσω εκτίμησης του κινδύνου 

για CIN2+. 

 

21. An ectopic pregnancy with very high β –hCG and the choice of 
methotrexate as treatment instead of laparoscopic surgery 

 Danilidis A, Chitzios D, Balaouras D, Panteleris N, Asimakopoulos E.  

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)   στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 
2nd – 5th October 2016, Square, Brussels 

         Δημοσιέυθηκε στο περιοδικό International Journal of Current and 
Advanced Research 2016;4:826-828 

 
Πρόκειται για ενδιαφέρουσα παρουσίαση περιστατικού εγκύου με έκτοπη 

κύηση και υψηλές τιμές χοριακής (13827) όπου και αντί χειρουγείου 

χορηγήθηκε   μεθοτρεξάτη 

 

22. Tubal surgery or IVF is always a dilernma. Where are we now?  
 Angelos Daniilidis, Dimitrios Ba/aouras, Dimitrios Chitzios, Nikolaos 

Panteleris, Efstratios Asimakopoulos (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 
2nd – 5th October 2016, Square, Brussels 

         Hydrosalpinx: Tubal surgery or in vitro fertilisation? An everlasting 
dilemma nowadays; a narrative review 

 A. Daniilidis, D. Balaouras, D. Chitzios, T. Theodoridis & E. Assimakopoulos 
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynaecology, 

2017;37:5, 550-556 
 

Πρόκειται για ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για το πώς πρέπει 

να  αντιμετωπίζεται η υπογονιμότητα  σαλπιγγικού παράγοντα, με 

λαπαροσκόπηση ή εξωσωματική. 

 

23. Vault prolapse occurrence after total laparoscopic hysterectomy and 
total abdominal hysterectomy performed for benign indications. 



Comparison between the two surgical techniques -Α systematic review 
 Angelos Daniilidis, Kimon Chatzistamatiou, Maria Siskou, Nikolaos 

Pante/eris, Fausto Carcea, Efstratios Assimakopoulos (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 
2nd – 5th October 2016, Square, Brussels 

         Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Clinical and Experimental Obstetrics and           
Gynecology 2019;2:5:183-185  

 
         Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία δείχνει πως δεν υπάρχει 
         στατιστική διαφορά όσον αφορά την πρόπτωση του κολπικού κολοβώματος 

μετά 
         από λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή σε σύγκειση με τη λαπαροτομία. 

 

24. Office hysteroscopy for the diagnosis of endometrial cancer -An 
interesting case report   

 Angelos Danίilidίs, Nikolaos Panteleris, Kimon Chatzistamatiou, Dimitrios 

Balaouras, Dimitrios Chitzios, Efstratios Assimakopoulos (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 
2nd – 5th October 2016, Square, Brussels 

         Παρουσίαση περιστατικού αιμορραγίας εμμηνόπαυσης γυναίκας 62 ετών, με 

λεπτό ενδομήτριο στον υπερηχογραφικό έλεγχο. Η διάγνωση καρκίνου του 

ενδομητρίου έγινε με office hysteroscopy. 

 

25. Surgical and medical treatrnent in ectopic pregnancy: Α retrospective 
analysis of 36 cases  

 Angelos Daniilidis, Nikolaos Panteleris, Kimon Chatzistamatiou, Dimitrios 

Balaouras, Dimitrios Chitzios, Efstrσtios Assimakopoulos (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 
2nd – 5th October 2016, Square, Brussels 

 
         Προοπτική μελέτη μεταξύ δύο ομάδων γυναικών με έκτοπη κύηση.Η πρώτη 

ομάδα θεραπεύτηκε με λαπαροσκόπηση ενώ η δεύτερη με χορήγηση 

μεθοτρεξάτης.  Παρόμοια ποσοστά μελλοντικής κύησης αλλά μεγαλύτερο 

ποσοστό νοσηλείας, αιμορραγίας για την ομάδα της μεθοτρεξάτης 



 
26. The role of cytology and HPV-Related biomarkers in a clinical decision 

support scoring system to improve the management of women with 
cervical abnormalities aiming to precision medicine 

 Nasioutziki M, Kyrgiou M,Dinas K, Daniilldis A, Tsampazis N, Chatzis P, 

Athanasiou E, Arkouda C, Vavoulidis E, Tsolakidis D, Vatopoulou A, 

Kalogiannidis J, Papanikolaou A, Karakitsos P, Paraskevaidis E, Loufopoulos 

A 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ECC 2016, 2-5 October Liverpool 
UK. (Poster abstract) 

 
         Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήματος υποβοήθησης 

λήψης κλινικής απόφασης που στηρίζεται σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και 

ενσωματώνει έναν κλινικό αλγόριθμο και συνδυασμό διαγνωστικών 

αποτελεσμάτων από κλασικές μεθόδους και HPV σχετιζόμενους βιοδείκτες για 

ανίχνευση CIN2+. από γυναίκες που παραπέμφθηκαν για κολποσκόπηση 

σε  2 Πανεπιστημιακές Κλινικές του ΑΠΘ,  οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένη 

διαχείριση των γυναικών με παθολογική κυτταρολογία μειώνοντας πιθανές 

επιπλοκές σε μελλοντική κύηση ως απόρροια αχρείαστων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. Το προτεινόμενο scoring system προβλέπει με τη μέγιστη 

ακρίβεια το ιστολογικό αποτέλεσμα μέσω εκτίμησης του κινδύνου για CIN2+ 
 

27. Ιnternal and Extremal Quality Control/Assucance Systems in accredited 
Molecular Cytopathology Laboratories for HPV genotyping tests 

 Vavoulidis E, Dinas K, Daniilidis A, Chatzistamatiou K, Agorastos T, 

Loufopoulos, Nasioutziki M.  

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ECC 2016, 2-5 October Liverpool 
UK. (Poster abstract) 

 
         Σκοπός ήταν να παρουσιαστεί η εμπειρία των συγγραφέων στην εφαρμογή    

ενός Συστήματος Ελέγχου και Διασφάλισης της Εργαστηριακής Ποιότητας στα 

πλαίσια της διαπίστευσης του Εργαστηρίου της Β’ Μαιευτικής Γυναικολογικής 

Κλινικής ΑΠΘ  κατά το πρότυπο ISO 15189:2012. Ένα σωστά σχεδιασμένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες 

αξιολόγησης είναι απαραίτητο για υψηλής ποιότητας διαγνωστικά 



αποτελέσματα σε ένα Εργαστήριο που διεκπεραιώνει μορφολογικές και 

μοριακές κυτταρολογικές δοκιμές 

 

28. Laparoscopic diagnosis and treatment of obturator nerve entrapment 
due to a deep infiltrating endometriotic nodule: a case report  
Best selected free communication 

 Uzeyir Kalkan, Maria Sarri, Christina Zafeirati, George Chorozoglou, Roxani 

Dampali, Angelos Daniilidis (Greece)  
 Παρουσιάστηκε (ελεύθερη ανακοίνωση) στο συνέδριο ESGE 26th Annual 

Congress 18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey 
 
         Παρουσιάζεται μία σπάνια περίπτωση διάγνωσης και λαπαροσκοπικής 

θεραπείας παγίδευσης του θυρεοειδικού νεύρου από ενδομητρίωση. 

 

29. Reproductive outcome after operative hysteroscopy: Scissors or 
diathermy -is there a difference?  
Best selected poster 

 Angelos Daniilidis, Antonis Kalpatsanidis, Stamatis Kasmas, Stefano Angioni 

(Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ESGE 26th Annual Congress 
18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey 

 
         Πρόκειται για μετανάλυση όσον αφορά την επίδραση που μπορεί να έχει η 

υστεροσκοπική αφαίρεση διαφράγματος μήτρας με υστερσσκόπηση. 

Ελέγχονται η χρήση ενδοσκοπικού ψαλιδιού σε σύγκριση με το ρεσεκτοσκόπιο 

στο περιγεννητικό αποτέλεσμα των γυναικών. Δεν φαίνετια να υπάρχει 

σημαντική στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο τεχνικών. 

 

30. Laparoscopic management of bilateral tubo-ovarian abscess - a case 
report  

 Angelos Daniilidis, Maria Sarri,  Christiana Zafeirati, Uzeyir Kalkan, George 

Chorozoglou, Roxani Dampali (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ESGE 26th Annual Congress 
18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey 

 



         Παρουσιάσθηκε μία σπάνια και δύσκολη στη διαφοροδιάγνωση και θεραπεία 

περίπτωση αμφοτερόπλευρου αποστήματος εξαρτημάτων το οποίο και 

αντιμετωπίσθηκε λαπαροσκοπικά. 

 

31. Α rare case of leiomyosarcoma diagnosed during removal of a 
submucosal fibroid by monopolar resectoscopic hysteroscopy  

 Angelos Daniilidis, Christiana Zafeirati, Uzeyir Kalkan, Maria Sarri, Roxani 

Dampali, George Chorozoglou (Greece)  

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ESGE 26th Annual Congress 
18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey 

 
         Παρουσιάσθηκε η σπάνια περίπτωση λυομυωσαρκώματος το οποίο 

αφαιρέθηκε ολοκληρωτικά με υστεροσκόπηση και χρήση ρεσεκτοσκοπίου 

 

32. Vaginal removal of prolapsed pedunculated submucous myoma - 
presentation of rare case report  

 Angelos Daniilidis, George Chorozoglou, Maria Sarri, Christiana Zafeirati, 

Uzeyir Kalkan, Roxani Dampali (Greece) 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο συνέδριο ESGE 26th Annual Congress 
18th – 21st October 2017, Antalya, Turkey 

 
         Παρουσίασθηκε η σπάνια περίπτωση ενός μισχωτού ινομυώματος μεγάλων 

διαστάσεων που αφαιρέθηκε κολπικά. 

 

33. Cytological and Molecular biomarkers as triage criteria of women with 
intraepithelial lesions via the implementation of a personalized decision 
support scoring system: The experience of and academic department 
of cervical pathology 

 Maria Nasioutziki, Angelos Daniilldis, Maria Kyrgiou, Nikolaos Tsampazis, 

Panagiotιs Chatzis, Eleftherios Vavoulidis, George Valasoulis, Kalliopι 

Dampala, Aristotelis Lcufopoulos, Evangelos Paraskevaidιs, Konstantinos 

Dinas. 

 Παρουσιάστηκε (πόστερ)  στο BSCCP 2017 Annual Scientific Meeting, 
3rd – 5th May, Cardiff City Stadium, Wales 

 



         Σκοπός ήταν η αξιολόγηση της απόδοσης ενός συστήματος υποβοήθησης 

λήψης κλινικής απόφασης που στηρίζεται σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και 

ενσωματώνει έναν κλινικό αλγόριθμο και συνδυασμό διαγνωστικών 

αποτελεσμάτων από κλασικές μεθόδους και HPV σχετιζόμενους βιοδείκτες για 

ανίχνευση CIN2+. από γυναίκες που παραπέμφθηκαν για κολποσκόπηση 

σε  2 Πανεπιστημιακές Κλινικές του ΑΠΘ,  οδηγώντας σε πιο εξατομικευμένη 

διαχείριση των γυναικών με παθολογική κυτταρολογία μειώνοντας πιθανές 

επιπλοκές σε μελλοντική κύηση ως απόρροια αχρείαστων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων. Το προτεινόμενο scoring system προβλέπει με τη μέγιστη 

ακρίβεια το ιστολογικό αποτέλεσμα μέσω εκτίμησης του κινδύνου για CIN2+ 
 

34. A European survey on the conservative surgical management of 
endometriotic cysts on behalf the ESGE Special Interest Group on 
Endometriosis 
G Pados, J Keckstein, A. Daniilidis, R Cambo. 

Παρουσιάσθηκε (ελεύθερη ανακοίνωση) στο συνέδριο ESGE 27th 
Annual Congress7-10 Οctober, 2018, Vienna, Austria  
 

Πρόκειται για μελέτη σε μέλη της ESGE όσον αφορά τον τρόπο 

αντιμετώπισης των ενδομητριωμάτων. Στάλθηκαν ηλεκτρονικά 

ερωτηματολόγια και λήφθηκαν αποτελέσματα για τον καλύτερο τρόπο 

αντιμετώπισης των ενδομητριωμάτων χειρουργικά ή φαρμακευτικά με 

απότερο σκοπό την ίαση αλλά και την προστασία του ωοθηκικού 

αποθέματος. 

 

35. Hysteroscopic treatment of retained placental tissue: case report and 
review of the literature 
Best Selected poster 
Angelos Daniilidis, Anastasios Liberis, Roxani Dampali, George Pratilas, 

Christos Michalopoulos, Konstantinos Dinas 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p006;102) 
 



Παρουσίαση περιστατικού μετά τον τοκετο με καισαρική τομή. Διεισδυτικός 

πλακούντας ο οποίος αντιμετωπίσθηκε με ρεσεκτοσκοπική αφαίρεση. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

36. Total hysteroscopic removal of a submucosal uterine myoma with the 
use of cold knife 
Antonios Gkoutzioulis, Angelos Daniilidis,  Matina Dalla, Christiana Louka, 

Veronika Konstantinidou, Konstantinos Dinas 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p0171;114) 
 
Παρουσίαση της τεχνικής υστεροσκοπικής αφαίρεσης ινομυώματος typeII 

με την cold knife τεχνική. 

 

37. Single port access laparoscopy (spal): is it the best treatment of 
concomitant disease in different abdominal quadrant? 
Gianmarco Dancona, Mohamed Raslan, Angelos Daniilidis, Michele 

Peiretti, Maurizio Nicola D’Alterio, Stefano Angioni 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p226;121) 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της single 

port laparoscopy στην παθολογία της πυέλου. 

 

38. Comparative cost-minimisation analysis between abdominal and 
laparoscopic hysterectomies in Greek public hospitals 
Charalampos Dimitriadis, Elpida Pavi, Kostas Athanasakis, Angelos 
Daniilidis, Grigoris Grimbizis 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p297;123) 
 
Συγκριτική μελέτη κόσοτς επεμβάσεων και νοσηλείας μεταξύ 

λαπαροσκοπικής υστερεκτομής και λαπαροτομίας σε Ελληνικό νοσοκομείο. 

 



39. A European survey on tubal surgery and infertility treatment how why 
when 
Angelos Daniilidis, George Pados, Stephan Gordts, Harald Krentel, 

Michelle Nisolle 

Παρουσιάσθηκε (ελεύθερη ανακοίνωνη) στο συνέδριο 28th Annual 
congress ESGE Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book page 
60) 
 
Πρόκειται για μελέτη με βάση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα μέλη της 

ESGE όσον αφορά την παθολογία και βέλτιστη αντιμετώπιση της 

υπογονιμότητας λόγω σαλπιγγικού παράγοντα. 

 

40. Endometrial stromal sarcoma presented as endometrial polyp: a rare 
case 
Angelos Daniilidis, Anastasios Liberis, Roxani Dampali, Panagiotis 

Papandreou, Konstantinos Dinas, Alexis Papanikolaou. 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p090 page 109) 
 
Σπάνια περίπτωση σαρκώματος σε γυναίκα 40 ετών, το οποίο έμοιαζε με 

απλό ενδομήτριο πολύποδα. Εξαιρέθηκε πλήρως με υστεροσκοπική 

ρεσεκτοσκόπηση. Ακολούθησε λαπαροσκοπική ολική υστερεκτομή. 

 

41. Should all endometriotic cysts be removed? How, Why, When? A 
narrative review of the literature 
Angelos Daniilidis, Panagiotis Papandreou, Evangelia Mareti, Christos 

Michalopoulos, Alexis Papanikolaou, Konstantinos Dinas 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p091 page 109) 
 
Πρόκειται για ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας όσον αφορά την 

βέλτιστη αντιμετώπιση των ενδομητριωμάτων και τους πιθανούς κινδύνους 

για το ωοθηκικό απόθεμα αλλά και για την πιθανότητα εξαλλαγής. 

 



42. Sjogren syndrome as an independent factor for abdominal adhesions : 
a case report and review of the literature 
Angelos Daniilidis, George Pratilas, Antonios Goutzioulis, Nikolaos 

Tsambazis, Vanta Sardaridou, Konstantinos Dinas 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p092 page 109) 
 
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση περιστατικού με ιστορικό 

sjogren. Έγινε λαπαροσκόπηση για εξαρτηματεκτομή λόγω κύστης 

ωοθήκης όπου και αναγνωρίσθηκαν πολλαπλλές συμφύσεις, πιθανώς λόγω 

του ιστορικού. 

 

43.  Conservative therapies of endometriosis: a narrative review and 
comparison of eight quidelines 
Angelos Daniilidis, Dimitrios Rafail Kalaitzopoulos, Evangelia Mareti, 

Georgios Kolovos, Eleftherios Pierre Samartzis, Konstantinos Dinas 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο συνέδριο 28th Annual congress ESGE 
Thessaloniki 6-10 October 2019 (abstract book p094 page 109) 
 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και συγκριτική ανάλυση διεθνών guidelines 

όσν αφορά τη συντηριτική αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης. 

 

44. Analysis of cardiotocographic patterns and neonatal outcomes in 
vacuum delivery and emergency cesarian section 
E. Corvetto, S. Sorrentino, A. Daniilidis, D. Deiana, MN. D’Alterio, S. 

Angioni 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο 15th International Workshop on 
Neonatology/40th Congress of Union Middle Eastern and 
Mediterranean Pediatric Societies 
 
Αναδρομική μελέτη στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Κάλιαρι σε διάρκεια 

ενός έτους σε έγκυες που υποβλήθηκαν σε επείγουσα καισαρική ή 

επεμβατικό κολπικό τοκετό. Το περιγεννητικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη 

χρησιμότητα του καρδιοτοκογραφηματος για την πρόληψη της νεογνικής 

δυσχέριας αλλά και το υψηλο ποσοστό ψευδώς θετικών ευρημάτων. 



 

45. Incidence and Indication for surgery in relation with Robson’s 
classification in a single tertiary health care center: a prospective 
cohort study 
MN D’Alterio, G.D’Ancona, S. Sannia, A.Daniilidis, C.Giuliani, M.Russo, 

S.Angioni 

Παρουσιάσθηκε (πόστερ) στο 15th International Workshop on 
Neonatology/40th Congress of Union Middle Eastern and 
Mediterranean Pediatric Societies 
 
Προοπτική μελέτη κοόρτης στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Κάλιαρι 

διάρκειας ενός έτους για τη συσχέτιση των καισαρικών με βάση την 

ταξινόμηση Robson. Το τελικό 35.4%  είναι υψηλότερο από τις προτάσεις 

του WHO. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
 
ΠΛΗΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (30) 
 

1.  Αντισύλληψη και λοχεία 

 Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης Α 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Ελληνική  Μαιευτική-Γυναικολογία2004; 
16(2):238-243 

 

Η αντισύλληψη στη λοχεία είναι μία πρόκληση για κάθε νέο ζευγάρι, στην 

οποία ο γυναικολόγος καλείται να δώσει τη σωστή συμβουλή. Όλο και 

περισσότερα ζευγάρια επιζητούν μία αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης αμέσως 

μετά τον τοκετό. Μερικές φορές μάλιστα, για ιατρικούς λόγους, η αντισύλληψη 

κατά την περίοδο της λοχείας είναι επιτακτική. Οι ειδικές ανάγκες και συνθήκες 

της λοχείας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από το γυναικολόγο ώστε να 

γίνει η ορθότερη επιλογή.  Ίσως  μάλιστα,  η αναζήτηση της κατάλληλης 

μεθόδου αντισύλληψης ,θα πρέπει να ξεκινά αρκετά νωρίτερα από τον τοκετό 

ώστε να γίνει η κατά το δυνατόν ορθότερη επιλογή σύμφωνα με τις ανάγκες 

αλλά και ιδιαιτερότητες της κάθε γυναίκας. Αυτό είναι και το θέμα που 

πραγματεύεται αυτή η ανασκόπηση. 
 



2. Tαυτόχρονη διενέργεια καισαρικής τομής και κρανιοανάτρησης σε   
έγκυο με βαρύ εγκεφαλική αιμορραγία 

 Καραγιάννης Β, Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης Α, Μπέτσας Γ, Tοντορόβα Ρ 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
2005;3: 219-220 

 

Παρουσιάζουμε περιστατικό επιτόκου 24 ετών και 34 εβδομάδων κύησης, η  

οποία διακομίσθηκε με βαρύτατη εγκεφαλική αιμορραγία στην κλινική μας. 

Κατά την εισαγωγή η εμβρυϊκή καρδιακή λειτουργία ήταν θετική, ενώ η μητέρα  

ήταν σε κώμα, διασωληνομένη. Διενεργήθηκε επείγουσα καισαρική τομή  

ταυτόχρονα με κρανιοανάτρηση. Η μητέρα απεβίωσε μετά από 24 ώρες, ενώ 

το νεογνό επέζησε και μεταφέρθηκε στη νεογνολογική μονάδα, με καλή 

περαιτέρω πορεία. Η σημασία της ανακοίνωσης έγκειται στη σπανιότητα 

τέτοιων περιπτώσεων κύησης με επιτυχή έκβαση της καισαρικής τομής. 

 

 3. Αναισθησία σε γυναικολογικές μικροεπεμβάσεις παχύσαρκων, 
υπέρβαρων γυναικών, με μίγμα φεντανύλης, θειοπεντάλης και 
ετομιδάτης 

 Χαλκιάς X, Δανιηλίδης A, Ρούσσος  , Σπίνου Σ, Μαμόπουλος Α, Λαζαρίδης 

Α, Σιδηρόπουλος Α, Τσιμπανάκος Ι , Βερβερίδου Ν , Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
2005;3:216-218 

 

Η αναισθησία στις υπέρβαρες παχύσαρκες γυναίκες εμπεριέχει πολλούς  

κινδύνους από το αναπνευστικό σύστημα και το καρδιαγγειακό κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης και στην άμεσα μετεγχειρητική περίοδο, λόγω των  

συνυπαρχουσών ασθενειών όπως σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις ήπατος  

κλπ.Στη μελέτη μας περιληφθήκαν 18 γυναίκες ηλικίας 35-58 ετών και 

σωματικού βάρους ιδιαίτερα υψηλού που κυμαίνονταν από 115 έως 170 και 

ΔΜΣ > 30. Οι γυναίκες υποβλήθηκαν σε διάφορες μικροεπεμβάσεις χρονικού 

διαστήματος 5’-11’ λεπτών, με μίγμα φαρμάκων φεντανύλης 0,1 mg, 

θειοπεντάλης 100mg, και ετομιδάτης 5-40 mg ανάλογα με την κατάσταση των 

ασθενών και τη διάρκεια της επέμβασης. 

Τα αποτελέσματα ήταν ικανοποιητικά. Οι ασθενείς ανένηψαν σε χρόνο 4’-6’  

λεπτών, μετά το πέρας της μικροεπέμβασης και οι παρενέργειες όπως 

παροδική άπνοια, ναυτία, υπόταση, ταχυκαρδία υπήρξαν σε μικρό ποσοστό 



και χωρίς ιδιαίτερη επιβάρυνση στην γενική κατάσταση των υπέρβαρων 

ασθενών. 

 

4.  Λαπαροσκοπική διάγνωση και αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης 

 Καραγιάννης Β, Παλαπέλας Β, Μαυροματίδης Γ, Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης 
Α 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
2006;4:298-303 

 

Σκοπός της μελέτης ήταν αφενός να καταδειχθεί η σημασία της διαγνωστικής  

λαπαροσκόπησης στην ασφαλή διάγνωση της παθολογίας της πυέλου και  

ειδικότερα της ενδομητρίωσης και αφετέρου η συσχέτιση της ύπαρξης  

ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας στη γυναίκα. 

Συμμετείχαν συνολικά 1136 γυναίκες. Ένδειξη για διενέργεια 

λαπαροσκόπησης αποτέλεσαν: το πρόβλημα υπογονιμότητας πρωτοπαθή και 

δευτεροπαθή στη γυναίκα (n=485[335+150]), το πυελικό άλγος (n=415), οι 

διαταραχές εμμηνορρυσιακού κύκλου (n=162) και οι κυστικοί όγκοι ωοθηκών 

(n=74). Οι 515 από τις 900 (57%) γυναίκες παρουσίασαν συνδυασμό 

υπογονιμότητας και χρόνιο πυελικό άλγος.  

Σε 784 γυναίκες, ποσοστό 69% η διαγνωστική λαπαροσκόπηση έδειξε κάποια  

παθολογική εξεργασία, ενώ στις 255 από αυτές, ποσοστό 32.5% βρέθηκε  

ενδομητρίωση διαφόρου σταδίου. Άλλες παθολογικές εξεργασίες ήταν  

περισαλπιγγικές συμφύσεις λόγω χρόνιας πυελικής νόσου σε ποσοστό 37%  

(n=290), κυστικοί όγκοι σε ποσοστό 8.5% (n=68) και πολυκυστικές ωοθήκες 

σε ποσοστό 9.5%(n=76). Σπανιότερες παθήσεις ήταν ινομυώματα μήτρας,  

συγγενής απλασία της μήτρας, υποπλαστική μήτρα, υπογοναδοτροπικός  

υπογοναδισμός και εξωμήτρια εγκυμοσύνη σε ποσοστό 12.5%. Από τις 255  

γυναίκες στις οποίες βρέθηκε ενδομητρίωση οι 72 (28)% είχαν παραπεμφθεί 

για έλεγχο υπογονιμότητας, οι 55 (21.5%) για χρόνιο πυελικό άλγος μόνο, ενώ 

οι υπόλοιπες 128 (50%) για συνδυασμό και των δύο. 

Συμπεράσματικά φαίνεται ότι η λαπαροσκόπηση αποδεικνύεται χρησιμότατη  

όσον αφορά τον αποκλεισμό παθολογίας της πυέλου καθώς σε μεγάλο 

ποσοστό 31% δε βρέθηκε παθολογικό αίτιο. Επίσης καταδεικνύεται η 

συσχέτιση ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας. 
 



5.  Παρουσίαση περιπτώσεως με δίδελφη μήτρα και αιματόκολπο  
 Καραγιάννης Β, Δανιηλίδης Α, Παλαπέλας Β, Πεπές Σ, Τοντορόβα Ρ, 

Κλεάρχου Ν  

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας  
2006;4:295-297  

 

Η διαταραχή στην ανάπτυξη των πόρων του Muller μπορεί να οδηγήσει σε  

διάφορες ανωμαλίες του ουρογεννητικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης  

και της δίδελφης μήτρας. Παρουσιάζουμε μία ασθενή 15 ετών που προσήλθε 

στα επείγοντα με άλγος υπογαστρίου και πυρετό μετά από εμμηνορυσία. Η  

μαγνητική τομογραφία επιβεβαίωσε την διάγνωση δίδελφης μήτρας με  

αιματόκολπο. Ακολούθησε θεραπευτική διάνοιξη και παροχέτευση του  

αιματόκολπου, ο οποίος λόγω επιμόλυνσης είχε μετατραπεί σε απόστημα του  

κόλπου.  

 

6. Απομόνωση εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών αιμοσφαιρίων από το 
περιφερικό  αίμα εγκύων,  με τη χρήση μαγνητικού διαχωρισμού 

 Δανιηλίδης Α, Κολιάκου Κ, Κλεάρχου Ν, Τσάγιας Ν, Μαυρομιχάλη Μ, 

Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2006;18(3):238-245 

 

Aνίχνευση εμβρυϊκών ερυθρών αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία εγκύων 
γυναικών 

 Δανιηλίδης Α, Κουζή-Κολιάκου Κ, Κλεάρχου Ν, Τσιάγιας Ν, Μαυρομιχάλη Μ, 

Καραγιάννης Β 

 Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα 2006 ( βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ 58 Νο 34) 

 

Περιγράφουμε μέθοδο απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών  

αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών, η οποία θα μπορούσε  

να χρησιμοποιηθεί για πρώιμο προγεννητικό έλεγχο. Έγινε λήψη περιφερικού  

αίματος από 16 έγκυες γυναίκες 9 έως 14 εβδομάδων κύησης, χαμηλού 

κινδύνου για σύνδρομο DOWN, με βάση την ηλικία τους. 



Ακολούθησε επεξεργασία με βαθμίδωση πυκνότητας, λήψη της υπόλευκης  

στοιβάδας των μονοκυττάρων, επώαση με μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της  

γλυκοφορίνης Α και μαγνητικός διαχωρισμός. Τα εμπύρηνα ερυθρά 

αιμοσφαίρια, τόσο μητρικής, όσο και εμβρυϊκής προέλευσης συγκρατούνται 

από το μαγνήτη. Στη συνέχεια προστίθεται μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 

γ-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολουθεί εξέταση και καταμέτρηση των 

θετικών εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών. Ο αριθμός των εμπύρηνων 

εμβρυϊκών ερυθρών αιμοσφαιρίων που ανιχνεύθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο 

ήταν από 0 έως 14, με μέσο όρο 6. Το ποσοστό ανίχνευσης κυττάρων ήταν 

87.5% (14/16). Αναφέρεται επιτυχημένη προγεννητική διάγνωση εμβρυϊκών 

ανευπλοειδιών και μονογονιδιακών κληρονομούμενων παθήσεων,  όπως  

επίσης και του φύλου του εμβρύου βασιζόμενη στην ανάλυση των εμβρυϊκών 

NRBC είτε με FISH είτε με PCR. Ίσως η συσχέτιση των χρωμοσωμικών 

ανωμαλιών και του αυξημένου αριθμού εμβρυϊκών κυττάρων στο μητρικό αίμα 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μία ακόμη μέθοδος προγεννητικού 

ελέγχου (screening). 

  

7. Κωνοειδής εκτομή τραχήλου με νυστέρι υπερήχων σε ενδοεπιθηλιακή 
βλάβη CIN II και CIN III  

 Kαραγιάννης Β, Δανιηλίδης Α, Ρούσσος , Κατσανίκος Σ, Παλαπέλας Β, 

Μαυροματίδης Γ, Κλεάρχου Ν, Τάτσιου Ζ 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Θέματα Μαιευτικής και Γυναικολογίας 
2006; 4:293-294 

 

Γυναίκες με ενδοεπιθηλιακή βλάβη CIN II και CIN III μπορούν να υποβληθούν  

σε κρυοθεραπεία,είτε σε εκτομή με laser,σε εκτομή με διαθερμική αγκύλη και 

σε κωνοειδή ακτομή του τραχήλου.Περιγράφουμε μία καινούργια μέθοδο 

εκτομής του τραχήλου με νυστέρι υπερήχων σε 17 γυναίκες. Τα όρια εκτομής 

δεν εμφανίζουν θερμικές αλλοιώσεις ώστε να δυσχεραίνουν το έργο των  

παθολογοανατόμων και οι ασθενείς δεν παρουσίασαν μετεγχειρητικές  

επιπλοκές. 
 

8. H χρήση του σεβοφλουρανίου στην καισαρική τομή, με γενική 
αναισθησία, σε συγκέντρωση 1% και 2%, σε όλη τη διάρκεια της 
επέμβασης  



 Xαλκιάς X, Δανιηλίδης A, Κλεάρχου N, Παλαπέλας B, Φιλέλη A, Πεζίκογλου 

H, Λαζαρίδης A, Καραγιάννης B 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Ιατρική 2006;71(1):52-55 
 

Σε 23 επίτοκες γυναίκες ASA I και II, που ήταν προγραμματισμένες για 

καισαρική, χορηγήσαμε σεβοφλουράνιο σε εισπνεόμενη συγκέντρωση 1% και 

2% από την έναρξη της αναισθησίας έως το τέλος της επέμβασης της 

καισαρικής τομής. Εκτιμήσαμε τις αιμοδυναμικές μεταβολές, το βάθος της 

ύπνωσης και την επίδραση του εισπνεόμενου σεβοφλουρανίου, στον βαθμό 

σύσπασης της μήτρας μετά τον τοκετό και σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης. 

Σε όλες τις επίτοκες η εισαγωγή στην αναισθησία έγινε με θειοπεντάλη 4mg/kg,  

σουκινυλοχολίνη 1,5 mg/kg και στην συνέχεια Ο2 / Ν2Ο σε αναλογία 1/1, ενώ 

η αναλγησία και το μη αποπολωτικό μυοχαλαρωτικό χορηγούνταν μετά την 

έξοδο του νεογνού Λάβαμε σοβαρά υπόψιν oρισμένες αναισθησιολογικές 

αρχές κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, με τελικό στόχο τη 

μείωση των επιπλοκών των επιτόκων γυναικών, όπως η διαρκής 

παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης, συνεχής παρακολούθηση του ΗΚΓ 

και η περιφερική μέτρηση του SPO2 και  σωστή τοποθέτηση της επιτόκου στο 

χειρουργικό τραπέζι. Σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης μετά την έξοδο του 

νεογνού, παρακολουθήσαμε το βαθμό σύσπασης της μήτρας κάθε 1 ώρα μετά 

το τέλος της επέμβασης για 6 ώρες και το πρώτο 24ωρο μετά την επέμβαση. 

Τα apgar scores των νεογνών ήταν όλα μεταξύ 8 και 9 στο 1 και 5 λεπτά.  

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η εισπνεόμενη συγκέντρωση 1% και  

2% του σεβοφλουρανίου σε όλη τη διάρκεια της καισαρικής τομής εξασφαλίζει  

ικανοποιητική ύπνωση στις γυναίκες και δεν επηρεάζει το βαθμό σύσπασης 

της μήτρας. Επίσης δεν επηρεάζει τα apgar scores των νεογνών και σε καμμία  

περίπτωση από τις 23 γυναίκες δεν παρατηρήσαμε αιμορραγία από την μήτρα  

στις πρώτες 24 ώρες μετά την καισαρική.  
 

9. Εφαρμογή της τεχνικής ‘‘MINI SWIM UP’’ στην επεξεργασία 
σπέρματος για ενδωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI).  

 Παλαπέλας Β, Δανιηλίδης Α, Πετρόπουλος Π, Hasani Α, Kαραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2007;19(1):20-23 

 

Οι διαταραχές της παραγωγής, των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της  



μεταφοράς του σπέρματος αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες 

υπογονιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, η ευρεία εφαρμογή της ενδοωαριακής 

έγχυσης σπερματοζωαρίων (ICSI), που λαμβάνονται από εκσπερμάτιση ή από 

βιοψία όρχεος και επιδιδυμίδας, έδωσε τη δυνατότητα για τεκνοποίηση ακόμη 

και σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Σκοπός της εργασίας αυτής 

είναι η παρουσίαση των κλινικών αποτελεσμάτων της ICSI μετά από 

προετοιμασία του σπέρματος με την τεχνική ‘‘mini swim up”.Εξετάσθηκαν 

αναδρομικά 152 κύκλοι ICSI που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 

2003. Η ένδειξη για την εφαρμογή της ενδοωαριακής έγχυσης 

σπερματοζωαρίων ήταν ο σοβαρός ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας. Η 

μέση ηλικία των ανδρών της μελέτης ήταν 35,02 +/- 6,92 έτη. Σε 26 

περιπτώσεις, η λήψη σπερματοζωαρίων έγινε μετά από ΤΕSΕ και κατάψυξη-

απόψυξη ορχικού ιστού. Στο εργαστήριό μας, η προετοιμασία των 

σπερματοζωαρίων εκτελείται με την τεχνική ‘‘mini swim up”. Το σπέρμα 

υποβάλλεται σε διπλή φυγοκέντρηση και στη συνέχεια επωάζεται στους 370C 

για μία με δύο ώρες. Η ωοθηκική διέγερση έγινε με GnRH- αγωνιστή και HMG 

στο μακρύ πρωτόκολλο.Στους 152 κύκλους ελήφθησαν συνολικά 1779 ωάρια 

(11,70+/- 7,57ανά κύκλο). Το 64,47% των ωαρίων ήταν ώριμα και 

υποβλήθηκαν σε ICSI (n=1147). Το ποσοστό γονιμοποίησης ήταν 73,3% 

(841/1147). Το συνολικό ποσοστό κυήσεων ήταν 36,8% (56/152). Στην 

υποομάδα, που εφαρμόσθηκε TESE-ICSI, οι κυήσεις ήταν 26,92% (7/26). 

H ICSI οδηγεί σε υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης και κυήσεων παρά την 

πτωχή ποιότητα των σπερματοζωαρίων. Η προετοιμασία του σπέρματος με 

την τεχνική “mini swim up” είναι ταχεία, αποτελεσματική και δεν παρουσιάζει 

επιπλοκές  

 

10. Συγκριτική μελέτη επισκληριδίου αναισθησίας για χειρουργικές 
γυναικολογικές επεμβάσεις με λεβομπουπιβακαίνη 0,5% και συνσυασμό 
λεβομπουπιβακαίνης 0,5% με προσθήκη 50γ κλονιδίνης  

 Χαλκιάς X, Δανιηλίδης A, Ρούσσος , Σπίνου Σ, Μαυροματίδης Γ, Λαζαρίδης 

Α, Σιδηρόπουλος Α, Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας. 
2007;3:215-217 

 

Σε 22 γυναίκες που υποβλήθηκαν σε γυναικολογικές επεμβάσεις, έγινε  



συγκριτική μελέτη επισκληρίδιας χορήγησης Levobupivacaine 0,5% και 

μίγματος Levobupivacaine 0,5% με κλονιδίνη 50 γ. Μελετήθηκε ο χρόνος 

έναρξης και η μέση διάρκεια αποδρομής του αισθητικού και κινητικού 

αποκλεισμού. Παρατηρήσαμε γρηγορότερη έναρξη δράσης αισθητικού και 

κινητικού αποκλεισμού καθώς και μεγαλύτερη διάρκεια αισθητικού και 

κινητικού αποκλεισμού στην ομάδα με το διάλυμα κλονιδίνης 50γ και 

levobupivacaine 0,5%. Παράλληλα υπήρξε καρδιαγγειακή σταθερότητα με μη 

σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης.Η μυϊκή χάλαση ήταν ικανοποιητική 

για τους χειρουργούς, ενώ το αναλγητικό αποτέλεσμα ήταν καλύτερο και 

αυξήθηκε ο χρόνος έναρξης πρόσθετης αναλγησίας. 
 

11. Είναι η υαλινοποίηση η λύση στα προβλήματα της κρυοσυντήρησης των 
γαμετών και των εμβρύων? Άρθρο ανασκόπησης 

 Παλαπέλας Β, Πετρόπουλος Π, Δανιηλίδης Α, Hasani Α, Kαραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία 
2007;2(2):221-228 

 

Η πρακτική εφαρμογή των τεχνολογιών αναπαραγωγής διευκολύνεται και  

αρκετά συχνά εξαρτάται από το βαθμό επιτυχίας της κρυοσυντήρησης των  

γαμετών και των εμβρύων. Αρκετά συχνά παρουσιάζονται δυσκολίες και  

περιορισμοί στην επιτυχία συντήρησης των γαμετών και των εμβρύων γεγονός  

που επιδρά αρνητικά στα ποσοστά γονιμοποίησης. Κατά καιρούς έχουν  

επινοηθεί διάφορες μέθοδοι για τη βελτίωση της κρυοσυντήρησης των ωαρίων  

και των εμβρύων τόσο σε πειραματικό επίπεδο σε ζώα όσο και στους  

ανθρώπους. Σήμερα η βραδεία ψύξη παρά τους περιορισμούς και τα  

μειονεκτήματα της έχει καταστεί η πιο διαδεδομένη μέθοδος. Οι πιο σύγχρονες  

συσκευές προγραμματισμένης κρυοσυντήρησης παρέχουν παραμέτρους και  

λογισμικά μεγάλης ακρίβειας για την επιτυχημένη κατάψυξη.  

Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν ενδείξεις κάποιων θεμελιωδών  

αλλαγών στη φιλοσοφία της συντήρησης των γαμετών και εμβρύων. Σε 

αντίθεση με την κατεστημένη έως σήμερα αντίληψη η πιο πρόσφατη 

βιβλιογραφία καταδεικνύει το ότι η μέθοδος της βραδείας ψύξης θα αποτελέσει 

σύντομα παρελθόν στον τομέα της εμβρυολογίας. 

Ο στόχος του άρθρου αυτού είναι να καταστήσει σαφή τα νέα δεδομένα όσον  

αφορά την υαλινοποίηση αλλά και να ορίσει τις μελλοντικές προοπτικές. Από 



τις αρχές του 2006 που ξεκινήσαμε τη μέθοδο αυτή σε 14 ασθενείς, μετά την  

απόψυξη των εμβρύων τους επιτεύχθηκαν 6 κυήσεις, ποσοστό 42.8%, εκ των  

οποίων πέντε κλινικές κυήσεις και μία αποβολή. Η μία γέννησε ήδη στην 

κλινική μας στην 36η εβδομάδα ένα υγιές κοριτσάκι βάρους 2190 γρ και η 

δεύτερη στις 38 εβδομάδες ένα υγιές αγοράκι βάρους 3750 γρ. 

 

12. Συγκριτική μελέτη του κινητικού αποκλεισμού με χορήγηση 
λεβομπουβιβακαίνης και λεβομπουβιβακαίνης+μορφίνης, κατά τη 
διάρκεια επισκληρίδιας αναισθησίας, σε γυναικολογικές επεμβάσεις  

 

 Χαλκιάς Χ, Δανιηλίδης Α, Ρούσσος, Πετρόπουλος Π, Πεζίκογλου, 

Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2007;19(4):338-342 

 

Πραγματοποιήθηκε μία μελέτη σε δύο ομάδες γυναικών 17 και 13 ασθενών, 

ASA I-II και ΙΙΙ, περιοχικής επισκληριδίου αναισθησίας, για επεμβάσεις  

γυναικολογικές. Χορηγήθηκε   λεβομπουβιβακαίνη  100mg και  

λεβομπουβιβακαίνη 100mg+2 mg μορφίνης, και μελετήθηκε η ταχύτητα 

έναρξης και η διάρκεια δράσης του κινητικού αποκλεισμού. Στο χρόνο έναρξης 

του κινητικού αποκλεισμού οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά, όμως  

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη διάρκεια δράσης και αποδρομής στη δεύτερη 

ομάδα. Όσον αφορά τον κινητικό αποκλεισμό ο χρόνος έναρξης ήταν 21+/-7 

λεπτά στην ομάδα Α και 18 +/- 6 λεπτά στην ομάδα Β, ενώ η διάρκεια πλήρους 

αποδρομής του κινητικού αποκλεισμού ήταν 230+/- 30 λεπτά στην ομάδα Α 

και 480+/- 40 λεπτά στην ομάδα Β. Η αρτηριακή πίεση, ο περιφερικός 

κορεσμός  του αρτηριακού αίματος σε Ο2   (SPO2 ) και ο καρδιακός ρυθμός 

μετρήθηκαν σε όλες τις ασθενείς. Η μυϊκή χάλαση ήταν ικανοποιητική και στις 

δύο ομάδες.  

Επεισόδια υπότασης, βραδυκαρδίας, ναυτίας, και εμέτου ήταν ελάχιστα και  

αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς. Προεγχειρητικά σε όλες τις γυναίκες 

χορηγούνταν 4mg ονδασετρόνης και 50 mg πανιτιδίνης ενδοφλέβια. 

Συμπερασματικά η χορήγηση από τον επισκληρίδιο καθετήρα 100 mg  

λεβομπουβιβακαίνης+ 2 mg μορφίνης, επιτυγχάνει σημαντικά μεγαλύτερη  

διάρκεια δράσης του κινητικού αποκλεισμού,έναντι της χορήγησης 100 mg  



λεβομπουβιβακαίνης. 
 

13. Κύηση και τραχηλική ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία (CIN) – παρουσίαση   
   περιστατικού  

 Δανιηλίδης A, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης X, Δίνας K, Παπαθανασίου K, 

Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
2007;4: 307-309 

 

          Παρουσίαση περιστατικού κύσης με παρουσία CIN3. Παρακολούθηση σε όλη 

τη διάρκεια της κύσης και LLETZ 40 ημέρες μετά τον τοκετό. Όταν υπάρχει 

ένδειξη η κολποσκόπηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ακόμη και σε 

περίπτωση που η γυναίκα είναι έγκυος.Παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας 

εγκύου 25 ετών με παθολογικό τεστ Παπανικολάου στο πρώτο τρίμηνο. Η 

κολποσκόπηση και βιοψία έδειξε CIN 2.Ακολουθήσαμε συντηρητική 

αντιμετώπιση με κολποσκοπικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της κύησης και 

πραγματοποιήσαμε LLETZ 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό όπου και έγινε 

αφαίρεση της παθολογικής περιοχής του τραχήλου σε καθαρά όρια.Ο 

πρωταρχικός στόχος του κολποσκοπικού ελέγχου σε μία έγκυο γυναίκα είναι 

να αποκλεισθεί ο διηθητικός καρκίνος ώστε με ασφάλεια να πραγματοποιηθεί 

η θεραπεία μετά τον τοκετό. Ο λόγος είναι πως η LLETZ ή ακόμη και μία απλή 

βιοψία σε μία έγκυο γυναίκα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη  

αιμορραγία. 

 

         ΗPV and pregnancy - a case report 
 Δανιηλίδης Α, Παπαθανασίου Κ, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος 

Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 19, Νο 1) 
 

14. Χρόνιο πυελικό άλγος. Άρθρο ανασκόπησης 

 Δανιηλίδης Α, Καραγιάννης Θ, Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2007;19(4):405-408 



 

Το πυελικό άλγος είναι ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που οδηγούν τη  

γυναίκα στο γυναικολόγο. Το χρόνιο πυελικό άλγος έχει συχνότητα 38/1000  

γυναίκες ηλικίας από 15-73 ετών. Συχνά διενεργείται διαγνωστική  

λαπαροσκόπηση ώστε να αποκλεισθεί κάποιο παθολογικό αίτιο. Στο 60%  

περίπου των περιπτώσεων δεν βρίσκεται λαπαροσκοπικά κάποια παθολογία  

της πυέλου. Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα μπορεί να  

αναφέρει χρόνιο πυελικό άλγος είναι είτε πάθηση γυναικολογικής αιτιολογίας, 

ή πάθηση μη γυναικολογικής αιτιολογίας, ενώ τα συμπτώματα μπορεί να είναι  

καθαρά και μόνο ψυχογενή. Η εμπειρική θεραπεία αποτελεί κοινή πρακτική, 

σαν πρώτη φάση αντιμετώπισης, χωρίς όμως να είναι σίγουρη και η  

αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής. 

 

15. Βασιλικό Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων, Συμβουλευτική 
Επιστημονική Ομάδα, Οδηγία 9 - Φεβρουάριος 2007 

 Δανιηλίδης Α, Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 
2007;4:315-319 

 

Η παρουσίαση του εμβολίου για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου  

αποτέλεσε πρώτη είδηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Έχει φανεί πως το 

εμβόλιο είναι 100% αποτελεσματικό για τη βραχυπρόθεσμη πρόληψη 

προκαρκινικών παθήσεων του τραχήλου που οφείλονται σε συγκεκριμένους 

τύπους του ιού των κονδυλωμάτων (HPV- Human Papillomavirus). Είναι 

προφανής η δυνατότητα του εμβολίου αυτού να μειώσει παγκοσμίως την 

συχνότητα εμφάνισης του καρκίνου του τραχήλου. Αυτή η ανασκόπηση 

πραγματεύεται τη μεθοδολογία προσέγγισης της πρόληψης του καρκίνου του 

τραχήλου και την πρόοδο που έχει μέχρι σήμερα επιτευχθεί, αλλά και 

υπογραμμίζει κάποιες σημαντικές προκλήσεις που ακόμη παραμένουν. 
 

16. Η αντιμετώπιση της σοβαρής προεκλαμψίας/εκλαμψίας, Βασιλικό 
Κολλέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων Μεγάλης Βρετανείας, Οδηγία 
Νο 10(Α)  

 Δανιηλίδης Α, Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 



2007;1:47-54 
 

Η σοβαρή προεκλαμψία και εκλαμψία είναι σχετικά σπάνιες αλλά σοβαρές  

επιπλοκές της εγκυμοσύνης. Υπολογίζεται πως 5/1000 έγκυες πάσχουν από  

σοβαρή προεκλαμψία και 5/10000 από εκλαμψία. Στην εκλαμψία το ποσοστό  

θνητότητας είναι 1,8%, ενώ στο 35% των γυναικών παρουσιάζονται σοβαρές  

επιπλοκές. Ο σκοπός της οδηγίας αυτής είναι να καθορίσει ακριβώς το πλαίσιο  

προσέγγισης και αντιμετώπισης της σοβαρής προεκλαμψίας και εκλαμψίας 

στην άμεση προ και μετά τον τοκετό χρονική περίοδο, ώστε να βελτιωθεί το  

αποτέλεσμα για τη μητέρα και το νεογνό.  

 

17. Νέοι ειδικοί δείκτες πρώιμης διάγνωσης καρκίνου των ωοθηκών  
 Δανιηλίδης A, Kαραγιάννης Β  
 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 

2007;3:250-255  
 

Σήμερα τα επίπεδα στον ορό του αντιγόνου CA125 θεωρούνται ως ο πιο  

αξιόπιστος καρκινικός δείκτης για τις ωοθήκες. Δυστυχώς, η χρησιμότητα του   

CA125 σαν δείκτη για πρώιμη διάγνωση, περιορίζεται από το ότι λιγότερο του  

50% των ωοθηκικών καρκίνων συνοδεύονται από ανιχνεύσιμα επίπεδα του  

CA125. Υπάρχουν χιλιάδες πρωτεΐνες που παράγονται από όλα τα κύτταρα.  
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τους ογκολόγους είναι να προσδιορίσουν ποιες  

πρωτεΐνες εκφράζονται μόνο από τα καρκινικά κύτταρα. Τα τελευταία 5 χρόνια  

αρκετοί ερευνητές έχουν δημοσιεύσει ενδιαφέροντα αποτελέσματα από  

αναλύσεις δειγμάτων ωοθηκικών καρκίνων με μικροακτινικές μεθόδους.  

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν οι εκκριτικές πρωτεΐνες προστασίνη και  

οστεοποντίνη, γιατί αυτές είναι ανιχνεύσιμες στον ορό και θα μπορούσαν να  

χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες του όγκου. Πρωτεομική τεχνολογία είναι η 

μελέτη του πρωτεϊνικού περιβάλλοντος ή πρωτεόματος ενός πληθυσμού 

κυττάρων. Οι τεχνολογίες πρωτεόματος έχουν σαν στόχο να αναγνωρίσουν τις 

αλλαγές που συμβαίνουν σε πρωτεϊνικό επίπεδο κατά την εμφάνιση της 

βλάβης. Οι πρόσφατες μικροακτινικές και πρωτεομικές τεχνικές υπόσχονται 

νέα δεδομένα για την εύρεση πιθανών δεικτών για πρώιμη διάγνωση 

ωοθηκικού καρκίνου. Σίγουρα απαιτείται περαιτέρω επίπονη και χρονοβόρα 

έρευνα.  



 

18. Μαγνητικός διαχωρισμός και κυτταρομετρία ροής για την ανίχνευση 
εμβρυικών εμπύρηνων ερυθρών στο αίμα της εγκύου στο πρώτο 
τρίμηνο  

 Δανιηλίδης Α, Κουζή ΚΑ, Μαυρομιχάλη Μ, Κολιάκος Γ , Τσάγιας Ν, Τζαφέττας 

Ι 

 Δημισιεύθηκε στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία 
2008;3:285-292 

 

 Δανιηλίδης Α, Μαυρομιχάλη Μ, Κουζή Κ, Κολιάκος Γ, Τσάγιας Ν, Τζαφέττας 

Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Βόλος 2008 

 

 Δανιηλίδης Α, Μαυρομιχάλη Μ, Κουζή Κ, Κολιάκος Γ, Τσάγιας Ν, Τζαφέττας 

Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 18ο Παγκόσμιο συνέδριο Υπερήχων Μαιευτικής- 
 Γυναικολογίας στο Σικάγο Η.Π.Α 2008 (Ultrasound Obstet Gynecol 

11;32:402) 
 

Περιγράφουμε δύο μεθόδους απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών  

αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών, οι οποίες θα  

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρώιμο προγεννητικό έλεγχο. Στην 

πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός διαχωρισμός. Έγινε λήψη 

περιφερικού αίματος από 20 έγκυες γυναίκες 8 έως 14 εβδομάδων κύησης. 

Ακολούθησε επεξεργασία, λήψη της υπόλευκης στοιβάδας των μονοκυττάρων, 

επώαση με μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γλυκοφορίνης Α και μαγνητικός 

διαχωρισμός. Στη συνέχεια προστέθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γ-

αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολούθησε εξέταση και καταμέτρηση των 

θετικών εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών.  Οι εγκυμοσύνες ήταν μεταξύ της 

8ης έως της 14ης εβδομάδας (μέση εβδομάδα κύησης 10.8). Ο μέσος όρος 

ηλικίας των εγκύων ήταν 28.1 (από 21 έως 34 χρονών). Ο αριθμός των 

εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στο οπτικό 

μικροσκόπιο ήταν από 0 έως 18, με μέσο όρο 7.2, SD 5.2 και SEM 1.17. Το 

ποσοστό ανίχνευσης κυττάρων ήταν 90% (18/20).Για την πραγματοποίηση του 



πειράματος με κυτταρομετρία ροής έγινε λήψη 20 ml αίματος από 15 έγκυες 

γυναίκες , με ηλικία κύησης από 8 έως 14 εβδομάδες. Ακολούθησε 

φυγοκέντρηση και αφαίρεση της στοιβάδας των PBMCs.  Στη συνέχεια έγινε 

επώαση ποσότητας του δείγματος με συγκεκριμένα αντιγόνα το CD 45 ECD, 

το CD 41 PE, τη GlycA PE και το IGγ-FITC. Ο πληθυσμός των κυττάρων που 

απομονώσαμε δηλαδή ήταν CD 45-, CD41-, GlycA + και anti γ+ και περιέχει 

τα εμπύρηνα εμβρυϊκά ερυθρά. O τελικός αριθμός του πληθυσμού των 

απομονωμένων κυττάρων είχε μέση τιμή 1138 (363-2560), SD 631.6 και SEM 

163. Το ποσοστό των απομονωμένων κυττάρων σε σχέση με τον αρχικό 

πληθυσμό ήταν από 0.8% έως 4.2% (μέση τιμή 1.7%, SD 0.6).Η έρευνα μας 

αποσκοπούσε στην ακριβή αναγνώριση των εμβρυϊκών εμπύρηνων ερυθρών 

στην κυκλοφορία της μητέρας. Παρά τις δυσκολίες φαίνεται πως τα 

πρωτόκολλά μας συντέλεσαν στην απομόνωση με επιτυχία των λίγων 

εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών από το αίμα των εγκύων στα περισσότερα  

δείγματα. 
 

19. Η χρήση της ερυθρομυκίνης στην πρόωρη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων.  
 Γιαννούλης Χ, Ταντανάσης Θ, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ, Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 2008; 
4:274-277 

 

Αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της ερυθρομυκίνης σε 32 περιπτώσεις  

πρόωρης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων, σε σύγκριση με ομάδα ελέγχου 19  

εγκύων στις οποίες χορηγήθηκε αμπικιλλίνη - κλαβουλανικό οξύ. Η ηλικία  

κύησης και στις δύο ομάδες εγκύων κυμαινόταν μεταξύ 26ης και 33ης  

εβδομάδας. Παράλληλα χορηγήθηκε η ίδια τοκολυτική αγωγή και κορτιζόνη και  

στις δύο ομάδες μελέτης. Η εργαστηριακή παρακολούθηση των εγκύων  

περιελάμβανε καλλιέργεια των κολπικών εκκριμάτων, έλεγχο των λευκών  

αιμοσφαιρίων, του λευκοκυτταρικού τύπου, της καθίζησης των ερυθρών  

αιμοσφαιρίων και της CRP. Δεν παρατηρήθηκαν αξιόλογες διαφορές σε ότι  

αφορά τον χρόνο εμφάνισης ενδομητρικής φλεγμονής μεταξύ των δύο ομάδων  

εγκύων. Τα ίδια συμπεράσματα προέκυψαν και από την εξέταση των νεογνών  

των δύο ομάδων εγκύων. 
 

20. Τοκετός και Διαβήτης- πως και γιατί  
 Δανιηλίδης Α, Ταντανάσης Θ  



 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2008;20:163-166  

 
Δεν υπάρχει ξεκάθαρη οδηγία για τον καταλληλότερο χρόνο και τρόπο τοκετού  

σε διαβητικές εγκύους, και ίσως η χρονική στιγμή θα πρέπει να  εξατομικεύεται.  

Τα δεδομένα που θα πρέπει να συνεκτιμηθούν πριν ληφθεί η απόφαση για το  

πότε πρέπει να γίνει ο τοκετός, είναι ο κίνδυνος ενδομήτριου θανάτου σε  

τελειόμηνη κύηση, τα πιθανά προβλήματα λόγω προωρότητας καθώς και οι  

επιπλοκές λόγω πρόκλησης τοκετού. Παρά την μικρή προγνωστική αξία που  

έχουν οι υπερηχογραφικές μετρήσεις, φαίνεται ίσως σωστή πρακτική η  

πραγματοποίηση καισαρικής τομής όταν το υπολογιζόμενο βάρος σώματος 

του εμβρύου ξεπερνάει τα 4250 γρ. Όσον αφορά την παρακολούθηση κατά τη  

διάρκεια του τοκετού, οι περισσότεροι  χρησιμοποιούν ενδοφλέβια χορήγηση  

συνδυασμού γλυκόζης και ινσουλίνης. Είναι απαραίτητος ο συνεχής  

καρδιοτοκογραφικός έλεγχος με ιδιαίτερη προσοχή για τυχόν επιβραδύνσεις 

του βασικού καρδιακού ρυθμού. Σαφώς ο  τοκετός απαιτεί παρακολούθηση 

από έμπειρο μαιευτικό προσωπικό καθώς  και από διαβητολόγο, ενώ βέβαια 

θα πρέπει να τονιστεί πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος υπογλυκαιμίας του  

νεογνού. Ο θηλασμός δεν επηρεάζεται από τον σακχαρώδη διαβήτη και γενικά,  

οι διαβητικές γυναίκες πρέπει να ενθαρρύνονται να θηλάσουν.  
 

21. Η επίδραση περιβαλλοντικών τοξικών ουσιών, κατά την ενήλικη ζωή, 
στην αναπαραγωγική υγεία και στη γονιμότητα των ανδρών.  

 Κατσίκης Η, Γεωργόπουλος ΝΑ, Δανιηλίδης Α, Τιμαμοπούλου Ε, Πανίδης 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική &  Γυναικολογία 2008; 
20:305-311 

 

Από το 2006 έχουν καταγραφεί 87.000 περίπου περιβαλλοντικά χημικά στις  

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στις περιβαλλοντικές τοξικές ουσίες  

συμπεριλαμβάνονται και οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, που  

απελευθερώνονται με το κάπνισμα. Υπάρχουν ενδείξεις, που ενισχύουν την  

άποψη ότι η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές τοξικές ουσίες στην ενήλικη ζωή  

ασκεί δυσμενείς δράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα του άνδρα. Οι μελέτες  

δείχνουν ότι η ευαισθησία εξαρτάται από την ηλικία έκθεσης στις  

περιβαλλοντολογικές τοξικές ουσίες. Έτσι, η έκθεση κατά τη διάρκεια της ε 



μβρυϊκής ζωής προκαλεί σοβαρότερες διαταραχές από την έκθεση κατά τη  

ιάρκεια της ενήλικης ζωής. 

 

22. Πρόωρος τοκετός και τοκολυτικά- δυνατότητες και περιορισμοί 
 Φωτεινάκης Ι, Δανιηλίδης Α, Κασμάς Σ, Μπαλαούρας , Σπαθοπούλου Σ, 

Λουφόπουλος Α 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γαληνός 2008;4:274-277 

Στηριζόμενη σε πρόσφατες συστηματικές ανασκοπήσεις της βιβλιογραφίας η  

παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζει συνοπτικά τα πλεονεκτήματα και  

μειονεκτήματα του κάθε τοκολυτικού φαρμάκου, καθώς και κατά πόσο το 

καθένα από αυτά μπορεί να αποτελέσει θεραπεία εκλογής για τον πρόωρο 

τοκετό. 
 

23. Ολική ή υφολική υστερεκτομή σε καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις; 
πως, πότε και γιατί;  

 Δανιηλίδης Α, Σπαθοπούλου Σ, Δίνας Κ, Ταντανάσης Θ, Καρτσέα Φ, 

Γιαννούλης Χ, Μπαλαούρας , Φωτεινάκης Ι, Μακρής Β, Λουφόπουλος Α. 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2012;4:7-14 

 

Η ολική και υφολική υστερεκτομή σε καλοήθεις παθήσεις αποτελούν 

αντικείμενο σύγκρισης σε τυχαιοποιημένες μελέτες και μελέτες παρατήρησης. 

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η σύγκριση των δύο τρόπων επέμβασης όσον  

αφορά την ακράτεια ούρων, το τραχηλικό κολόβωμα, το χρόνο επέμβασης, τις  

μετεγχειρητικές επιπλοκές, την ποιότητα ζωής και την πρόπτωση. Φαίνεται ότι 

η ολική υστερεκτομή υπερτερεί όσον αφορά την ακράτεια, την πρόπτωση και 

το κολόβωμα, ενώ η υφολική στο χρόνο επέμβασης και μετεγχειρητικές 

επιπλοκές. Η ποιότητα ζωής είναι η ίδια. 
 

24. Καρκίνος ωοθηκών από τη διάγνωση στη θεραπεία  
 Δανιηλίδης Α, Μακρής Β, Νασιουτζίκη Μ, Παντελής Α, Δίνας Κ.  
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2013;3:77-82  

 

Το συγκεκριμμένο άρθρο ανασκόπησης παρουσιάζει τα νεότερα δεδομένα για 

τον καρκίνο των ωοθηκών, που αποτελεί τον 5ο συχνότερο καρκίνο στην 

Μεγάλη Βρετανία και τις Η.Π.Α. Η εισαγωγή αναφέρει την επιδημιολογία και 



στη συνέχεια παρουσιάζονται γενετικοί και περιβαλλοντολογικοί παράγοντες 

κινδύνου. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο αναλύονται η κληρονομικότητα, και οι στόχοι 

των γενετικών τεστ για τον καρκίνο του μαστού και των ωοθηκών. Στη συνέχεια 

ακολουθεί ανάλυση των κατηγοριών του καρκίνου των επιθηλιακών όγκων, 

των στρωματικών και της γεννητικής ταινίας. Ακολουθεί η παρουσίαση της 

κλινικής εμφάνισης του καρκίνου των ωοθηκών (σιωπηλός φονιάς). Ακόμη, σε 

ξεχωριστό κεφάλαιο περιγράφονται οι ακτινοδιαγνωστικές μέθοδοι, όπως 

επίσης και ο δείκτης κακοήθειας ο οποίος έχει 78% ευαισθησία και 87% 

ειδικότητα. Τα διάφορα στάδια αναλύονται, ενώ τέλος περιγράφονται οι 

διάφορες μέθοδοι θεραπείας.  

 

25. Καλοήθεις παθήσεις αιδοίου και κόλπου  
 Μπαλαούρας , Δανιηλίδης Α , Ταντανάσης Θ, Χίτζιος , Νασιουτζίκη Μ, 

Μακρής Β, Λουφόπουλος Π 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2013;1:25-30 

 

Οι παθήσεις αιδοίου και κόλπου αποτελούν έως και σήμερα σημαντικό  

αντικείμενο έρευνας στο γυναικολογικό κόσμο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία,  

έχουν ταξινομηθεί σε φλεγμονώδεις, μη νεοπλασματικές – προκαρκινικές, και 

σε κακοήθειες, τόσο στο αιδοίο, όσο και στον κόλπο.Οι φλεγμονώδεις 

παθήσεις του αιδοίου εκδηλώνονται εύκολα, τόσο λόγω της ανατομικής του 

θέσης, όσο και λόγω της αύξησης των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων 

νοσημάτων τα τελευταία χρόνια. Μπορεί να οφείλονται σε μύκητες, βακτήρια, 

πρωτόζωα και ιούς.Οι μη νεοπλασματικές και προκαρκινικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν αλλοιώσεις του δέρματος, όπως οι λειχήνες, η ψωρίαση, και 

αναφερόμενες αλλεργίες από ερεθιστικές ουσίες.Οι φλεγμονώδεις παθήσεις 

του κόλπου οφείλονται σε γονόκοκκο, τριχομονάδες ή μύκητες. Ειδική 

κατηγορία αποτελεί η γεροντική ατροφική κολπίτιδα. Στους καλοήθεις όγκους 

του κόλπου αναφέρονται οι κύστεις του Gartner, και τα κονδυλώματα. 

 

26. Κακοήθεις παθήσεις αιδοίου και κόλπου 

 Μπαλαούρας Δ, Δανιηλίδης Α , Ταντανάσης Θ, Χίτζιος , Νασιουτζίκη Μ, 

Μακρής Β, Λουφόπουλος Π 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Γυναικολογίας και Μαιευτικής 2013;3:83-86 

 



Οι παθήσεις αιδοίου και κόλπου αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο έρευνας για  

τους Γυναικολόγους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, έχουν ταξινομηθεί σε  

φλεγμονώδεις, μη νεοπλασματικές – προκαρκινικές, και σε κακοήθειες, τόσο 

στο αιδοίο, όσο και στον κόλπο.Οι κακοήθειες του αιδοίου χωρίζονται σε  

προδιηθητικές (ήπια, μέτρια, σοβαρή δυσπλασία), καρκίνωμα in situ, και στον  

καρκίνο αιδοίου. Όσον αφορά στις κακοήθειες του κόλπου, σημαντικό 

κεφάλαιο είναι ο καρκίνος του κόλπου, το πλακώδες καρκίνωμα και σε 

μικρότερο ποσοστό το αδενοκαρκίνωμα και άλλοι τύποι καρκίνου. 
 

27. Placental eicosanoids as endocrine and paracrine mediators during 
pregnancy  

 Ηλιοδρομίτη Ζ, Γρηγοριάδης Χ, Στουρνάρας Σ, Δανιηλίδης Α, Νταφόπουλος 

Κ, Βραχνής Ν 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Journal of Obstetrics and 
Gynecology, 2014;1(13):18-21 

 

Ο σκοπός της ανασκοπικής αυτής μελέτης ήταν η διερεύνυνση του ρόλου των  

λειτουργιών και του ρόλου των eicosanoids κατά τη διάρκεια της κύησης, όπως  

επίσης και η συσχέτιση τους με διάφορες παθολογικές καταστάσεις στην  

εγκυμοσύνη. 
  

 
28. Office hysteroscopy for the diagnosis  of endometrial cancer – An 

interesting case report 
 Δανιηλίδης Α, Panteleris N, Stamkopoulou A, Carcea F, Kogeorgos S, 

Besharat A, Assimakopoulos E 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Journal Obsterics and Gynecology 
2016;15(1):31-33 
 

Πρόκειται για περιγραφή σπάνιας περίπτωσης διάγνωσης καρκίνου του  

ενδομητρίου σε ασυμπτωματική μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα χωρίς  

υπερηχογραφικούς δέικτες με τη βοήθεια της office υστεροσκόπησης.  

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 

29. Burden of iron deficiency anemia in obstetrics.  



 Δανιηλίδης Α, Dimitrios Balaouras, Dimitrios Chitzios, Nikolaos Vrachnis, 

Christiana Zafeirati, Efstratios Asimakopoulos 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Journal Obsterics and Gynecology 
2017;16:(1):7-13   
 

30. Απεικόνιση του ενδομητρίου πριν και μετά την εμμηνόπαυση 
Δανιηλίδης Α, Χίτζιος Δ, Μπαλαούρας Δ 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Υπερηχογραφία 2016;3:105-110 
Αναδρομική μελέτη περιγραφής των υπερηχογραφικών δεικτών για την 

εκτίμηση του ενδομητρίου σε προ και εμμηνοπαυσιακές γυναίκες ανάλογα με 

την παθολογία τους. 

 
 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  (15) 
 

1.  Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης νέα δεδομένα-αντιπαράθεση  
 Πανίδης , Πιούκα Α, Δανιηλίδης Α, Κατσίκης Η 

 Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου 
Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας Αθήνα σελ 92-100, 2008 

 

Ο στόχος αυτής της ανασκόπησης στη σύγχρονη βιβλιογραφία είναι η  

επανεκτίμηση των δεδομένων της ορμονικής θεραπείας στην εμμηνόπαυση 

και να καταδείξει τους μηχανισμούς με τους οποίους επηρεάζεται η ομοιόσταση 

του  

οργανισμού της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης καθώς και οι  

επιπτώσεις στα όργανα του σώματος.  Η μελέτη αυτή πραγματεύεται τις 

βασικές  

αρχές της ορμονικής θεραπείας υποκατάστασης, τις ωφέλειες της στην 

πρόληψη  

της οστεοπόρωσης, καρδιαγγειακής νόσου αλλά και επισημαίνει τις δυνητικές  

σοβαρές επιπτώσεις και ανεπιθύμητες επιδράσεις στο μαστό, στο ενδομήτριο  

την θρομβοεμβολική νόσο και τα καρδιαγγειακά επεισόδια 
 

2.  Σύγχρονη αντιμετώπιση στρωματικών όγκων 

 Βρακάς Ξ, Δανιηλίδης Α, Κόκκινος Σ, Κιρμιζής Ι, Δημηρόπουλος Σ, Μολής Ε 

 Ανακοινώθηκε στο 18ο Πανελλήνιο Γαστρεντερολογικό Συνέδριο ,Αθήνα 



Ελλάδα 1997 και δημοσιεύθηκε στο Hellenic Journal of Gastroenterology 
No AA132 1997;10(3):36 

 

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση των νεότερων δεδομένων που  

αφορούν τους στρωματικούς όγκους του Γ.Ε.Σ. και η διαφορετική 

αντιμετώπισή τους κατά περίπτωση. Στην αναδρομική μας συμμετείχαν 8 

ασθενείς. 4 ασθενείς με όγκο στομάχου, 3 με όγκο λεπτού εντέρου και 1 με 

εκτεταμένες διηθήσεις του μεσεντερίου λειομειωματώδους προέλευσης 

(λειομυωβλάστωμα, σάρκωμα και οριακής κακοήθειας). Τα συμπτώματα που 

παρουσίασαν ήταν αιμορραγία και ειλεό. Συμπερασματικά φαίνεται πως οι 

στρωματικοί όγκοι γαστρεντερικού πρέπει να αντιμετωπίζονται χειρουργικά, με 

εντατική παρακολούθηση μετεγχειρητικά, καθώς η ιστολογική τους εικόνα δεν 

συμβαδίζει πάντα με τη βιολογική τους συμπεριφορά. 
 

3. Προγεννητικός έλεγχος πρώτου τριμήνου- εμπειρία δυο χρόνων 

 Ζουρνατζή Β, Δανιηλίδης Α, Καρύδας Χ, Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Περιγεννητικής και Νεογνολογίας, Αθήνα 
και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Περιγεννητικής και Νεογνολογίας 2006 

  
 A prospective two years study of first trimester screening for Down 

syndrome 

 Ζουρνατζή Β, Δανιηλίδης Α, Καρύδας Χ, Ταντανάσης Θ, Λουφόπουλος Α, 

Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2008;12(1):28-32 
 

Στην προοπτική αυτή μελέτη μας που είχε διάρκεια δύο χρόνων από τις  

7/10/2004 έως τις 7/10/2006 εξετάσθηκαν 380 έγκυες γυναίκες. Η ηλικία 

κύησης ήταν από 11+1  έως 13+6 εβδομάδες. Έγινε προγεννητικός έλεγχος με 

ταυτόχρονη μέτρηση της αυχενικής διαφάνειας και των ΜοΜ της PAPP-A, free 

bhCG σε συνάρτηση με την ηλικία της εγκύου.Η μελέτη μας δείχνει πως με τον 

προγεννητικό έλεγχο του πρώτου τριμήνου ελαττώνεται σημαντικά το ποσοστό 

των γυναικών που έχουν ένδειξη για επεμβατική προγεννητική μέθοδο, 

μειώνοντας έτσι παράλληλα το κόστος αλλά και το ποσοστό των ανεπιθύμητων 

αποβολών. 
 



4. Καρκίνος του μαστού και κύηση. Συστηματική ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας  

 Δανιηλίδης Α, Γιαννούλης Χ, Δίνας Κ, Ταντανάσης Θ, Γουλής , Καρτσέα Φ, 

Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιγεννητικής Ιατρικής 
και Νεογνολογίας (περιοδικό Περιγεννητικής Ιατρικής και Νεογνολογίας 
2009; 3:122) Θεσσαλονίκη 2009 

 

         

Ο σκοπός αυτής της συστηματικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας  

είναι να διευκρινισθεί η συσχέτιση μεταξύ εγκυμοσύνης και καρκίνου του 

μαστού, η επίδραση της κύησης στη θνησιμότητα και την πρόγνωση της 

πάθησης καθώς και οι δυνατότητες μελλοντικής τεκνοποίησης μίας γυναίκας 

με ιστορικό καρκίνου του μαστού κατά τη διάρκεια προηγούμενης κύησης.  

Η κύηση δεν φαίνεται να επηρεάζει την πρόγνωση ενός ήδη εγκατεστημένου  

καρκίνου. Δυστυχώς κατά τη διάρκεια της κύησης καθυστερεί η έγκαιρη  

διάγνωση και κατά συνέπεια και η έναρξη της θεραπείας. Η υπογονιμότητα, η  

καθυστερημένη εμμηναρχή, η μεγάλη ηλικία για την πρώτη εγκυμοσύνη είναι  

παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Ο  

θηλασμός φαίνεται πως έχει προστατευτική επίδραση, ανάλογα με τη χρονική  

διάρκεια του θηλασμού. Στις πρώτες 14 με 15 εβδομάδες κύησης η παρουσία  

μεταστατικού καρκίνου καθώς και η ανάγκη για χορήγηση χημειοθεραπείας  

καθιστούν την διακοπή κύησης σαν αποδεκτή λύση ειδικά εάν οι ασθενείς είναι  

ΕR-θετικές. Η τροποποιημένη μαστεκτομή είναι ίσως η επέμβαση εκλογής  

σήμερα, ενώ γενικά η χημειοθεραπεία μπορεί να χορηγηθεί μετά τις 15  

εβδομάδες και η ακτινοβολία μετά τον τοκετό. Η πρόγνωση για τον καρκίνο του  

μαστού είναι η ίδια ανεξάρτητα από τη συνύπαρξη ή όχι της κύησης. Τα 

νεότερα δεδομένα συνηγορούν πως μετά από καρκίνο του μαστού η επόμενη 

κύηση δεν αντενδεικνύεται αλλά θα πρέπει να καθυστερήσει τουλάχιστον για 

δύο χρόνια έως και πέντε σε περιπτώσεις μεταστατικής νόσου από το πέρας 

της θεραπείας.  
 

5. Oxidized laminin-1 induses increased monocyte attachment and    
                  expression of ICAM-1 in endothelial cells  

 Κοστίδου Ε, Τοπουρίδου Κ, Δανιηλίδης Α, Καλογιάννη Μ, Κολιάκος Γ 



 Παρουσιάσθηκε Αθήνα 2009, στο συνέδριο της Hellenic Society of 
Biochemistry & Molecular Biology. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
International Journal of Experimental Pathology 2009;90(6):630-637 (1 
citation) 

 

Η αθηροσκλήρωση σχετίζεται με οξυδωτικό στρες και συσσώρευση  

μονοκυττάρων από τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Στην παρούσα εργασία 

μελετήσαμε τον αριθμό των συνδεδεμένων μονοκυττάρων στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα της ανθρώπινης ομφαλικής φλέβας (HUVEC). Το ενδοκυττάριο μόριο 

σύνδεσης (ICAM-1) που εκφράζεται από τα HUVEC μελετήθηκε με enzyme-

linked immunosordent assay και η σύνδεση των HUVEC σε οξυδωμένη ή 

φυσική λαμινίνη-1 εξετάσθηκε με Hemacolor kit. Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής 

υποομάδες αντισωμάτων: anti-alphaM, anti-alpha2, anti-beta2. Tα HUVEC 

που ήταν συνδεδεμένα με οξυδωμένη λαμινίνη εξέφραζαν υωηλότερα επίπεδα 

ICAM-1 καθώς και μονοκύτταρα συνδεδεμένα σε αυτά σε σχέση με τη φυσική 

λαμινίνη. Η επώαση των μονοκυττάρων με μονοκλωνικά αντισώματα έναντι 

των υποομάδων alphaM και beta2 ιντεγκρίνης εξισορρόπησαν τις διαφορές 

αυτές. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

HUVEC και των κυττάρων της βασικής μεμβράνης σε περιπτώσεις όπου η 

οξείδωση της λαμινίνης είχε αλλάξει. Έτσι αυξάνει η έκφραση των ICAM-1 από 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα και η συσώρευση των μονοκυττάρων. 
 

6. Αυχενική Διαφάνεια και Τρισωμία 21. 
 Δανιηλίδης Α, Μπαλαούρας , Χίτζιος , Μπαλαούρας Γ, Αλνακά Γ, Carcea F 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΥπερήχων Αθήνα 
(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:12) 

 

Παρουσιάζεται η περίπτωση εμφάνισης τρισωμίας 21 σε δύο συνεχόμενες  

κυήσεις με φυσιολογικό καρυότυπο των γονέων και διαφορετικά μορφολογικά  

υπερηχογραφικά ευρήματα. 
 

 7. Ρήξη έκτοπης κύησης σε ασθενή με αρνητικό τεστ κυήσεως 

 Δανιηλίδης Α, Μπαλαούρας , Χίτζιος , Παντελής Α, Μπαλαούρας Γ, Carcea F 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΥπερήχων Αθήνα 
(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:22) 



 
 A unique case of ruptured ectopic pregnancy in a patient with negative 

pregnancy test – a case report and brief review of the literature 

 Δανιηλίδης Α, Παντελής Α, Μακρής Β, Μπαλαούρας , Βραχνής Ν  
 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2014;18(1):282-285 
 

Παρουσιάζεται η η περίπτωση ραγείσας έκτοπης κύησης σε ασθενή με  

αιμοπεριτόναιο και 2 διαδοχικά αρνητικά τεστ κύσης στο νοσοκομείο. 
 

8. Ταχεία υποτροπή κύησης ωχρού σωματίου μετά από 
λαπαροσκοπική αφαίρεση σε γυναίκα που έφερε σπείραμα 
λεβονοργεστρέλης 

 Δανιηλίδης Α, Χατζησταματίου Κ, Δαγκλής Θ, Χατζηπαραδείση Κ, 

Οικονόμου Ζ, Τζαφέττας Μ 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο ΣυνέδριοΥπερήχων Αθήνα 
(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:27) 

 

Rapid recurrence of a corpus luteum cyst after laparoscopic surgery in 
a young woman with a levonorgestrel releasing coil 
Δανιηλίδης Α, Χατζησταματίου Κ, Δαγκλής Θ, Χατζηπαραδείση Α, 

Οικονόμου Ζ, Τζαφέττας Μ 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Obstetrics and Gynecology 
2014;14:1-2 
 

Παρουσιάζεται η σπάνια περίπτωση υποτροπής συστραφείσας κύστης 

ωχρού σωματίου μετά από λαπαροσκοπική αφαίρεση της μετά από ένα 

μήνα. 
 

9. Η μέτρηση του μήκους του εμβρυϊκού ρινικού οστού στο 2ο τρίμηνο 
της κύησης στην Ελλάδα και η επίδραση της εθνικότητας της εγκύου  

 Παπασωζομένου Π, Αθανασιάδης Α, Ζαφράκας Μ, Δανιηλίδης Α, Μίκος Θ, 

Καραβιδά Α, Ζαβλανός Α, Λουφόπουλος Α, Ασημακόπουλος Ε, Ταρλατζής Β 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων Αθήνα 
(Περιοδικό Υπερηχογραφία 2014;1:5) 

 



Προοπτική μελέτη σε 1220 μονήρης κυήσης όπυ και έγινε μέτρηση και  

καταγραφή του μήκους του ρινικού οστού στο 2ο τρίμηνο κύησης με σκοπό τη  

δημιουργία εκατοστιαίων καμπύλων εμβρυϊκού ρινικού οστού στην Ελλάδα. 
 

 10. Ο ρόλος της διαδερμικής χορήγησης τεστοστερόνης πριν την 
διέγερση των ωοθηκών σε γυναίκες με πτωχή ωοθηκική ανταπόκριση 
που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Μια τυχαιοποιημένη 
κλινική μελέτη. 

 Μπόζδου Ι, Κολυμπιανάκης Ε, Βενέτης Χ, Νταφόπουλος Κ , Ζεπειρίδης Λ, 

Χατζημελετίου Κ, Μακέδος Α, Ανυφαντής Γ, Μεσσήνη Χ, Δανιηλίδης Α, κα. 

 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας στο Βόλο (Περιοδικό HJOG 2015;15;1:10) 

 

Στο διάστημα από 02/2014 έως 12/2014, 39 πτωχές απαντήτριες, σύμφωνα 

με τα ‘Κριτήρια της Bologna 2010’, τυχαιοποιήθηκαν είτε στην ομάδα όπου  

χορηγήθηκε διαδερμική τεστοστερόνη για 21 ημέρες (n=22) είτε στην ομάδα  

ελέγχου (n=17), στην οποία δε χορηγήθηκε τεστοστερόνη. Όλες οι ασθενείς  

υποβλήθηκαν σε μακρύ ωοθυλακικό πρωτόκολλο με αγωνιστή της εκλυτικής  

ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRHa). Η διέγερση των ωοθηκών με  

ανασυνδυασμένη FSH ξεκίνησε την 22η ημέρα από την ημέρα χορήγησης του  

GnRHa. Στις ασθενείς της ομάδας της τεστοστερόνης χορηγήθηκε 10 mg γέλη  

τεστοστερόνης /ημέρα διαδερμικά για διάστημα 21 ημερών ξεκινώντας από την  

ημέρα χορήγησης του GnRHa. 

Αποτελέσματα: Τα επίπεδα τεστοστερόνης ήταν σημαντικά υψηλότερα 

[114(181) ng/dL έναντι 20(26) ng/dL, αντίστοιχα, p=0.001] στην ομάδα 

χορήγησης τεστοστερόνης την ημέρα έναρξης της ωοθηκικής διέγερσης με 

FSH. Η διάρκεια διέγερσης με FSH δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες [13(3) ημέρες έναντι 12(3.5) ημέρες, αντίστοιχα, p=0.39]. Ο αριθμός 

των ωαρίων που ελήφθησαν δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων της 

χορήγησης και της μη χορήγησης τεστοστερόνης [3(5) έναντι 3(2), 95% 

διάστημα εμπιστοσύνης (ΔΕ) της διαμέσου: 1.26-4 έναντι 3-4, αντίστοιχα]. 

Παρομοίως, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά 

τα ποσοστά εγκυμοσύνης ανά ασθενή (9.1% έναντι 11.8%, αντίστοιχα, 

ποσοστιαία διαφορά:  -2.7%,  95%  ΔΕ:  -23.0  ως +17.7).   Η χορήγηση 

διαδερμικής τεστοστερόνης πριν την ωοθηκική διέγερση δεν συσχετίζεται με 



αυξημένο αριθμό ωαρίων σε πτωχές απαντήτριες που υποβάλλονται σε 

εξωσωματική γονιμοποίηση.  

 

         11. Καθορισμός της βέλτιστης δοσολογίας της τριπτορελίνης για την 
επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων σε ασθενείς υψηλού 
κινδύνου για εμφάνιση Συνδρόμου Υπερδιέγερσης Ωοθηκών: Μια 
τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη. 

 

 Λαινάς Γ, Μπόσδου Ι, Βενέτης Χ, Σφοντούρης Ι, Χατζημελετίου K, Ζεπειρίδης 

Λ, Μακέδος Α, Δανιηλίδης Α, κα. 

 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας στο Βόλο (περιοδικό HJOG 2015;15;1:11) 

 
Συνολικά, 50 ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ΣΥΩ συμμετείχαν στη  

μελέτη. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 0.1mg [ομάδα 0.1mg  

(n=17)],0.2mg [ομάδα 0.2mg (n=18)] ή 0.4mg [ομάδα 0.4mg (n=15)]  

τριπτορελίνης για την επαγωγή της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων.  

Η διέγερση των ωοθηκών πραγματοποιήθηκε με recFSH  και GnRH  

ανταγωνιστή. Τα επίπεδα των ορμονών της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LH), 

της  ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), της οιστραδιόλης και της 

προγεστερόνης μετρήθηκαν την ημέρα της επαγωγής της τελικής ωρίμανσης 

των ωοθυλακίων, 8 ώρες, 36 ώρες, την 3η, 4η,7η και 10η ημέρα μετά τη 

χορήγηση της τριπτορελίνης.Ο αριθμός των ωαρίων που ελήφθησαν δε 

διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων 0.1mg, 0.2mg και 0.4mg [25(18), 

26(19), 27(20), αντίστοιχα, p=0.86]. Οσον αφορά το πρωτεύον αποτέλεσμα 

έκβασης, το ποσοστό των ώριμων ωαρίων, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξυ των ομάδων 0.1mg, 0.2mg και 0.4mg 

[81.8(18.7)%, 80.4(25.2)%, 83.8(12.6)%, αντίστοιχα, p=0.91]. Επίσης, δεν 

παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διάφορες όσον αφορά τη διάρκεια της 

ωχρινικής φάσης [7(2), 7(3), 7(2) ημέρες, αντίστοιχα, p=0.47] και τα επίπεδα 

των ορμονών της LH, FSH, οισταδιόλης και προγεστερόνης μετά την επαγωγή 

της τελικής ωρίμανσης των ωαρίων μεταξύ των τριών 

ομάδων.Συμπερασματικά, η δόση της τριπτορελίνης για την επαγωγή της 

τελικής ωρίμανσης των ωαρίων δε σχετίζεται σημαντικά με την ωριμότητα των 

ωαρίων που λαμβάνονται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για ΣΥΩ που 



υποβάλλονται σε διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση. 
 

12. Συσχέτιση της HPV λοίμωξης του τραχήλου της μήτρας, του πρωκτού 
και της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας σε γυναίκες με τραχηλική 
ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία. Πρόδρομα αποτελέσματα. 

 Χατζής Π, Αγοραστός Θ, Ασημακόπουλος Ε, Νασιουτζίκη Μ, Τσαμπάζης Ν, 

Βαβουλίδης Ε, Δανιηλίδης Α, κα. 

 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας στο Βόλο (περιοδικό HJOG 2015;15;1:15) 

 

Στη μελέτη συμπεριελήφθησαν 102 γυναίκες, μέσου όρου ηλικίας 34 έτη, που  

παραπέμφθηκαν στο Ιατρείο Κολποσκόπησης και Παθολογίας τραχήλου της 

Β΄ Μ/Γ του Α.Π .Θ. στη διετία 2013- 2014, με παθολογία τραχήλου μήτρας . Οι  

γυναίκες αυτές υποβλήθηκαν σε μοριακό έλεγχο ανίχνευσης του HPV σε  

δείγματα τραχήλου,  πρωκτού και στοματοφάρυγγα (CLART2,Genomica). 

Επιπλέον διερευνήθηκαν με κολποσκοπικό, κυτταρολογικό και ιστολογικό  

έλεγχο του τραχήλου καθώς και κυτταρολογικό έλεγχο του πρωκτού με τη  

μέθοδο  της υγρής φάσης (ThinPrep, Hologic). Επί παθολογικού 

κυτταρολογικού αποτελέσματος του πρωκτού, υποβλήθηκαν σε 

πρωκτοσκόπηση υψηλής ανάλυσης (HRA). 

Αποτελέσματα: HPV DNA ανιχνεύθηκε στο 59,8%, 60,7% και 3,9% από τον  

τράχηλο, τον πρωκτό και το στοματοφάρυγγα, αντίστοιχα, των 102 γυναικών. 

Το ποσοστό των HPV(+) γυναικών και στα 3 όργανα συγχρόνως ήταν 0,98% 

με απουσία πλήρους/μερικής αντιστοιχίας στελεχών σε αυτά. Μερική/πλήρης  

αντιστοιχία των στελεχών του ιού μεταξύ τραχήλου/πρωκτού ανευρέθηκε στο  

36,2%.Μερική / πλήρης αντιστοιχία τραχήλου / στοματοφάρυγγα ανευρέθηκε 

στο 0,98%, ενώ κατεδείχθη απουσία μερικής / πλήρους αντιστοιχίας στον  

πρωκτό/στοματοφάρυγγα. Το ποσοστό των HPV(-) γυναικών στον τράχηλο και 

συγχρόνως HPV(+) στον πρωκτό και στοματοφάρυγγα, ήταν 1,96% των HPV(-

)στον τράχηλο και HPV(+) στον πρωκτό 15,68% και των HPV(-) στον τράχηλο 

και HPV(+) στο στοματοφάρυγγα 1,96%. Στις υψηλόβαθμες αλλοιώσεις τόσο 

στον πρωκτό όσο και στον τράχηλο συχνότερα ανιχνεύθηκε ο HPV16, ενώ στις 

χαμηλόβαθμες στον τράχηλο και στον πρωκτό ο HPV31. 

Η παρουσία των HR-HPV στον πρωκτό ανερχόταν στο 53,9% των 102 

γυναικών (με συχνότερους τον HPV31 και τον HPV53), ενώ στον τράχηλο 



ανερχόταν στο 55,8% (με συχνότερο τον HPV16). Ο επικρατέστερος τύπος 

στο στοματοφάρυγγα ήταν ο HPV16(75%), με δεύτερο συχνότερο τον 

HPV53(25%). Κυτταρολογικά ευρήματα πρωκτού στις HRHPV(+) γυναίκες 

(n=51) ήταν αρνητικά στο 39,2% και παθολογικά (ASCUS/LSIL/HSIL) στο 

60,8%. Ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατά την πρωκτοσκόπηση ανευρέθηκαν 

σε 15 ασθενείς (2 HSIL,13 LSIL). 

Συμπεράσματα: Η HPV λοίμωξη στον τράχηλο συνδυάζεται συχνά με την  

παρουσία του ιού στον πρωκτό, σπανιότερα στο στοματοφάρυγγα, και ακόμα  

σπανιότερα συγχρόνως και στις 3 ανατομικές περιοχές. 

 

13. Ετερότοπος κύηση. Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού 
 Παντελέρης Ν, Δανιηλίδης Α, Πρατίλας Γ κα.  
 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 

Γυναικολογίας στο Βόλο (περιοδικό HJOG 2015;15;1:84)  
 

Περιγράφεται ενδιαφέρον περιστατικό ετερότοπου κύησης σε γυναίκα 37 ετών  

και 12 εβδομάδων κύησης, η αντιμετώπιση και ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας.  
 
         14. Ανίχνευση ερπητοϊών (HSV 1-8) σε γυναίκες HR-HPV από το ιατρείο 

κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου πανεπιστημιακής κλινικής. 
Πρόδρομα αποτελέσματα 

 Τσαμπάζης Ν, Λουφόπουλος Α, Αγοραστός Θ, Ασημακόπουλος Ε, 

Νασιουτζίκη Μ, Χατζής Π, Δανιηλίδης Α, κα. 

 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας στο Βόλο (περιοδικό HJOG 2015;15;1:102) 

 

59 HR-HPV(+) ThinPrep κυτταρολογικά δείγματα γυναικών, μετά από χρήση  

CLARTHPV2 (Genomica), ελέχθησαν με ENTHERPEX (Genomica) για  

ανθρώπινους ερπητοϊούς (HSV 1-8) και 3 συχνότερους εντεροϊούς  

(Coxsackievirus, Poliovirus, Enterovirus). Οι γυναίκες προέρχονταν από το  

τμήμα Παθολογίας Τραχήλου της Β-ΜΓ Κλινικής. 

Αποτελέσματα: Από τις γυναίκες με αρνητική κυτταρολογία (n=6) υπήρξε 1  

θετική [στέλεχος HHV-5(CMV)], δηλαδή ποσοστό 16,6%. Από τις γυναίκες με  

LSIL κυτταρολογία (n=20), με ιστολογική επιβεβαίωση στις 16, ανιχνεύθηκαν 



3 θετικές (15%) (στελέχη HHV-5,HHV-7 και HHV-2/HHV-4). Στις γυναίκες με 

HSIL κυτταρολογία (n=22), με ιστολογική επιβεβαίωση στις 19, βρέθηκαν 5 

θετικές (22,7%) (στελέχη HHV-2,HHV-4,HHV-5,HHV-5 και HHV-7). Από τα 3  

περιστατικά καρκίνου (SCC ή μικρο-διηθητικό) ανιχνεύθηκε το στέλεχος HHV- 

4 σε 1 (33,3%). Στις γυναίκες με δυσπλασία/διηθητικό καρκίνο (ιστολογικά  

επιβεβαιωμένα) HHV ανιχνεύεται στο 22,2% ενώ στο σύνολο των γυναικών 

της μελέτης το ποσοστό είναι 19,6%.Στα LSIL περιστατικά με HHV+ κατα τον  

επανέλεγχο σε 1 έτος δεν παρατηρήθηκε καμία εξέλιξη της βλάβης. Από τα  

HSIL δείγματα με HPV 16/18+ (n=18), στα 2 ανιχνεύθηκαν ερπητοιοί (11,1%).  

Το ποσοστό ανίχνευσης HHV σε non-16/18HR-HPV (n=12) ήταν 16,6%  

Αντιστοίχως, στα LSIL δείγματα με HPV 16/18+ (n=11), ερπητοιός 

ανιχνεύθηκε σε 1 δείγμα (9,1%), ενώ σε non-16/18HR-HPV (n=9) το ποσοστό 

ήταν 22,2%. 

Συμπεράσματα: Η ανίχνευση των ερπητοιών δεν φαίνεται να συσχετίζεται με 

την ταυτόχρονη παρουσία των πλέον ογκογόνων στελεχών (HPV16, HPV18) 

τόσο στις χαμηλόβαθμες όσο και στις υψηλόβαθμες αλλοιώσεις εκτός από τις  

περιπτώσεις SCC. 
 

15. Μελέτη και ανάλυση περιπτώσεων επείγουσας μαιευτικής 
υστερεκτομής 

 Σταμκοπούλου Α, Παντελέρης Ν, Ελευθεριάδη Α, Αλνακά Ι, Κώστοβα Β, 

Αθανασίου Ε, Χατζής Π, Δανιηλίδης Α, κα. 

 

 Παρουσίασθηκε στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και 
Γυναικολογίας στο Βόλο (περιοδικό HJOG 2015;15;1:136) 

 

Αναδρομική μελέτη 15 περιπτώσεων μαιευτικής υστερεκτομής. Αναζητήθηκαν 

τα αίτια, στοιχεία από την πορεία των κυήσεων, τοκετού, επιπλοκές και χρόνος  

νοσηλείας. 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (69) 
 

1. Διαγνωστική και θεραπευτική των παροδικών ισχαιμικών εγκεφαλικών 
επεισοδίων  

 Κώνστας Α, Αθανασιάδης Α, Δανιηλίδης Α, Φυτιλή , Τσάπας Β, Κώνστας Κ 



 Ανακοινώθηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας, Αθήνα 1995 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 45 Νο 77) 

 

Τα Π.Ι.Ε αποτελούν πρώιμες εκδηλώσεις αγγειακής νόσου του εγκεφάλου.  

Χαρακτηρίζονται από εστιακές διαταραχές εγκεφαλικής λειτουργίας με πλήρη  

υποχώρηση άνευ υπολειμματικών σημείων. Η διάρκεια τους είναι 24 ώρες. Η  

έγκαιρη διάγνωση τους μπορεί να σώσει τον ασθενή από σοβαρή εγκεφαλική  

βλάβη,  δεδομένου ότι 30%  των ασθενών με Π.Ι.Ε.  καταλήγουν σε 

αποπληκτική προσβολή. Συζητούνται τα σύγχρονα δεδομένα πάνω στη 

διάγνωση και τη θεραπεία των Π.Ι.Ε. 
 

2.  Ενδείξεις εφαρμογής laser στη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια 

 Αθανασιάδης Ι, Μαυρομιχάλη Μ, Δανιηλίδης Α, Φυτιλή , Καραγιάννης , 

Γεωργιάδης Ν 

 Ανακοινώθηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας, Αθήνα 1995 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 29 Νο 15 

 

Μια από τις κυριότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη είναι η Διαβητική  

αμφιβληστροειδοπάθεια, αγγειακή επιπλοκή που θεωρείται σήμερα μία από τις  

σημαντικές αιτίες τύφλωσης στις ανεπτυγμένες χώρες. Στην εργασία αυτή  

περιγράφονται τα αποτελέσματα και ο προβληματισμός από την εφαρμογή της  

φωτοπηξίας laser στην οποία υποβλήθηκαν διαβητικοί ασθενείς στην  

Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική της Θεσσαλονίκης. Συζητούνται οι  

τελευταίες απόψεις πάνω στις ενδείξεις καις τα αποτελέσματα της θεραπείας 

με laser και δίδεται λεμφαση στην αντιμετώπιση της μη παραγωγικής 

διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας. 

 

3. Φαρμακογενή νοσήματα στην κλινική πράξη-Στρογγυλή τράπεζα  
 Αηδόνης Ι, Δανιηλίδης Α, Τσάπας Β, Τσιάκαλος Κ  

 Ανακοινώθηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής 
Ελλάδας, Αθήνα 1995 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 19)  

 
Τα φαρμακογενή νοσήματα και οι αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων στην 

κλινική πράξη αποσχολούν καθημερινά τον κλινικό ιατρό. Αυτό το θέμα 

πραγματεύεται η συγκεκριμένη συζήτηση με έμφαση στα νεότερα δεδομένα.  



 
4. Eπιπλοκές λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής  
 Βρακάς Ξ, Δανιηλίδης Α, Κόκκινος Σ, Πεζήκογλου Η, Δημηρόπουλος Σ, 

Κιρμιζής Ι, Βελένης Α, Μολής Ε. 

 Ανακοινώθηκε στο 21ο Πανελλήνιο συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 1998 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ 289, Νο 573 Α) 

 

Με την εργασία μας θέλουμε να επισημάνουμε τα προβλήματα και τις 

επιπλοκές να προκύψουν κατά τη διάρκεια της λαπαροσκοπικής 

χολοκυστεκτομής.Οι επιπλοκές διαχωρίζονται σε αυτές της λαπαροσκοπικής 

τεχνικής και σε εκείνες που έχουν  σχέση με τη χολοκυστεκτομή γενικά. Οι 

σοβαρότερες επιπλοκές είναι οι κακώσεις του ηπατοκοχοληδόχου πόρου Στην 

5ετια 1992-1997 στην Α΄ Χειρουργική κλινική του Γ.Ν.Ν.Δράμας εκτελέστηκαν 

756 χολοκυστεκτομές από 11 διαφορετικούς χειρουργούς. Από αυτές 325 

έγιναν με την ανοικτή μέθοδο και 431 με τη λαπαροσκοπική τεχνική. Οι 

ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν με την λαπαροσκοπική τεχνική ήταν 99 

άνδρες μ.ο. ηλικίας 57 έτη και 332 γυναίκες με μ.ο. ηλικίας 54 έτη. 

Επιπλοκές που παρατηρήσαμε κατά τη λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή είναι  

μία διατομή του κοινού ηπατικού πόρου, σε μία περίπτωση επιπολής κάκωση  

του δεξιού ηπατικού πόρου με χολόρροια, δύο περιπτώσεις υπολλειμματικών  

λίθων, δύο ασθενείς με χολώματα (Bilom ),ένα αιμάτωμα κοιλιακού τοιχώματος  

στη θέση εισόδου Trocar και τέλος είχαμε δυο περιπτώσεις με ομφαλοκήλες. 

Το συνολικό ποσοστό των επιπλοκών είναι 2,9 % το οποίο είναι το ίδιο με αυτό 

που αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Η διάδοση μιάς νέας τεχνικής δεν πρέπει να σημαίνει και αύξηση του είδους 

και του αριθμού των επιπλοκών. Η ιατρογενής κάκωση των χοληφόρων είναι 

η  σοβαρότερη επιπλοκή που μπορεί να συμβεί κατά τη λαπαροσκοπική  

χολοκυστεκτομή. 
 

 

5.  Εμπειρία στη λαπαροσκοπική Χολοκυστεκτομή 

 Ιωαννίδης Κ, Δημηρόπουλος Σ, Τζέγας Γ, Χατζίκας Γ, Τσαούς Ν, Δανιηλίδης 
Α, Ιωαννίδης Α, Συμεωνίδης Α 

 Ανακοινώθηκε στο 14ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο (βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ.36), Θεσσαλονίκη 1999 



 

Με αυτή την αναδρομική συγκριτική μελέτη παρουσιάζουμε την εμπειρία της  

χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου Δράμας για την 6ετία 1993-1998. 220  

ασθενείς υποβλήθηκαν σε ανοιχτή χολοκυστεκτομή και 230 ασθενείς  

υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή (180 γυναίκες-78.3% και 50  

άνδρες-21.7%). Σε ποσοστό 4.3% (ν=10) οι επεμβάσεις μετατράπηκαν σε  

ανοιχτές λόγω συμφύσεων. 4 ασθενείς (1.76%) υποβλήθηκαν σε 

επανεγχείρηση λόγω αιμορραγίας ή χολοπεριτοναίου. Ο μέσος χρόνος 

νοσηλείας ήταν 3 ημέρες και ο χρόνος επέμβασης 30 έως 90 λεπτά. 

Συμπερασματικά φαίνεται πως η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή υπερτερεί  

έναντι της κλασικής μεθόδου, διότι μειώνει το χρόνο νοσηλείας των ασθενών 

ενώ και η επάνοδος των ασθενών στην εργασία τους είναι ταχύτερη. Οι 

επιπλοκές είναι οι ίδιες και για τις δύο μεθόδους. 
 

6. Εφαρμογή της τεχνικής ‘‘MINI SWIM UP’’ στην επεξεργασία σπέρματος 
για ενδωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI). 

 Παλαπέλας Β, Πετρόπουλος Π, Hasani Α, Δανιηλίδης Α, Kαραγιάννης Β 

 Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 2005 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.35 ΝοΡ16) 

         Οι διαταραχές της παραγωγής, των λειτουργικών χαρακτηριστικών και της 
μεταφοράς του σπέρματος αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες 

υπογονιμότητας. Τα τελευταία χρόνια, η ευρεία εφαρμογή της ενδοωαριακής 

έγχυσης σπερματοζωαρίων (ICSI), που λαμβάνονται από εκσπερμάτιση ή 

από βιοψία όρχεος και επιδιδυμίδας, έδωσε τη δυνατότητα για τεκνοποίηση  

ακόμη και σε άνδρες με μη αποφρακτική αζωοσπερμία. Σκοπός της εργασίας  

αυτής είναι η παρουσίαση των κλινικών αποτελεσμάτων της ICSI μετά από  

προετοιμασία του σπέρματος με την τεχνική ‘‘mini swim up” Εξετάσθηκαν  

αναδρομικά 152 κύκλοι ICSI που πραγματοποιήθηκαν από το 1999 έως το 

2003. Η ένδειξη για την εφαρμογή της ενδοωαριακής έγχυσης 

σπερματοζωαρίων ήταν ο σοβαρός ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας. Η 

μέση ηλικία των ανδρών της μελέτης ήταν 35,02 +/- 6,92 έτη. Σε 26 

περιπτώσεις, η λήψη σπερματοζωαρίων έγινε μετά από ΤΕSΕ και κατάψυξη-

απόψυξη ορχικού ιστού. Στο εργαστήριό μας η προετοιμασία των 

σπερματοζωαρίων εκτελείται με την τεχνική ‘‘mini swim up”. Το σπέρμα 



υποβάλλεται σε διπλή φυγοκέντρηση και στη συνέχεια επωάζεται στους 370C 

για μία με δύο ώρες. Η ωοθηκική διέγερση έγινε με GnRH- αγωνιστή και HMG 

στο μακρύ πρωτόκολλο.Στους 152 κύκλους ελήφθησαν συνολικά 1779 ωάρια 

(11,70+/- 7,57ανά κύκλο). Το 64,47% των ωαρίων ήταν ώριμα και 

υποβλήθηκαν σε ICSI (n=1147). Το ποσοστό γονιμοποίησης ήταν 73,3% 

(841/1147). Το συνολικό ποσοστό κυήσεων ήταν 36,8% (56/152). Στην 

υποομάδα, που εφαρμόσθηκε TESE-ICSI, οι κυήσεις ήταν 26,92% (7/26).  

H ICSI οδηγεί σε υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης και κυήσεων παρά την 

πτωχή ποιότητα των σπερματοζωαρίων. Η προετοιμασία του σπέρματος με 

την τεχνική “mini swim up” είναι ταχεία, αποτελεσματική και δεν παρουσιάζει 

επιπλοκές. 
 

7. Κλινικά αποτελέσματα ενδοωαριακής έγχυσης σπερματοζωαρίων (ICSI) 
ανάλογα με την ηλικία των ασθενών  

 Παλαπέλας Β, Πετρόπουλος Π, Hasani A, Δανιηλίδης Α, Καραγιάννης Β 

 Ανακοινώθηκε στο Συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής, Θεσσαλονίκη 2005 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ.35 Νο Ρ16) 

 

Εξετάσθηκαν αναδρομικά 335 κύκλοι ICSI που πραγματοποιήθηκαν από το  

1999-2003. 229 γυναίκες υποβλήθηκαν σε 335 κύκλους και σε ισάριθμες  

ωοληψίες συλλέχθηκαν 4030 ωάρια. 2559 (63.4%) ωάρια υποβλήθηκαν σε 

ICSI και από αυτά γονιμοποιήθηκαν τα 1849 (72.2%) και μεταφέρθηκαν 1273 

έμβρυα (1 έως 5). Το σύνολο των κυήσεων ήταν 34.3% (115/335). Η 

ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίων είναι ασφαλής και αποτελεσματική σε 

περιπτώσεις ζευγαριών με σοβαρό ανδρικό παράγοντα υπογονιμότητας, μετά 

από αποτυχημένες προσπάθειες κλασικής IVF και σε περιπτώσεις ανεξήγητης  

υπογονιμότητας. 
 

8.  Ανίχνευση εμβρυϊκών ερυθρών αιμοσφαιρίων στην κυκλοφορία εγκύων 
γυναικών 

 Δανιηλίδης Α, Κουζή-Κολιάκου Κ, Κλεάρχου Ν, Τσιάγιας Ν, Μαυρομιχάλη Μ, 

Καραγιάννης Β 

 Ανακοινώθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα 2006 (βιβλίο πρακτικών 



συνεδρίου σελ 58 Νο 34) 
 

         Απομόνωση εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών αιμοσφαιρίων από το 
περιφερικό αίμα εγκύων, με τη χρήση μαγνητικού διαχωρισμού 

 Δανιηλίδης Α, Κολιάκου Κ, Κλεάρχου Ν, Τσάγιας Ν, Μαυρομιχάλη Μ, 

Καραγιάννης Β 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογία 
2006;18(3):238-245 

 

Περιγράφουμε μία μέθοδο απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών  

αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών. Γίνεται λήψη 20 ml  

περιφερικού αίματος από 16 έγκυες γυναίκες από 9 έως 14 εβδομάδων 

κύησης, χαμηλού κινδύνου για σύνδρομο DOWN, με βάση την ηλικία τους. 

Ακολουθεί επεξεργασία, επώαση με μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 

γλυκοφορίνης Α και μαγνητικός διαχωρισμός δύο φορές. Τα εμπύρηνα ερυθρά 

αιμοσφαίρια, τόσο μητρικής, όσο και εμβρυϊκής προέλευσης συγκρατούνται 

από το μαγνήτη. Στη συνέχεια προστίθεται μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της 

γ-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολουθεί εξέταση και καταμέτρηση των 

εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών. Ο αριθμός των εμπύρηνων εμβρυϊκών 

ερυθρών κυ ττάρων που ανιχνεύθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο ήταν από 0 

έως 14, με μέσο όρο 6. Το ποσοστό ανίχνευσης κυττάρων ήταν 87.5% (14/16). 

Ίσως η συσχέτιση μεταξύ χρωμοσωμικών ανωμαλιών και αυξημένων αριθμών 

εμβρυϊκών κυττάρων και DNA στο μητρικό αίμα θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί σαν μία ακόμη μέθοδο προγεννητικού ελέγχου (screening). 
 

9. Λευχαιμία και κύηση: Αναφορά δύο περιστατικών 

 Κλεάρχου Ν, Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης Α, Γαρυπίδου Β, Βακαλοπούλου Σ, 

Λευκού Ε, Καραγιάννης Β 

 Παρουσιάσθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Καμένα Βούρλα 2006 ( βιβλίο πρακτικών 
συνεδρίου σελ 46 Νο 2) 

 
 Αcute leukemia and pregnancy 

 Καραγιάννης Β, Δανιηλίδης Α, Κλεάρχου Ν, Μαμόπουλος Α, Γαριπίδου Β, 

Βακαλοπούλου Σ, Ζαμπούλης Χ 



 Δημοσιεύθηκε στα περιοδικό European Journal of Inflammation 
2007;5(1):47-50 

 

Η συνύπαρξη λευχαιμίας και κύησης είναι πολύ σπάνια. Ο τρόπος  

αντιμετώπισης εξαρτάται τόσο από το είδος της λευχαιμίας όσο και από την  

ηλικία της κύησης. Παρουσιάζουμε μία περίπτωση κύησης 24 εβδομάδων με  

διάγνωση οξείας λεμφοβλαστικής λευχαιμίας και μία περίπτωση κύησης 24  

εβδομάδων με διάγνωση οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Και στις δύο  

περιπτώσεις χορηγήθηκε συνδυασμένη χημειοθεραπεία και οι γυναίκες  

γέννησαν με καισαρική τομή στις 29 και 28 εβδομάδες νεογνό ζων άρρεν  

αρτιμελές βάρους 1070 γρ και νεογνό ζων θήλυ αρτημελές βάρους 1230 γρ  

αντίστοιχα. Συμπερασματικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι η χημειοθεραπεία 

κατά την κύηση μπορεί τελικά να βελτιώσει τις πιθανότητες επιβίωσης του 

νεογνού, παρατείνοντας την κύηση, ενώ η διακοπή της πρέπει να γίνεται μόνο 

σε επιλεγμένες περιπτώσεις. 
 

10.  Λαπαροσκοπική διάγνωση της ενδομητρίωσης 

 Β. Καραγιάννης, Α.Δανιηλίδης, Θ.Καραγιάννης 

 Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδομητρίωσης Ηράκλειο 
2006 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ 27 Νο ΕΑ14) 

 

 Λαπαροσκοπική διάγνωση και αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης 

 Καραγιάννης Β, Παλαπέλας Β, Μαυροματίδης Γ, Μαμόπουλος Α, Δανιηλίδης 
Α 

 Δημοσιεύθηκε  στο  περιοδικό  Θέματα  Μαιευτικής-Γυναικολογίας 2006; 
4:298-303 

 

Σκοπός της μελέτης ήταν αφενός να καταδειχθεί η σημασία της διαγνωστικής  

λαπαροσκόπησης στην ασφαλή διάγνωση της παθολογίας της πυέλου και  

ειδικότερα της ενδομητρίωσης και αφετέρου η συσχέτιση της ύπαρξης  

ενδομητρίωσης και υπογονιμότητας στη γυναίκα.Συμμετείχαν συνολικά 1136 

γυναίκες. Ένδειξη για διενέργεια λαπαροσκόπησης αποτέλεσαν: το πρόβλημα 

υπογονιμότητας πρωτοπαθή και δευτεροπαθή στη γυναίκα (n=485[335+150]), 

το πυελικό άλγος (n=415), οι διαταραχές εμμηνορρυσιακού κύκλου (n=162) και 

οι κυστικοί όγκοι ωοθηκών (n=74).  Οι 515  από τις 900  (57%)  γυναίκες 



παρουσίασαν συνδυασμό υπογονιμότητας και χρόνιο πυελικό άλγος.Σε 784 

γυναίκες, ποσοστό 69% η διαγνωστική λαπαροσκόπηση έδειξε κάποια 

παθολογική εξεργασία, ενώ στις 255 από αυτές, ποσοστό 32.5% βρέθηκε 

ενδομητρίωση διαφόρου σταδίου. Άλλες παθολογικές εξεργασίες ήταν 

περισαλπιγγικές συμφύσεις λόγω χρόνιας πυελικής νόσου σε ποσοστό 37% 

(n=290), κυστικοί όγκοι σε ποσοστό 8.5% (n=68) και πολυκυστικές ωοθήκες 

σε ποσοστό 9.5%(n=76). Σπανιότερες παθήσεις ήταν ινομυώματα μήτρας, 

συγγενής απλασία της μήτρας, υποπλαστική μήτρα, υπογοναδοτροπικός 

υπογοναδισμός και εξωμήτρια εγκυμοσύνη σε ποσοστό 12.5%. Από τις 255 

γυναίκες στις οποίες βρέθηκε ενδομητρίωση οι 72 (28)% είχαν παραπεμφθεί 

για έλεγχο υπογονιμότητας, οι 55 (21.5%) για χρόνιο πυελικό άλγος μόνο, ενώ 

οι υπόλοιπες 128 (50%) για συνδυασμό και των δύο. Συμπερασματικά φαίνεται 

ότι η λαπαροσκόπηση αποδεικνύεται χρησιμότατη όσον αφορά τον 

αποκλεισμό παθολογίας της πυέλου καθώς σε μεγάλο ποσοστό 31% δε 

βρέθηκε παθολογικό αίτιο. Επίσης καταδεικνύεται η συσχέτιση ενδομητρίωσης 

και υπογονιμότητας. 

 

11.  Ταινίες ελεύθερης τάσης (TVT, TVTO, IVS) στη βάση της κύστης 

 Ταντανάσης Θ, Παπαθανασίου Κ, Γιανννούλης Χ, Λουφόπουλος A, 

Δανιηλίδης A, Δόβας , Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και 
Αποκαταστάσεως των Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους, Αθήνα 2007 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 36 Νο 16) 

 

Εισαγωγή: Παρουσιάζεται η αποκομισθείσα εμπειρία από την τοποθέτηση  

TVT, TVTO, IVS για την αποκατάσταση κυστεοκήλης σε 22 ασθενείς στη 

διάρκεια των τελευταίων τριών ετών.  

Υλικό και μέθοδος: 22 ασθενείς με προχωρημένη ανεπάρκεια του πυελικού  

εδάφους υποβλήθηκαν σε προσθιοπίσθια κολπορραφία με ή χωρίς  

υστερεκτομή. Με στόχο την επιπρόσθετη στήριξη της θέσης της κύστης και  

αποφυγή επανεμφάνισης κυστεοκήλης τοποθετήθηκε ταινία ελεύθερη τάσης. 

Αποτελέσματα: Η ανατομική στήριξη του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος στην  

επανεξέταση μετά την επέμβαση υπήρξε ικανοποιητική. Επιπλοκές από την  

τοποθέτηση των ταινιών παρουσιάσθηκαν σε μία περίπτωση με TVT και σε 

μία με TVTO όπου δημιουργήθηκε αιμάτωμα. 



Συμπέρασμα: Αν και είναι νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα λόγω του μικρού  

δείγματος ασθενών αλλά και του μικρού χρονικά μετεγχειρητικού επανελέγχου,  

φαίνεται πως τα συμπεράσματα είναι ενθαρρυντικά. Η τεχνική μας αυτή θα  

μπορούσε να αποτελέσει μια δεύτερη επιλογή ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση του  

Prolift. 
 

12. TVT, TVT-O, IVS, PROLIFT. Η εμπειρία της κλινικής μας  
 Ταντανάσης Θ, Παπαθανασίου Κ, Γιανννούλης Χ, Λουφόπουλος A, 

Δανιηλίδης A, Δόβας , Τζαφέττας Ι  

 Ανακοινώθηκε στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και 
Αποκαταστάσεως των Διαταραχών του Πυελικού Εδάφους, Αθήνα 2007 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελ. 36 Νο 16)  

 
Εισαγωγή: Παρουσιάζεται η εμπειρία της κλινικής σε ότι αφορά στην χρήση 

των ταινιών και πλεγμάτων ελεύθερων τάσης κατά τα έτη 2004, 2005 και  2006.  

Υλικό και μέθοδος: TVT: 21, TVT-O: 40, πρόσθιο IVS:2, οπίσθιο IVS:13, 

πρόσθιο Prolift: 13, οπίσθιο Prolift:3.  

Αποτελέσματα: Δεν υπήρξε μετεγχειρητική δυσχέρεια ούρησης. Η ανατομική   

αποκατάσταση υπήρξε ικανοποιητική. Όσον αφορά τις επιπλοκές υπήρξε 

έπειξη για ούρηση σε 1 TVT(4.7%) και σε 1 TVT-O(2.5%). Άλλη επιπλοκή ήταν 

η εμφάνιση αιματώματος >500 ml σε 1 TVT(2.5%) και σε 1 TVT- O(4.7%). 

Τέλος υπήρξε τρώση ουροδόχου κύστης σε 2 TVT(9.5%), διάβρωση του 

κόλπου σε 1 TVT(2.5%), ουρηθραλγία σε 1 TVT(4.7%) και μετεγχειρητική 

ακράτεια σε προσπάθεια(SUI) μετά από πρόσθιο Prolift σε 1 περίπτωση 

(7.6%).  

Συμπέρασμα: Η εξοικείωση με τις τεχνικές των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων  

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των διαταραχών  

διούρησης της γυναίκας και την μακροχρόνια αποκατάσταση των διαταραχών  

του πυελικού εδάφους. Για τη διαπίστωση ενδεχόμενων απώτερων 

επιπλοκών,  είναι αυτονόητο ότι απαιτείται μακροπρόθεσμη μετεγχειρητική 

παρακολούθηση (follow up).  
 
13.    Correlation between colposcopic opinion and histopathology reports–a   
         four years retrospective audit 
 Παπαθανασίου Κ, Δανιηλίδης Α, Κουτσός Ι, Γιαννούλης Χ, Ταντανάσης Θ, 



Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 24, Νο 9) 

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας συγκεντρώσαμε πληροφορίες από τους  

φακέλους 545 γυναικών οι οποίες προσήλθαν στο ιατρείο κολποσκόπησης της  

κλινικής μας από το 2003 έως το 2006. Μελετήσαμε τη συσχέτιση μεταξύ των  

κολποσκοπικών ευρημάτων και των ιστοπαθολογοανατομικών 

αποτελεσμάτων.  

Οι ηλικίες των γυναικών της μελέτης ήταν από 18 έως 65 χρόνων. Στις 503  

περιπτώσεις η κολποσκοπική εξέταση ήταν ικανοποιητική (92%), το ποσοστό  

των νέων περιστατικών στη μελέτη ήταν 34%, ενώ για το 11% (61) είχαν κάνει  

μόνο ένα τεστ Παπανικολάου. Στο 87% υπήρχε ταύτιση μεταξύ 

κολποσκόπησης και βιοψίας. Το 30% των βιοψιών έδειξαν χρόνια τραχηλίτιδα 

± HPV, 33% CIN I και 30% CIN II-III. Συμπερασματικά φαίνεται πως το 80%-

90% των γυναικών σε HGSIL και αντίστοιχα κολποσκοπικά ευρήματα θα έχουν 

CIN ΙΙ-III στη βιοψία. 

 

 
 
14. Amniocentesis audit 2003-2006  
 Δανιηλίδης Α, Ταντανάσης Θ, Καρύδας Χ, Ζουρνατζή Β, Λουφόπουλος Α, 

Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
Καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 24-25, 
Νο 10) 

 

         Α four year retrospective study of amniocentesis: one centre 
experience 

 Δανιηλίδης Α, Καρύδας Χ, Ζουρνατζή Β, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, 

Τζαφέττας Ι 

 Δημοσιεύθηκε στα Hippokratia 2008;12(2):113-115 
 



Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας συμμετείχαν 73  έγκυες γυναίκες σε 

διάστημα 4 χρόνων στις οποίες πραγματοποιήθηκε αμνιοπαρακέντηση. Σε 50  

γυναίκες (68%) λόγω αυξημένου κινδύνου για σύνδρομο Down, σε 18 (24%) 

λόγω θέλησης της εγκύου, σε 3 (4%) λόγω παθολογικών υπερηχογραφικών  

ευρημάτων και σε 2 (3%) λόγω ιστορικού. Οι αμνιοπαρακεντήσεις 

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 15 και 23 εβδομάδων κύησης, ενώ οι ηλικίες των  

εγκύων ήταν από 20 έως 45. Χρησιμοποιήσαμε FISH και καλλιέργεια για τη 

λήψη των αποτελεσμάτων του καρυότυπου.    Στο 92%  (67/73)  η 

αμνιοπαρακέντηση πραγματοποιήθηκε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ FISH 

και καλλιέργεια έγινε στο 96% (70/73). Τα αποτελέσματα από τον καρυοτυπικό 

έλεγχο ήταν φυσιολογικά στο 93%, ενώ βρέθηκε σύνδρομο Down στο 4% 

(3/73) και Edwards στο 3% (2/73). Μετά την πραγματοποίηση της 

αμνιοπαρακέντησης υπήρξαν μία αυτόματη αποβολή στις 19 εβδομάδες (1%), 
5 (7%) τεχνητές διακοπές κύησης (3 σύνδρομα Down και 2 σύνδρομα 

Edwards), δύο ανεξήγητοι ενδομήτριοι θάνατοι στις 32 εβδομάδες και 65 (89%) 

τοκετοί ζωντανών αρτιμελών νεογνών (61 τελειόμηνα και 6 πρόωρα). 

Συμπερασματικά φαίνεται πως το ποσοστό αποβολών 1% μετά την  

αμνιοπαρακέντηση είναι μέσα στα βιβλιογραφικώς αποδεκτά όρια, ενώ επίσης  

φαίνεται πως η ταχεία λήψη αποτελεσμάτων με τη FISH ελαττώνει το άγχος 

του ζευγαριού. 
 

15. A four years retrospective audit in women offered ‘see and treat’ and in 
teenage women undergoing cervical screening  

 Παπαθανασίου Κ, Δανιηλίδης Α, Κουτσός Ι, Γιαννούλης Χ, Ταντανάσης Θ, 

Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 23, Νο 8) 

 

Στην αναδρομική αυτή μελέτη μας συμμετείχαν γυναίκες ηλικίας κάτω των 17  

ετών που υποβλήθηκαν σε κολποσκόπηση από το 2003 έως το 2006. Επίσης  

στη μελέτη συμμετείχαν και 53 γυναίκες (20 έως 65 ετών) στις οποίες  

πραγματοποιήθηκε θεραπεία στην πρώτη επίσκεψη (See and treat). Στις 48  

(90.5%) η βιοψία έδειξε CIN II- III. Επίσης στις (14/17) έφηβες μόνο οι 2 είχαν  

CIN Ι και η μία CIN ΙΙ. 



Φαίνεται πως το See and treat έχει θέση στην κλινική πράξη καθώς στο 90%  

υπάρχει παθολογικό ιστολογικό αποτέλεσμα, ενώ δεν υπάρχει λόγος να  

πραγματοποιείται τεστ Παπανικολάου σε ηλικίες κάτω των 20 ετών. 
 

16.  ΗPV and pregnancy - a case report 
 Δανιηλίδης Α, Παπαθανασίου Κ, Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος 

Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο συνέδριο Πρόσφατες εξελίξεις και αντιπαραθέσεις 
στην Ιατρική της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής – Αναπαραγωγή και 
καρκίνος Θεσσαλονίκη 2007 (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 19, Νο 1) 

 

Όταν υπάρχει ένδειξη η κολποσκόπηση θα πρέπει να πραγματοποιείται ακόμη  

και σε περίπτωση που η γυναίκα είναι έγκυος. 

Παρουσιάζουμε την περίπτωση μίας εγκύου 25 ετών με παθολογικό τεστ  

Παπανικολάου στο πρώτο τρίμηνο. Η κολποσκόπηση και βιοψία έδειξε CIN 2.  

Ακολουθήσαμε συντηρητική αντιμετώπιση με κολποσκοπικό έλεγχο κατά τη  

διάρκεια της κύησης και πραγματοποιήσαμε LLETZ 6 εβδομάδες μετά τον 

τοκετό όπου και έγινε αφαίρεση της παθολογικής περιοχής του τραχήλου σε 

καθαρά όρια.Ο πρωταρχικός στόχος του κολποσκοπικού ελέγχου σε μία έγκυο 

γυναίκα είναι να αποκλεισθεί ο διηθητικός καρκίνος ώστε με ασφάλεια να 

πραγματοποιηθεί η θεραπεία μετά τον τοκετό. Ο λόγος είναι πως η LLETZ ή 

ακόμη και μία απλή βιοψία σε μία έγκυο γυναίκα μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη 

αιμορραγία.  

 
17.  Η ψυχολογική παράμετρος στην αντισύλληψη 

 Ταντανάσης Θ, Στεργιούδας Ι, Τολίκας Α, Δανιηλίδης Α, Ζαχάρη Α, 

Γαβριηλίδου Α, Γιαννούλης Χ, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 67 Νο 021) 
Θεσσαλονίκη, 2008 

 

Ο ψυχολογικός παράγοντας στην αντισύλληψη είναι μία παράμετρος που 

συχνά αγνοείται ή υποτιμάται. Όμως στο φάσμα των ενεργειών και της 

συμπεριφοράς ενός ατόμου που επίκειται να λάβει αντισύλληψη 

συμπεριλαμβάνονται ατομικές και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι. Η 



παρούσα εργασία αξιολογεί και αναλύει τα ανωτέρω στοιχεία ώστε να 

συμπεριληφθούν στην επιλογή της κατάλληλης αντισυλληπτικής μεθόδου. 

 

18. Τρόπος παρουσίασης θεμάτων σχετικά με την σεξουαλική 
συμπεριφορά, από τα έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης: Αξιολόγηση  

 Ταντανάσης Θ, Στεργιούδας Ι, Δανιηλίδης Α, Λουφόπουλος Α, Καϊνατίδης Α, 

Δεληδημητρίου Σ, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελ. 67 Νο 021) 
Θεσσαλονίκη, 2008 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογηθεί και να αναλυθεί όσο πιο  

αντικειμενικά γίνεται ο τρόπος παρουσίασης των θεμάτων αυτών από τα 

έντυπα ΜΜΕ. Στην εργασία συμπεριλήφθηκαν και μελετήθηκαν 1224 άρθρα 

(3840 σελίδες) από όλο το φάσμα του Ελληνικού ημερήσιου τύπου και των 

περιοδικών ποικίλης ύλης που δημοσιεύθηκαν κατά την περίοδο 2003-2007. 

Συμπερασματικά φαίνεται πως η ποιότητα και οι δυνατότητες των ελληνικών  

εντύπων ΜΜΕ στον τομέα προβολής θεμάτων που άπτονται τον ευρύτερο 

τομέα της σεξολογίας είναι εμφανείς, καθώς συνολικά συμπεραίνεται ότι τα 

θετικά στοιχεία υπερτερούν σαφέστατα. 
 

19.  Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση εμβρυικών στοιχείων στο αίμα της 
μητέρας 

 Δημισιεύθηκε στο περιοδικό Περιγεννητική Ιατρική και Νεογνολογία 
2008;3:285-292 

 Δανιηλίδης Α, Μαυρομιχάλη Μ, Κουζή Κ, Κολιάκος Γ, Τσάγιας Ν, Τζαφέττας 

Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής, Βόλος 2008 

 
 Ανακοινώθηκε στο 18ο Παγκόσμιο συνέδριο Υπερήχων Μαιευτικής- 

Γυναικολογίας στο Σικάγο Η.Π.Α 2008 (Ultrasound Obstet Gynecol 
11;32:402) 

 Δανιηλίδης Α, Κουζή Κ, Μαυρομιχάλη Μ, Κολιάκος Γ , Τσάγιας Ν, Τζαφέττας 

Ι 



 

Περιγράφουμε δύο μεθόδους απομόνωσης εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών  

αιμοσφαιρίων από το περιφερικό αίμα εγκύων γυναικών, οι οποίες θα  

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πρώιμο προγεννητικό έλεγχο. Στην 

πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε μαγνητικός διαχωρισμός. Έγινε λήψη 

περιφερικού αίματος από 20 έγκυες γυναίκες 8 έως 14 εβδομάδων κύησης. 

Ακολούθησε επεξεργασία, λήψη της υπόλευκης στοιβάδας των μονοκυττάρων, 

επώαση με μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γλυκοφορίνης Α και μαγνητικός 

διαχωρισμός. Στη συνέχεια προστέθηκε μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της γ-

αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης και ακολούθησε εξέταση και καταμέτρηση των 

θετικών εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών. Οι εγκυμοσύνες ήταν μεταξύ της 8ης 

έως της 14ης εβδομάδας (μέση εβδομάδα κύησης 10.8). Ο μέσος όρος ηλικίας 

των εγκύων ήταν 28.1 (από 21 έως 34 χρονών). Ο αριθμός των εμπύρηνων  

εμβρυϊκών ερυθρών κυττάρων που ανιχνεύθηκαν στο οπτικό μικροσκόπιο 

ήταν από 0 έως 18, με μέσο όρο 7.2, SD 5.2 και SEM 1.17. Το ποσοστό 

ανίχνευσης κυττάρων ήταν 90% (18/20). Για την πραγματοποίηση του 

πειράματος με κυτταρομετρία ροής έγινε λήψη 20 ml αίματος από 15 έγκυες 

γυναίκες, με ηλικία κύησης από 8 έως 14 εβδομάδες.  

Ακολούθησε φυγοκέντρηση και αφαίρεση της στοιβάδας των PBMCs. Στη  

συνέχεια έγινε επώαση ποσότητας του δείγματος με συγκεκριμένα αντιγόνα το  

CD 45 ECD, το CD 41 PE, τη GlycA PE και το IGγ-FITC. Ο πληθυσμός των  

κυττάρων που απομονώσαμε δηλαδή ήταν CD 45-, CD41-, GlycA + και anti γ+  

και περιέχει τα εμπύρηνα εμβρυϊκά ερυθρά. O τελικός αριθμός του πληθυσμού  

των απομονωμένων κυττάρων είχε μέση τιμή 1138 (363-2560), SD 631.6 και  

SEM 163. Το ποσοστό των απομονωμένων κυττάρων σε σχέση με τον αρχικό  

πληθυσμό ήταν από 0.8% έως 4.2% (μέση τιμή 1.7%, SD 0.6). 

Η έρευνα μας αποσκοπούσε στην ακριβή αναγνώριση των εμβρυϊκών  

εμπύρηνων ερυθρών στην κυκλοφορία της μητέρας. Παρά τις δυσκολίες 

φαίνεται πως τα πρωτόκολλά μας συντέλεσαν στην απομόνωση με επιτυχία 

των λίγων εμπύρηνων εμβρυϊκών ερυθρών από το αίμα των εγκύων στα 

περισσότερα δείγματα. 
 

20. Ελεύθερες ρίζες και ενδοκυτταρικό pH σε ανθρώπινα ενδοθηλιακά 
κύτταρα μετά από επίδραση γλυκόζης και ινσουλίνης 

 Καραπιπερίδου Α, Κολιάκος Γ, Δανιηλίδης Α 



 Ανακοινώθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και 
Οξειδωτικού Στρες (βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 67) 2008 

 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από εργαστηριακά  

πειράματα και μετρήθηκε η μεταβολή της τιμής του ενδοκυτταρικού pH και της  

παραγωγής της ρίζας του ανιόντος του σουπεροξειδίου μετά την επώαση των   

ανθρώπινων ενδοθηλιακών κυττάρων ομφαλίου λώρου με υψηλής 

συγκέντρωσης ινσουλίνη και γλυκόζη. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 

η υπερινσουλιναιμία και η υπεργλυκαιμία προκαλούν την αύξηση της τιμής του  

ενδοκυτταρικού pH και της παραγωγής της ρίζας του ανιόντος του  

σουπεροξειδίου. 
 

21. Υπάρχει σχέση μεταξύ ιικού φορτίου και έκφρασης της ρ16ΙΝΚ4α σε THIN-
PREP τραχηλικά κυτταρολογικά δείγματα;  

 Νασιουτζίκη Μ, Δίνας Κ, Ταντανάσης Θ, Δανιηλίδης Α, Φιλιππίδου Σ, 

Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Κυτταρολογικό Συνέδριο (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 170) 2009 

 

Μελετήθηκαν 82 περιπτώσεις LSIL και HSIL χρησιμοποιώντας την τεχνική 

THIN PREP. Ακολούθησε ανοσοκυτταρική μελέτη της ρ16 σε κάθε δείγμα 

παράλληλα με HPV DNA test για τον προσδιορισμό του ιικού φορτίου. Από τις 

55 περιπτώσεις LSIL 12 έδειξαν θετική ανοσοαντίδραση p16(21.8%). Οι δέκα 

από αυτές είχαν θετικό HPV DNA test με μέσο όρο 815 RLU/CO. 19 από τις  

περιπτώσεις HSIL (70.3%) εμφάνισαν θετική ρ16 ανοσοαντίδραση, με τις 18 

να έχουν θετικό HPV DNA test με μέσο όρο 1482 RLU/CO που αντιστοιχούσε 

στο 72.9% των θετικών RLU ενώ οι υπόλοιπες 27.1% RLU θετικές 

περιπτώσεις δεν παρουσίασαν θετική ρ16 ανοσοέκφραση. Η μελέτη μας 

δείχνει πως η σχέση μεταξύ ιικού φορτίου και της ρ16 ανοσοαντίδρασης είναι 

αυξημένη σε HSIL περιπτώσεις, και το φορτίο είναι αυξημένο στις θετικές ρ16 

περιπτώσεις. 

 

21. Συγκριτική μελέτη ανίχνευσης HPV DNA και mRNA σε κυτταρολογικά 
δείγματα υγρής φάσης (THIN-PREP)  

 Νασιουτζίκη Μ, Δίνας Κ, Κουτσός Ι, Δανιηλίδης Α, Δόβας , Ωρολογά Α, 



Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Ανακοινώθηκε στο 8ο Πανελλήνιο Κυτταρολογικό Συνέδριο (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 170) 2009 

 

Σε 88 περιπτώσεις γυναικών με κυτταρολογική διάγνωση (αρνητικό 18.2%,  

ASCUS 14.7%, LSIL 39.7%, HSIL 23.8% και διηθητικό καρκίνωμα 3.4%)  

εφαρμόσθηκαν α) High Risk Hybrid Capture 2 β) NucliSENS EasyQ HPV 

assay για την έκφραση των mRNA τύπων 16,18,31,33,45 και γ) CLART HPV 

2 Genotyping assay για την HPV τυποποίηση. Σε 65.7% βρέθηκαν θετικές HR- 

HC2 και θετική έκφραση Ε6/Ε7 mRNA σε 39.4% για τους τύπους 

16,18,31,33,45. Μεταξύ των HR-HC2, NucliSENS EasyQ HPV και CLART 

HPV2 Genotyping υπήρχε συνολική σύμπτωση στο 60.6% στην ανίχνευση των 

ανωτέρω ογκογόνων τύπων.Η τεχνική NucliSENS EasyQ HPV assay 

συμβάλει στην ανίχνευση των συχνότερα συναντώμενων HPV 

ενσωματωμένων λιομώξεων. Επίσης εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό 

ευαισθησίας σε σχέση με άλλες τεχνικές όσον αφορά την ανίχνευση του τύπου 

HPV 45 σε σχέση με άλλες HPV DNA genotyping τεχνικές. 
 

22.   Γνώσεις παραμέτρων της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της 
μήτρας και του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) σε φοιτήτριες και 
φοιτητές ιατρικής προ και μετά τη διδασκαλία του μαθήματος της 
Μαιευτικής-Γυναικολογίας: δεδομένα από Ελλάδα και Σλοβακία 

 Λουφόπουλος ΠΔ, Βαμβακοπούλου , Τζαφέττας Μ, Παρασχάκη Γ, Λαθουράς 

Κ, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Σχολής ΑΠΘ 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 99) Θεσσαλονίκη, 2009 

 

Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις αναφορικά τον επιπολασμό, τη  

συμπτωματολογία και τις επιπλοκές της λοίμωξης από τον HPV. Το  

ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 42 φοιτήτριες και 28 φοιτητές του ΑΠΘ και 

από 22 φοιτήτριες και 23 φοιτητές του Πανεπιστημίου της Bratislava. Πριν τη  

διδασκαλία του μαθήματος μαιευτικής γυναικολογίαςτα ποσοστά σωστών  

απαντήσεων ήταν 43% και 44% για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές αντίστοιχα,  

ενώ με το τέλος της διδασκαλίας τα ποσοστά ανήλθαν στο 92% και 91%  

αντίστοιχα, χωρίς διαφορά ανάμεσα στα δύο πανεπιστήμια. Συμπεραίνουμε ότι 



χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα 

από την αρχή της φοίτησης των νέων. 

 

23. Συμπτώματα προσέλευσης των γυναικών με το σύνδρομο των 
πολυκυστικών ωοθηκών 

 Τζαφέττας Μ, Παρασχάκη Γ, Κόιου Κ, Λουφόπουλος ΠΔ, Δανιηλίδης Α, 
Ζουρνατζή Β, Πανίδης 

 Παρουσιάσθηκε στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο Ιατρική Σχολής ΑΠΘ 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 100) Θεσσαλονίκη, 2009 

 

Από τις 1051 γυναίκες με PCOS που συμμετείχαν στη μελέτη μας το 41.39%  

(435) προσήλθαν με ένα σύμπτωμα, το 35.87%(377) με δύο, το 18.55% (195)  

με τρία και το 4.19%(44) με τέσσερα. Το συχνότερο σύμπτωμα ήταν η ολιογο- 

αμηνόρροια (74.7%) και στη συνέχεια ο δασυτριχισμός (47.9%), η ακμή  

(23.65%), η παχυσαρκία (18.25%), η υπογονιμότητα (13.12%), η αλωπεκία  

(1.85%). Όταν οι γυναίκες προσέρχονται με ένα σύμπτωμα οι εκδηλώσεις  

ανωοθυλακιορρηξίας εμφανίζονται στο 73.12%, ενώ οι εκδηλώσεις  

υπερανδρογοναιμίας στο 26.78%. Συμπεραίνεται πως οι κλινικές εκδηλώσεις 

της ανωοθυλακιορρηξίας υπερτερούν έναντι εκείνων της υπερανδρογοναιμίας. 

 

24. Ασύμμετρη διμεθυλαργινίνη (ADMA) στην προεκλαμψία 

 Σαββίδης Α, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ , Καρτσέα Φ, Γουλής , Ζουρνατζή Β, 

Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 24ο Βορειοελλαδικό Συνέδριο (βιβλίο περιλήψεων 
συνεδρίου σελίδα 88) Θεσσαλονίκη, 2009 

 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η εκτίμηση της ADMA σαν προγνωστικός 

δείκτης για την προεκλαμψία. Συμμετείχαν 72 έγκυες από 24 έως 38 

εβδομάδες κύησης που χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η ομάδα Α (29) ήταν η 

ομάδα μελέτης των γυναικών με προεκλαμψία, η ομάδα Β (18) με ιστορικό 

προεκλαμψίας και η ομάδα Γ (25) με φυσιολογική εγκυμοσύνη. Μετρήθηκε η 

ADMA από το περιφερικό αίμα των εγκύων με τη μέθοδο ELISA. Η 

στατιστικήανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε πως το p<0.001 δηλαδή οι τιμές 

της ADMA στην ομάδα Α(138 ng/ml) είναι σημαντικά υψηλότερες από τις άλλες 

δύο ομάδες. Συμπερασματικά φαίνεται πως τα επίπεδα της ADMA είναι 



υψηλότερα σε γυναίκες με προεκλαμψία. 
 

25.  Διεισδυτικός πλακούντας σε κύηση 19 εβδομάδων 

 Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Κασμάς Σ, Δίνας Κ, Τσαμπάζης Ν, Δανιηλίδης 
Α, Τζαφέττας Ι 

Παρουσιάσθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 214) Αθήνα, 2009 

 

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση διεισδυτικού πλακούντα σε τριτοτόκο 30 ετών,  

με ιστορικό 2 Π.Κ.Τ., ΣΔ τύπου Ι και υποθυρεοειδισμό. Η ασθενής εμφάνισε  

αιμοδυναμική αστάθεια με ελεύθερο υγρό στην περιτοναϊκή κοιλότητα. 

Διενεργήθηκε επείγουσα λαπαροτομία, όπου και διαπιστώθηκε 

αιμοπεριτόναιο, ρήξη μήτρας και διεισδυτικός πλακούντας στο ύψος της 

παλιάς ουλής. Πραγματοποιήθηκε μαιευτική υστερεστομία. Η δυσκολία της 

λόγω της σπανιότητας της ανωτέρω επιπλοκής και της ασαφούς κλινικής 

εικόνας, δεν επηρέασε την σωστή αντιμετώπιση και καλή έκβαση του εν λόγω 

περιστατικού. 
 

26. Ψυχοσεξολογικό προφίλ γυναικών με παθήσεις πυελικού εδάφους προ 
και μετεγχειρητικά  

 Ταντανάσης Θ, Απαζίδου Π, Δανιηλίδης Α, Λαθουράς Κ, Κασμάς Σ, 

Καϊναντίδης Α, Σίμος Τ, Δίνας Κ, Βιδάλης Α, Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 501) Αθήνα, 2009 

 

Με την προοπτική αυτή μελάτη αξιολογήθηκαν 10 ασθενείς ηλικίας 49-70 ετών,  

οι οποίες έπασχαν από κυστεορθοκήλη, δουγλασειοκήλη πρόπτωση μήτρας  

ή/και ακράτεια ούρων. Χρησιμοποιήθηκαν 2 πρωτόκολλα: α) για την  

ψυχοπαθολογία το SCL-90-R και β) για τη σεξουαλική διαταραχή το GRISS. H  

αξιολόγηση έγινε από ειδικό ψυχίατρο-σεξολόγο. Φαίνεται πως προεγχειρητικά 

ένα 30% παρουσιάζει ψυχοπαθολογία και ένα 50% σεξουαλικές διαταραχές. 
 

27. Τα επίπεδα των D-dimer σαν παράγοντας πρόβλεψης της διάχυτης 
ενδοαγγειακής πήξης μετά από ενδομήτριο θάνατο ενός διδύμου. 
Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 



 Δανιηλίδης Α, Ταντανάσης Θ, Δίνας Κ, Γουλής , Καϊναντίδης Α, Λουφόπουλος 

Α, Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 492) Αθήνα, 2009 

 

Ο ενδομήτριος θάνατος ενός διδύμου στο δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο συμβαίνει 

στο 1% όλων των δίδυμων κυήσεων. Η παραμονή στη μήτρα του νεκρού 

εμβρύου μπορεί να οδηγήσει σε διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη της μητέρας. 

Παρουσιάζουμε μία περίπτωση διαμνιοτικής μονοχοριακής κύησης μετά από 

αυτόματη σύλληψη με ενδομήτριο θάνατο του ενός διδύμου στις 24 εβδομάδες 

και 3 ημέρες κύησης. Η παρακολούθηση περιλάμβανε πλήρη αιματολογικό 

έλεγχο των πηκτικών παραγόντων δύο φορές την εβδομάδα, καθώς και 

υπερηχογραφικό έλεγχο ανάπτυξης και Doppler μία φορά την εβδομάδα. Όλοι 

οι παράγοντες πήξης ήταν σε όλη τη διάρκεια της παρακολούθησης εντός 

φυσιολογικών ορίων εκτός από τα επίπεδα των D-Dimer τα οποία ήταν πολύ 

αυξημένα. Η εγκυμοσύνη προχώρησε έως τις 33 εβδομάδες. Μετά από 

αυτόματη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων γεννήθηκε με φυσιολογικό κολπικό 

τοκετό ένα ζωντανό άρρεν έμβρυο βάρους 1810 gr. Το έμβρυο παρουσίαζε 

μικροκεφαλία ενώ η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε ήπια διάταση των κοιλιών του 

εγκεφάλου και μικροεπασβεστώσεις. Μετά τον ενδομήτριο θάνατο 

απελευθερώνονται θρομβοπλαστικές ουσίες στην ενδομήτρια κυκλοφορία που 

μπορεί να πυροδοτήσουν την διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη. Αυξημένα επίπεδα 

των D-Dimer μπορεί να υποδεικνύουν αυξημένη ινωδόλυση. Τα επίπεδα τους 

όμως αυξάνουν και σε φυσιολογικές μονήρης εγκυμοσύνες. Μελέτες δείχνουν 

πως τα επίπεδα των D-Dimer σε φυσιολογικές δίδυμες κυήσεις είναι πολύ 

υψηλότερα από ότι σε φυσιολογικές μονήρης κυήσεις. Ο ρόλος των D-Dimer 

είναι εντελώς άγνωστος σε δίδυμες κυήσεις. Όσον αφορά την πρόγνωση της 

εμφάνισης διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης η ερμηνεία των ανεβασμένων 

επιπέδων των D-Dimer είναι περιορισμένης αξίας. 
 

28. Νευρογενής ανορεξία και κύηση. Παρουσίαση ενός περιστατικού και 
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας  

 Δίνας Κ, Δανιηλίδης Α, Γουλής Δ, Ταντανάσης Θ, Κασμάς Σ, Γιαννούλης Χ, 

Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 



(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 463) Αθήνα, 2009 
 

Η νευρογενής ανορεξία είναι μία ψυχοσωματική νόσος η οποία απαντάται 

αρκετά σπάνια κατά τη διάρκεια της κύησης. Περιγράφουμε μία περίπτωση 

κύησης στις 28 εβδομάδες όπου και διαγνώσθηκε νευρογενής ανορεξία. Το 

BMI της εγκύου ήταν 17Kg/m2. Γέννησε με φυσιολογικό κολπικό τοκετό στις 

35 εβδομάδες λόγω πρόωρου τοκετού, άρρεν, ζων αρτιμελές νεογνό βάρους 

2080 gr και apgar scores 7/1 και 9/5. Μετά τον τοκετό η μητέρα συνέχισε να 

πάσχει από νευρογενή ανορεξία. Έγινε ανασκόπηση στις βάσεις δεδομένων 

Medline και Embase άρθρων στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας σαν 

λέξεις κλειδιά κύηση, νευρογενής ανορεξία, πρόωρος τοκετός, υπολειπόμενη 

ανάπτυξη.Αποτελέσματα - Συμπεράσματα: Η συχνότητα εμφάνισης 

νευρογενούς ανορεξίας σε νέες γυναίκες είναι 0.5%. Η περιγεννητική 

νοσηρότητα και θνητότητα είναι αυξημένη σε γυναίκες που πάσχουν. Οι έγκυες 

γυναίκες που πάσχουν από νευρογενή ανορεξία έχουν ψηλότερο κίνδυνο για 

υπέρταση της κύησης, αυτόματες αποβολές, πρόωρο τοκετό και ενδομήτρια 

υπολειπόμενη ανάπτυξη. Έχουν 2.3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να γεννήσουν 

νεογνά χαμηλού βάρους και 1.5 μεγαλύτερο κίνδυνο για ενδομήτριο θάνατο 

του εμβρύου. Επίσης νεότερες μελέτες πως μετά τον τοκετό υπάρχει συνήθως 

ταχεία επιδείνωση της κατάστασης. Για την καλύτερη αντιμετώπιση της 

νευρογενούς ανορεξίας στην κύηση απαιτείται η συνεργασία ιατρών διαφόρων 

ειδικοτήτων. 
 

29.  Τυχαία διάγνωση άτυπου πολυποειδούς αδενομοιώματος. Αναφορά 
περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 Δίνας Κ, Δανιηλίδης Α, Δρίζης Ε, Γουλής , Ζαραμπούκας Θ, Λουφόπουλος Α, 

Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιάσθηκε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας 
(βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 493) Αθήνα, 2009 

 

Το άτυπο πολυποειδές αδενομύωμα (APA-Atypical polypoid adenomyoma)  

θεωρείται σαν μία πολύ σπάνια, καλοήθη μορφή πολυποειδούς μάζας με μικτά  

χαρακτηριστικά επιθηλιακού και μεσεγχυματικού όγκου της μήτρας. 

Γυναίκα 39 ετών, με ιστορικό ανεξήγητης υπογονιμότητας, παρουσίαζε  

αιμορραγίες μετά την σεξουαλική επαφή, καθώς και σιδηροπενική αναιμία τους  

τελευταίους 6 μήνες. Ο διακολπικός υπερηχογραφικός έλεγχος έδειξε μία  



υπερηχογενή μάζα ενδομητρίου διαμέτρου 2cm. Πραγματοποιήθηκε  

διαγνωστική απόξεση. Η ιστολογική ανάλυση έδειξε άτυπο πολυποειδές  

αδενομύωμα. Δεν υπήρχε πλακώδης μεταπλασία. Μετά από συζήτηση των  

ευρημάτων με το ζευγάρι αποφασίσθηκε από κοινού η υφολική υστερεκτομή.  

Βιβλιογραφικά αναφέρεται πως ο συνολικός κίνδυνος εξαλλαγής του APA σε  

καρκίνωμα ενδομητρίου είναι 8.8% για γυναίκες με ιστορικό πολυποειδούς  

αδενομυώματος. Αυτός ο κίνδυνος είναι 10 φορές υψηλότερος από αυτό των  

πολυπόδων ενδομητρίου. Η διαφορική διάγνωση του ΑΡΑ περιλαμβάνει  

σύνθετη υπερπλασία του ενδομητρίου με ατυπία, αδενομύωμα, 

αδενοσάρκωμα και καρκινοσάρκωμα. 

 
30.     Συσχέτιση μεταξύ κυτταρολογίας τραχήλου και υψηλού κινδύνου 

στελεχών του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων σε Ελληνίδες 
χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές τεχνικές ανίχνευσης HPV. 

 Νασιουτζίκη Μ, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ, Κασμάς Σ, Καιναντίδης Α, 

Τιμαμοπούλου Ε, Ζουρνατζή Β, Λουφόπουλος Α, Τζαφέττας Ι 

 Παρουσιασθηκε στην 3η σύνοδο της ελληνικής εταιρείας και 
αντιμετώπισης του ιού των θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2010 

 

306 θετικά και 87 αρνητικά δείγματα με HR-Hybrid Capture 2 γυανικών ηλικίας  

17-57 ετών συλλέχθηκαν για κυτταρολογία υγρής φάσης (Thin Prep) και στη  

συνέχεια έγινε HPV-DNA τυποποίηση με HPV Clinical Array Kit. Τα 

αποτελέσματα  ήταν τα εξής: 81.7% από τα 306 θετικά με HR-HC2 δείγματα 

ήταν θετικά με την Microarrays  τεχνική ενώ 87  ήταν αρνητικά με την 

Microarrays και με HR-HC2. 5 περιπτώσεις με διηθητικό καρκίνο βρέθηκαν 

θετικές στα στελέχη 16,52,68 και 18 ενώ σε 46 περιπτώσεις HGIL (18,4%) 

βρέθηκαν οι τύποι 16,58,18,31,33,51,66,68. Τα LGIL ήταν 106 (42.4%) και τα 

ASCUS 44 περιπτώσεις (17.6%).  Οι τύποι 53,66,51 ήταν οι συχνότερα 

εμφανιζόμενοι. Συμπερασματικά φαίνεται πως ο τύπος 16 ήταν ο συχνότερος 

για τις περιπτώσεις HGIL. Οι διηθητικοί καρκίνοι ήταν θετικοί στα στελέχη 

16,18,52 και 68. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η HPV-DNA τυποποίηση 

παρέχει σημαντικές πληροφορίες στην διερεύνηση γυναικών με παθολογική 

κυτταρολογική εξέταση τραχήλου. 
 

31. Διερεύνηση του ψυχοσεξουαλικού προφίλ γυναικών με παθήσεις 



πυελικού εδάφους προ και μετεγχειρητικά  
 Ταντανάσης Θ, Απαζίδου Π, Δανιηλίδης Α, Λαθουράς Κ, Σίμος Γρηγόριος, 

Γιαννούλης Χαράλαμπος κα. 

 Παρουσιασθηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας και 
Διαταραχών Πυελικού Εδάφους, Αθήνα 2010 

 

Η προοπτική αυτή μελέτη ερευνά προ και μετεγχειρητικά τις ψυχοπαθολογικές  

και σεξουαλικές διαταραχές ασθενών με παθήσεις πυελικού εδάφους που  

υποβλήθηκαν σε κολπικές επεμβάσεις. Αξιολογήθηκαν 26 γυναίκες 45-70 ετών 

με τη χρήση δύο πρωτοκόλλων: για την ψυχοπαθολογία το SCL-90 -R και για 

τη σεξουαλική διαταραχή το GRISS. Φαίνεται πως προεγχειρητικά το 30% των 

γυναικών παρουσιάζουν ψυχοπαθολογικά συμπτώματα, ενώ το 50% κάποια 

σεξουαλική διαταραχή. 

 

32.       Ψυχοσεξουαλική αξιολόγηση των γυναικών με παθολογία τραχήλλου,  
      πριν και μετά την ηλεκτροχειρουργική εξαίρεση του τραχήλου με   

αγκύλη  (LEEP) 
 Ταντανάσης Θ, Χατζής Π, Λαθουράς Κ, Αμπατζίδου Π, Σίμος Γ, Δανιηλίδης 

Α, Βιδάλης Α, Δίνας Κ, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσίασθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και 
Κολποσκόπησης, (βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 76), Ιωάννινα 
2010 

 

Πρόκειται για προοπτική μελέτη με 2 ερωτηματολόγια (Golombok Rust 

Inventory of Sexual satisfaction, SCL 90 R) σε γυναίκες που υποβλήθηκαν σε 

LEEP, 3,6,12 μήνες μετά την επέμβαση. 
 

33. Συγκριτική μελέτη της κυτταρολογίας υγρής φάσης και της συμβατικής 
κυτταρολογίας με επίχρισμα για την έγκαιρη διάγνωση δυσπλασιών του 
τραχήλου 

 Χατζής Π, Πρατίλας Γ, Νασιουτζίκη Μ, Ταντανάσης Θ, Δίνας Κ, Δανιηλίδης Α, 
Παντελής Α, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσίασθηκε στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παθολογίας Τραχήλου και 
Κολποσκόπησης, (βιβλίο περιλήψεων συνεδρίου σελίδα 77), Ιωάννινα 
2010 



 

Πρόκειται για συστηματική ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας όσον 

αφορά την αποτελεσματικότητα της συμβατικής κυτταρολογίας σε σύγκριση  

κυτταρολογία υγρής φάσης. Φαίνεται ότι και οι δύο είναι εξίσου χρήσιμες στην  

έγκαιρη ανίχνευση ενδοεπιθηλιακών βλαβών, αλλά η κυτταρολογία υγρής 

φάσης περιορίζει το ποσοστό των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων. 

 

34.  Η κλινική εφαρμογή των βιοδεικτών p16 INKA / KI67 και ενδοκυττάριας 
ποσότητας ανίχνευσης του HPV E6, E7 mRNA στη διάγνωση και 
διαχείρηση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας 

 Νασιουτζίκη Μ, Δανιηλίδης Α, Ταντανάσης Θ, Τιμαμοπούλου Ε, 

Λουφόπουλος Α 

 Παρουσίασθηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής κυτταρολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 23), Βουλιαγμένη 2011 

 

Παρουσίασθηκε η κλινική εφαρμογή των βιοδεικτών p16 INKA   / KI67 και  

ενδοκυττάριας ποσότητας ανίχνευσης του HPV E6, E7 mRNA στη διάγνωση 

και διαχείρηση της ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του τραχήλου της μήτρας, σε  

γυναίκες που συμμετέχουν στην κλινική κολποσκόπησης του νοσοκομείου 

μας. 
 

35. Antepartum single twin demise a case report and review of the literature 

 Πρατίλας Γ, Λαθουράς Κ, Δανιηλίδης Α, Χατζής Π, Κασμάς Σ, Δίνας Κ, 

Λουφόπουλος Α 

 Παρουσίασθηκε στο 8th Congress of Women’s Health & Disease, (βιβλίο 
πρακτικών σελίδα 104), Κως 2011 

 

Παρουσιάσθηκε η περίπτωση ενδομήτριου θανάτου του ενός εμβρύου σε 

δίδυμη κύηση στις 23 εβδομάδες και ο τοκετός του δεύτερου ζωντανού 

εμβρύου με καισαρική τομή στις 33 εβδομάδες. 
 

36.  Αποτελέσματα από τη χρήση αντισυλληπτικών δισκίων σε γυναίκες της 
Βόρειας Ελλάδας από το 1983-2011 

 Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Δανιηλίδης Α, Καρτσέα Φ, Κατσαμάγκας Τ, 

Χατζησταματίου Κ, Λάζαρης , Μπαλαούρας , Θεοδωρίδης Θ, Λουφόπουλος Α 



 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 53), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Αναδρομική μελέτη παρατήρησης όσον αφορα ποσοστό χρήσης, 

ανεπιθύμητων ενεργειών, συμμόρφωσης στη χρήση αντισυλληπτικών για 

χιλιάδες γυναίκες σε διάρκεια 18 ετών. 

 

38. Αποτελέσματα από τη χρήση ενδομήτριων σπειραμάτων σε χρονικό 
διάστημα από 1983-2011 

 Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Θεοδωρίδης Θ, Δανιηλίδης Α, Καρτσέα Φ, 

Κατσαμάγκας Τ, Χατζησταματίου Κ, Μπαλαούρας , Λάζαρης , Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 53), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Αναδρομική μελέτη παρατήρησης όσον αφορα ποσοστό χρήσης , 

ανεπιθύμητων ενεργειών, συμμόρφωσης στη χρήση ενδομήτριων 

σπειραμάτων για χιλιάδες γυναίκες σε διάρκεια 18 ετών. 
 

38. Εγκυμοσύνη σε γυναίκες που φέρουν ενδομήτριο σπείραμα (IUD) με Cu 
(AA-67) 

 Ταντανάσης Θ, Στεργιούδας Ι, Δανιηλίδης Α, Καρτσέα Φ, Χατζησταματίου Κ, 

Κατσαμάγκας Τ, Δίνας Κ, Τανιμανίδης Π, Χίτζιος , Λουφόπουλος Α, 

Θεοδωρίδης Θ 

Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 54), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Παρουσίαση σπάνιων περιστατικών κυήσεων γυναικών που έφεραν 

ενδομήτριο σπείραμα χαλκού. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
 

39. Ραγείσα ετερότοπη σαλπιγγική κύηση με ταυτόχρονη εξάδυμη 
ενδομήτρια κύηση συνοδευόμενη από σοβαρή υπερδιέγερση ωοθηκών: 
παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 Πρατίλας Γ, Κασμάς Σ, Παντελής Θ, Χατζής Π, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ, 

Καρτσέα Φ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 



(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 65), Θεσσαλονίκη 2012 
 

Παρουσίαση  περιστατικού  και  ανασκόπηση  βιβλιογραφίας  ραγείσας  

ετερότοπης σαλπιγγικής κύησης με ταυτόχρονη εξάδιμη ενδομήτρια κύηση  

συνοδευόμενη από σοβαρή υπερδιέγερση ωοθηκών. 
 

40.  Σοβαρής βαρύτητας κιρσοί αιδοίου και κόλπου σε κύηση: παρουσίαση 
περιστατικού και αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία 

 Πρατίλας Γ, Παντελής Α, Κασμάς Σ, Χατζής Π, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ, 

Καρτσέα Φ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 65), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Παρουσίαση περιστατικού με σοβαρής βαρύτητας κιρσούς αιδοίου και κόλπου  

σε κύηση, αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία. 
 

41. Σύγκριση αριθμού αμβλώσεων σε γυναίκες πριν και μετά τη χρήση 
αντισύλληψης. 

 Ταντανάσης Θ, Στεγιούδας Ι, Δανιηλίδης Α, Θεοδωρίδης Θ, Καρτσέα Φ, 

Κατσαμάγκας Τ, Χατζησταματίου Κ, Κασμάς Σ, Μπαλαούρας , Λουφόπουλος 

Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 65), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Αναδρομική μελέτη παρατήρησης όσον αφορα ποσοστό χρήσης 

αντισυλληπτικών για χιλιάδες γυναίκες σε διάρκεια 18 ετών καθώς και το  

ποσοστό διακοπής εγκυμοσύνης πριν την έναρξη αλλά και μετά τη διακοπή 

της αντισύλληψης. 
 

42. Συγκριτική μελέτη αντισύλληψης με δισκία και με ενδομήτριο σπείραμα. 
Εμπειρία 28 ετών 

 Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Δανιηλίδης Α, Καρτσέα Φ, Κατσαμάγκας Τ, 

Δίνας Κ, Τανιμανίδης Π, Χατζησταματίου Κ, Φωτεινάκης Ι, Λουφόπουλος Α, 

Θεοδωρίδης Θ 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 



(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 65), Θεσσαλονίκη 2012 
 

Αναδρομική μελέτη παρατήρησης όσον αφορα ποσοστό χρήσης, 

ανεπιθύμητων ενεργειών, συμμόρφωσης στη χρήση ενδομήτριων 

σπειραμάτων και αντισυλληπτικών δισκίων για χιλιάδες γυναίκες σε διάρκεια 

ετών.  

 

43.  Συντηρητική αντιμετώπιση τραχηλικής κύησης 7 εβδομάδων, μετά από 
ενδομήτρια σπερματέγχυση με μεθοτρεξάτη  

 Παντελής Α, Πρατίλας Γ, Κασμάς Σ, Χατζής Π, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ, 

Ταντανάσης Θ, Γιαννούλης Χ, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής Γυναικολογίας, 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 66), Θεσσαλονίκη 2012 

 

Conservative treatment of a 7 week cervical ectopic pregnancy after 
intra-uterine insemination- Letter to the editor 

Παντελής Α, Δανιηλίδης Α, Δίνας Κ 

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hippokratia 2013;17(1):95 
 

Περιγράφουμε την σπάνια περίπτωση έκτοπης τραχηλικής κύησης μετά από  

σπερματέγχυση και την επιτυχή αντιμετώπιση της συντηριτικά με ενδομυϊκή  

έγχυση μεθοτρεξάτης 

 

44. P16INK4a/Ki-67 στην κυτταρολογία του τραχήλου: συγκριτικά 
αποτελέσματα με ιστολγία και HPV γονοτύπιση σε γυναίκες ιατρείου 
παθολογίας τραχήλου-κολποσκόπησης πανεπιστημιακής κλινικής 

 Τιμοπούλου Ε, Νασιουτζίκη Μ, Χατζής Π, Τσαμπάζης Ν, Δανιηλίδης Α, 
Βαλασούλης Γ, Χίτζιος , Σιουτοπούλου , Τζαφέττας Μ, Δίνας Κ, Ταντανάσης Θ, 

Κυργίου Μ, Δαπόντε Α, Παρασκευαϊδης Ε, Λουφόπουλος Α. 

 Παρουσιάσθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 9), Αθήνα 2013 

 

Γυναίκες με ASCUS, LGSIL, HGSIL που υποβλήθηκαν σε Κολποσκόπηση- 

βιοψία εκξετάσθηκαν με p16/ki67 dual staining. Από τα αποτελέσματα φαίνεται  

πως το p16 μπορεί με ασφάλεια να χρησιμοποιηθεί σαν triage για τις βλάβες 



CIN 2,3, μειώνοντας τις παραπομπές για κολποσκόπηση σε αντίθεση με το 

HPV testing. 

 

45.  Εμπειρία κυτταρολογικού εργαστηρίου από τη διαδικασία 
διαπίστευσης κατά ISO 15189 

 Τιμοπούλου Ε, Νασιουτζίκη Μ, Αλεξίου-Καρύδη Α , Χασιώτη Ε, Μπαλαούρας 

, Χατζής Π, Τσαμπάζης Ν, Δανιηλίδης Α, Σωτηριάδης Α, Δίνας Κ, Ταντανάσης 

Θ, Λουφόπουλος Α 

 Παρουσιάσθηκε στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κλινικής Κυτταρολογίας 
(βιβλίο πρακτικών συνεδρίου σελίδα 26), Αθήνα 2013 

 

Η διαδικασία πιστοποίησης του εργαστηρίου κυτταρολογίας της Β Μαιευτικής- 

Γυναικολογικής κλινικής για τη χρήση των νέων δεικτών κυτταρολογικής  

διάγνωσης. 
 

46.  Αυξημένη αυχενική διαφάνεια και διαφραγματοκήλη  
 Μπαλαούρας Δ , Δανιηλίδης Α, Ψαρρά Ν, Χατζής Π, Χίτζιος , Μπαλαούρας 

Γ, Καρτσέα Φ, Γιαννούλης Χ, Στεργιούδας Ι, Ταντανάσης Θ, Λουφόπουλος Α  

 Παρουσιάσθηκε στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων-5th Congress of 
the South East European Society of Perinatal Medicine (βιβλίο 
πρακτικών συνεδρίου σελίδα 15), Θεσσαλονίκη 2013  

 
Παρουσίασθηκε η περίπτωση εγκύου με αυξημένη αυχενική διαφάνεια,  

φυσιολογικό καρυότυπο μετά από αμνιοπαρακέντηση, και παρουσία   

διαφραγματοκήλης στις 16 εβδομάδες κύησης.  
 
 47. Παρουσίαση περιστατικού ASCUS.  
 Α.Δανιηλίδης, Α.Ελευθεριάδη, Ν Παντελέρης κτλ.  

 Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015.  

          
         Παρουσίαση περιστατικού εμμένοντος ASCUS στην κυτταρολογία το οποίο 

στη θεραπεία με LLETZ διαγνώσθηκε σαν CIN3. 

 
48.  Παρουσίαση περιστατικού CIN I.  



 Α.Δανιηλίδης, Α.Σταμκοπούλου, Ν Τσαμπάζης κτλ.  
 Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 

και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015.  
 
          Παρουσίαση περιστατικού εμμένοντος CIN 1 στην κυτταρολογία το οποίο με 

παρακολούθηση μόνο αυτοιάθηκε. 

 
49.  Παρουσίαση περιστατικού CIN III.  
 Α.Δανιηλίδης, Ν Παντελέρης,  Λ.Αλιώζη κτλ.  

 Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015. 

           

         Παρουσίαση περιστατικού  CIN 3 και η αντιμετώπιση του. 

 

50.  Παρουσίαση  περιστατικού  LGSIL.   
  Α.Δανιηλίδης,   Λ.   Αλιώζη, Α.Ελευθεριάδη,  Ν Παντελέρης κτλ.   

 Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV  Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015.  

           
          Παρουσίαση περιστατικού LGSIL με κολποσκοπική εικόνα CIN 2+. 

 

51.    Παρουσίαση περιστατικού HGSIL.  
Α.Δανιηλίδης, Α.Ν Παντελέρης Ν. Τσαμπάζης κτλ.  

Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015.  

 
         Παρουσίαση περιστατικού see and treat με ΗGSIL και κολποσκοπική εικόνα 

CIN2+. 

 

 

52. Παρουσίαση περιστατικού κύηση και HGSIL.  
 Α.Δανιηλίδης,  Μ. Σίσκου, Κάτια Βασιλειάδη κτλ.  

 Παρουσιάσθηκε στο 2ο HPV Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας 
και Αντιμετώπισης του Ιού των Θηλωμάτων, Θεσσαλονίκη 2015.  

 



   Περίπτωση κύησης με HGSIL κυτταρολογία και η παρακολούθηση της. 

 

53. Η συμβολή της υστεροσκόπησης στη διάγνωση καρκίνου του 
ενδομητρίου σε μετεμηνοπαυσιακές γυναίκες. Παρουσίαση 
περιστατικού-βίντεο 

 Α. Δανιηλίδης, Ν. Παντελέρης, Α Σταμκοπούλου κτλ.  
 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης Αθήνα 2015.  
    
         Office hysteroscopy for the diagnosis  of endometrial cancer – An  
          interesting case report 
 Δανιηλίδης Α, Panteleris N, Stamkopoulou A, Carcea F, Kogeorgos S, 

Besharat A, Assimakopoulos E 

 Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Hellenic Journal Obsterics and Gynecology 
2016;15(1):31-33 
 

Πρόκειται για περιγραφή σπάνιας περίπτωσης διάγνωσης καρκίνου του  

ενδομητρίου σε ασυμπτωματική μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα χωρίς  

υπερηχογραφικούς δέικτες με τη βοήθεια της office υστεροσκόπησης.  

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. 

 
54.     Can endometrial thickness be used for the prediction of endometrial 

cancer in asymptomatic postmenopausal women? 
 Daniilidis A, Balaouras D, Chitzios D, Mamopoulos A, Athanasiadis A, 

Asimakopoulos E. 

 Παρουσιάστηκε στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική 
& Γυναικολογία, 14-16 Οκτωβρίου 2016, Makedonia Palace, Thessaloniki 

          
         Can the measurement of endometrial thickness by transvaginal       

ultrasound      be used for the prediction of endometrial cancer in 
asymptomatic post-menopausal women? A systematic review of the 
literature 

         Daniilidis A., Balaouras D, Chitzios D, Kalkan U, Mamopoulos A,    

Assimakopoulos E 
          Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό European Journal of Gynaecological 

Oncology 2019;5:752-758 



 
Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η οποία δείχνει πως σε  

ασυμπτωματικές εμμηνοπαυσιακές γυναίκες το πάχος του ενδομητρίου που  

αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο είναι τα 11mm με τον διακολπικό υπέρηχο. 

 
 
55.  Επίπεδο συμφωνίας του βαθμού διαφοροποίησης ενδομητριοειδούς 

καρκικώματος του ενδομητριου κατά την προεγχειρητική δειγματοληψία 
και μετά τη χειρουργική επέμβαση.  

 Βασιλειάδου Κ., Δάλλα Μ., Χατζnσταματίου Κ., Χαχαλής Γ., Μουβλόντοβα Γ., 

Γρnγοροπούλου Λ., Πρατίλας Γ., Λυμπέρnς Α., Παπανδρέου Π., Δαμπάλn Ρ., 

Δανιnλίδnς Ά, Σωτnριάδnς Α., Παπανικολάου Α.. Βενιζέλος Ι, Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

          

          Αναδρομική συγκριτική μελέτη των ιστολογικών δειγμάτων βιοωίας 

ενδομητρίου πριν και μετά την επέμβαση σε περιπτώσεις ενδομητριοειδούς 

καρκινώματος. 

 

56.  Ανίχνευση 8 τύπων των ανθρώπινων ερπητοϊών (HHV 1-8) σε γυναίκες 
θετικές για υψηλού-κινδύνου HPV τύπους από το ιατρείο 
κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου της Β΄Μαιευτικής 
Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ. 

 Βαβουλίδης Ε, Νασιουτζίκn Μ., Τσαμπάζnς Ν., Χατζής Π., Πρατίλας Γ., 

Χατζησταματίου Κ, Σωτηριάδης, Α., Δανιηλίδης Α.,. Παπανικολάου Α., Δίνας 

Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

          Σκοπός ήταν η μελέτη των ανθρωπίνων ερπητοϊών ως  συμπαράγοντας της 

HPV λοίμωξης μέσω διερεύνησης της συνύπαρξης τους με υψηλού κινδύνου 

HPV τύπους σε ασθενείς με διαφόρων βαθμού τραχηλικές αλλοιώσεις. Η 

ανίχνευση των ερπητοιών δεν φαίνεται να σχετίζεται με την παρουσία των HPV 

τύπων τόσο στις χαμηλόβαθμες όσο και στις υψηλόβαθμες αλλοιώσεις. Ο 

HHV5/CMV είναι ο πιο συχνός ερπητοϊός που ανιχνεύεται. Το συνολικό 



ποσοστό ανίχνευσης των ερπητοϊών σε HR-HPV γυναίκες (22.5%), που 

παραπέμπονται / παρακολουθούνται στην Κλινική μας, με τάση κατανομής 

τους ανάλογα με την βαρύτητα της βλάβης, θέτει το ερώτημα ενός πιθανού 

υποβοηθητικού ρόλου των ερπητοϊών στην τραχηλική καρκινογένεση. 

 

57. Διαχείριση HSIL σε ασθενή ανοσοκατασταλτική θεραπεία, HIV+. 
Παρουσίαση περιστατικού και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 Δανιηλίδης Α, Λουκά Χ., Νασιουτζίκη Μ, Βαβουλίδης, Καρτσέα Φ, Δίνας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

         Περιγράφεται η δύσκολη παρακολούθηση και διαχείρηση θεραπεία άτοκης 

γυναίκας 39 ετών με HSIL, μη καθαρά όρια εκτομής και HIV + υπό 

ανασοκατασταλτική αγωγή. 

 

58. Ανασκόπηση των μεθόδων αντισύλληψης σήμερα στην Ελλάδα – 
Ακασκόπηση της Βιβλιογραφίας  

 Δανιηλίδης Α., Σαρρή Μ., Δαμπόλη Ρ., Καρτσέα Φ., Δίνας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

          

          Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις διαθέσιμες σήμερα μεθόδους 

αντισύλληψης στην Ελλάδα. 

 

59. Η επίδραση του άγχους και της κατάθλιψης στην έκβαση της κύησης-
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

 Αρβανιτίδου Ο, Δανιηλίδης Α., Αθανασιάδης Α., Ιεροδιακόνου Ι., Δίνας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

  

          Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίπτωση της παρουσίασιας 

κατάθλιψης στο περιγεννητικό αποτέλεσμα. 

 

60. Η επίπτωση των ενδοεπιθηλιακών αλλοιώσεων του τραχήλου σε 
εμβολιασθείσες έναντι του HPV γυναίκες 



 Δαμπάλη Ρ., Χατζής Π., Νασιουτζίκη Μ., Πρατίλας Γ.-Χ., Τσαμπάζης Ν., 

Αθανασίου Ε., Βαβουλίδης Ε. Χασιώτη Ε., Δανιηλίδης Α., Παπανικολάου Α., 

Δίνας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

         Σκοπός ήταν η διερεύνηση της επίπτωσης των παθολογικών αποτελεσμάτων 

τεστ Παπ σε γυναίκες που εμβολιάστηκαν έναντι του HPV. Είναι πιθανό ότι οι 

περισσότερες από τις γυναίκες ηλικίας 18-26 ετών που εμβολιάστηκαν έναντι 

του HPV, ήταν ήδη σεξουαλικά ενεργές πριν τον εμβολιασμό και, συνεπώς, 

είχαν ήδη εκτεθεί σε έναν ή περισσότερους τύπους HPV. Η μεγάλη επίπτωση 

των χαμηλόβαθμων αλλοιώσεων στο τεστ Παπανικολάου στις εμβολιασθείσες 

γυναίκες οφείλεται, σαφώς, και στους υπόλοιπους τύπους HPV που δεν 

καλύπτονται από το εμβόλιο.  

 

61. Μελέτη των υπερηχογραφικών δεικτών αγγείωσης της έκτοπης κύησης, 
μετά από θεραπεία με μεθοτρεξάτη – Ανάλυση της ομάδας μελέτης.  

 Χίτζιος Δ., Μπαλαούρος Δ., Ταντανάσnς Θ., Δανιnλίδnς Α., Μαυροματίδnς Γ., 

Τσινίκου Ε., Λουφόπουλος Α. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

62. Επιπολασμός των HPV τύπων από τους οποίους προφυλάσσει το 
εννεαδυναμο εμβόλιο και ταύτιση στην ανίχνευση τους στον τράχηλο. 
Στοματοφαρυγγα και πρωκτό σε γυναίκες που πραπέμπονται σε ιατρείο 
κολονοσκόπησης.  

 Δάμπαλη Ρ., Χατζησταματίου Κ., Νασιουτζίκη Μ., Χατζής Π., Πρατίλας Γ., 

Τσαμπάζης Ν., Καρπά Β., Λουφόnουλος Π.-Δ., Σπανός Κ., Βαβουλίδης Ε., 

Yana Movludova'. Λουκά Χ.-Τ., Αναμπούσι Κ., Παπανδρέου Π., Χασιώτη Ε., 

Αθανασίου Ε., Δαvιηλίδης Α., Βατοπούλου Α., Παπανικολάου Α., Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

          Σκοπός ήταν ο προσδιορισμός του HPV επιπολασμού στον τράχηλο, τον 

πρωκτό και το στοματοφάρυγγα σε γυναίκες που παραπέμπονται στο Ιατρείο 



Κολποσκόπησης, καθώς και η ταύτισή τους σε αυτές τις ανατομικές περιοχές 

με στόχο την πιθανή προφυλακτική επίδραση του 9δύναμου HPV εμβολίου. Η 

ανίχνευση HR-HPV γενικά και των περισσότερων τύπων που καλύπτονται από 

9δύναμο εμβόλιο, στον τράχηλο και τον πρωκτό, παρουσιάζει στατιστικώς 

σημαντική συσχέτιση. Δεν ισχύει το ίδιο για την περιοχή του στοματοφάρυγγα. 

 

63. Καρκίνος του μαστού κατά τη διάρκεια της κύησης – Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση 

 Δάμπαλη Ρ., Πρατίλας Γ., Παπανδρέου Π., Λουκά Χ.-Τ., Χορόζογλου Γ., 

Κασμάς Σ., Χατζής Π., Τσαμπάζnς Ν., Αναμπούσι Κ., Σαρρή Μ., Λυμπέρnς Α., 

Βατοπούλου Α., Δανιηλίδης Α., Σωτnριάδης Α., Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

  

         Ανασκόπηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας για τον καρκίο του μαστού κατά τη 

διάρκεια της κύησης από τη διάγνωση στη θεραπεία αλλά και πρόληψη σε 

μελλοντική κύηση. 

 

64. Στοματική υγεία των γυναικών κατά τη διάρκεια της κύησης και της 
λοχείας – Μια προοπτική μελέτη παρατηρήσης  

 Δανιηλίδης Α., Καπετανάκη Ι., Δαμπάλη Ρ., Αρβανιτίδου Ο., Σαρρή Μ., 

Θεοδωροπούλου Ο., Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

         Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης βασισμένη σε ερωτηματολόγια, όσον 

αφορά τη γνώση των εγκύων για τις οδοντικές παθήσεις κατά τη διάρκεια της 

κύησης, τα μέτρα πρόληψης και τις δυνατότητες αντιμετώπισης τους. 

 

65. Υποκατάσταση επιπέδων αιμοσφαιρίνης σε έγκυες γυναίκες με 
συμπλήρωμα σιδήρου  - Μια προοπτική τυχαιοποιημένη μελέτη  

 Δανιηλίδης Α., Χορόζογλου Γ., Δαμπάλn Ρ., Βασιλειάδου Α., Παπανδρέου Π., 
Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  



 

         Προοπτική τυχαιποιημένη μελέτη σε 2 ομάδες εγκύων γυναικών των 30 

ατόμων η κάθεμία. Έγινε σύγκριση των τιμών αιμοσφαιρίνης προ και μετά 

θεραπείας στον ένα και στους δύο μήνες μετά από τη χορήγηση 

συγκεκριμμένων σκευασμάτων πόσιμου σιδήρου. 

 

66. Τοκετός των ελληνίδων σε δημόσια νοσοκομεία  
 Λυμπέρης Α, Κασμάς Σ., Φουντουκτσή Ογλού Γ., Χασιώτη Ε., Χορόζογλου Γ., 

Παπανδρέου Π., Σαρδαρίδου Β., Δανιηλίδης Α., Δίνας Κ. 

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

          

         Μελετήσαμε τα ποσοστά  τοκετών των ελληνίδων στην κλινική μας τα τελευταία  

         25 χρόνια και τα συσχετίσαμε με την οικονομική κρίση στην χώρα μας. 

         Ανατρέξαμε στα αρχεία τοκετών της Β πανεπιστημιακής Μ/Γ κλινικής Α.Π.Θ.  

         των τελευταίων 25 ετών (1992-2016). Το σύνολο των τοκετών ήταν 23198 και  

         13530 αφορούσαν τοκετούς ελληνίδων. 'Οπως προκύπτει παρατηρείται μια  

         βαθμιαία ελλάττωση του ποσοστού των τοκετών των ελληνίδων στην κλινική  

         μας μέχρι το 2007 και εν συνεχεία μικρη αυξηση και σταθεροποιηση με  

         εξαίρεση το 2013. 

 

67. Θεραπευτική αντιμετώπιση ταυτόχρονης παρουσίας κονδυλωμάτων 
αιδοίου και γλώσσας 

 Φουντουκτσή Ογλού Γ., Χατζής Π., Πρατίλας Γ., Χατζησταματίου Κ., 

ΤσαμπάζηςΝ., Νασιουτζίκη Μ., Λουφόπουλος Π., Λυμπέρης Α., Δανιηλίδης 
Α., Παπανικολάου Α., Δίνας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 

         Σκοπός ήταν η παρουσίαση της εμπειρίας των συγγραφέων στη διαχείριση 

ενός περιστατικού ταυτόχρονης παρουσίας κονδυλωμάτων αιδοίου και 

γλώσσας. 

 

68. Κλινική χρησιμότητα του ΗR HPV MRNA TEST στη διερεύνηση και 
περαιτέρω διαχείρηση περιστατικων με παθολογία τραχήλου. 



Πρόδρομα αποτελέσματα 
 Αναμπούσι, Τσαμπάζης Ν., Νασιουτζίκη Μ., Πρατίλας Γ-Χ., Χατζής Π., 

Αθανασίου Ε., Βαβουλίδης Ε., Χασιώτη Ε., Λυμπέρης Α., Μακρής Β., 

Δανιηλίδης Α., Παπανικολάου Α., Δίκας Κ.  

 Παρουσιάστηκε στο 14ο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας, 31 Μαΐου 
έως 3 Ιουνίου 2018, Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα  

 
           Σκοπός ήταν η σύγκριση του HPV-mRNA με το HPV-DNA test για την 

ανίχνευση υψηλόβαθμης βλάβης σε γυναίκες που παραπέμπονται με θετική 

κυτταρολογία ή ύποπτη κλινική εικόνα στο Τμήμα Κολποσκόπησης και 

Παθολογίας Τραχήλου Πανεπιστημιακής Κλινικής. Σε παθολογικές 

κυτταρολογίες (κυρίως χαμηλόβαθμες), το mRNA-test φέρει παρόμοια 

ευαισθησία αλλά μεγαλύτερη ειδικότητα από το DNA-test για την ανίχνευση 

CIN2+ ιστολογίας, βελτιώνοντας το PPV. Έχει επομένως κλινική χρησιμότητα 

στα πλαίσια μελετών παραγόντων κινδύνου (πχ. lifestyle) στοχεύοντας στην 

εξατομικευμένη διαχείριση και αποφυγή άσκοπων παρεμβάσεων. Ωστόσο, 

απαιτείται μελέτη μεγαλύτερων σειρών. 

 
69. An ectopic pregnancy with very high β-hCG and the successful treatment 

with methotrexate 
 Daniilidis A, Chitzios D, Balaouras D, Kostova V, Balaouras G, 

Asimakopoulos E. 

 Παρουσιάστηκε στο 6o Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική 
& Γυναικολογία, 14-16 Οκτωβρίου 2016, Makedonia Palace, Thessaloniki. 

 
         An ectopic pregnancy wit a very high B-HCG and the success of 

methotrexate as a choice of treatment  
 Chitzios D., Balaouras D., Tantanasis T., Daniilidis A., Mavromatidis G and 

Loufopoulos A 

 Δημοσιέυθηκε στο περιοδικό International Journal of Current and 
Advanced Research 2016;4:826-828 

         Παρουσιάστηκε στο συνέδριο  ESGE 25th Annual Congress 2nd – 5th 
October 2016, Square, Brussels 

 



Πρόκειται για ενδιαφέρουσα παρουσίαση περιστατικού εγκύου με έκτοπη 

κύηση και υψηλές τιμές χοριακής (13827) όπου και αντί χειρουγείου 

χορηγήθηκε  μεθοτρεξάτη. 
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