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ΠΔΡΙΟΓΙΚΟ ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

(CHECK UP) 

 

 

Δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη ε πξώηκε δηάγλσζε νξηζκέλσλ παζήζεσλ νδεγεί ζηε 

ζσζηόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε  αληηκεηώπηζή ηνπο. Απηό ηζρύεη ηόζν γηα ηηο 

θαινήζεηο παζήζεηο όζν θηα γηα αξθεηέο θαθνήζεηο παζήζεηο, όπσο π.ρ. ν θαξθίλνο. 

Η επηζήκαλζε κάιηζηα όηη ν θαξθίλνο όηαλ δηαγλσζζεί ζηα πξώηκα ζηάδηά ηνπ παύεη 

λα είλαη ζαλαηεθόξνο θαη αθνινπζεί ηελ πνξεία νπνηαζδήπνηε θαινήζνπο παζήζεσο, 

θαζηζηά ηελ αμία ησλ πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ (check up) αλεθηίκεηε. 

Τν check up έρεη ζθνπό ηελ ειάηησζε ή αθόκε θαη ηελ εμαθάληζε θάζε παξάγνληα 

θηλδύλνπ πξηλ από ηελ εκθάληζε ηεο λόζνπ. 

Πξνιεπηηθόο έιεγρνο, όκσο, ζήκεξα γίλεηαη θαη γηα ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε 

παζνινγηθώλ εμεηάζεσλ (π.ρ. απμεκέλνπ ζαθράξνπ, ρνιεζηεξίλεο, νπξηθνύ νμένο), 

πνπ αλ αθεζνύλ ρσξίο αληηκεηώπηζε απνηεινύλ ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ πγεία καο. 

Σήκεξα είκαζηε απόιπηα πεπεηζκέλνη, κεηά από κεγάιεο επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο, 

όηη παζνινγηθέο ηηκέο αξηεξηαθήο πηέζεσο, ζαθράξνπ θαη ρνιεζηεξίλεο απνηεινύλ 

καδί κε ην θάπληζκα ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο πξνδηαζεζηθνύο παξάγνληεο γηα ηελ 

αζεξσκάησζε (αξηεξηνζθιήξπλζε) θαη ηελ εθδήισζε ησλ θαξδηαγγεηαθώλ 

επεηζνδίσλ (δειαδή ηεο ζηεθαληαίαο λόζνπ, ζηεζάγρεο θαη εκθξαγκάησλ ηνπ 

κπνθαξδίνπ) θαη αγγεηαθώλ εγθεθαιηθώλ επεηζνδίσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο ειηθίαο πνπ πξέπεη θαλείο λα αξρίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ, ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη όια ηα λνζήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηε κέζε ή ζηελ πξνρσξεκέλε ειηθία, είλαη απνηέιεζκα παζνινγηθώλ κεηαβνιώλ 

θαη αιινηώζεσλ πνπ έρνπλ μεθηλήζεη πνιύ λσξίο θαη όηη ζηηο ειηθίεο απηέο απιώο 

εθδειώλνληαη, ηόηε ζεσξεηηθά ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο όζν λσξίηεξα αξρίζεη, ηόζν 

πεξηζζόηεξν απνδνηηθόο αλακέλεηαη λα είλαη. Σηα άηνκα πνπ ιόγσ θιεξνλνκηθήο 

πξνδηάζεζεο έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα παξνπζηάζνπλ θάηη ην παζνινγηθό, π.ρ. 

ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ζαθραξώδε δηαβήηε θιπ., ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο ηνπιάρηζηνλ 

ηνπ πξνδηαζεζηθνύ ηνπο παξάγνληα πξέπεη λα αξρίζεη από ηελ παηδηθή ειηθία. 

 

Οη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην check up είλαη : 

 

* Γενική αίμαηορ 

* ΣΚΔ (ηασύηηηα καθίζηζηρ επςθπών) 

* άκσαπο 

* Οςπία – Κπεαηινίνη (έλεγσορ νεθπικήρ λειηοςπγίαρ) 

* Οςπικό οξύ 

* Υοληζηεπίνη 

* HDL – LDL («καλή» και «κακή» σοληζηεπίνη) 

* Σπιγλςκεπίδια 

* SGOT – SGPT (ηπανζαμινάζερ)  

* γ GT (μαζί με ηιρ ηπανζαμινάζερ : έλεγσορ ζςκωηιού) 

* Γενική ούπων 
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Σηηο κέξεο καο έρεη επηθξαηήζεη ζην check up ησλ αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ 

ζπκπιεξσκαηηθά λα θάλνπκε εμεηάζεηο : 

 Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζπξενεηδνύο αδέλα, κε ηε κέηξεζε ησλ βαζηθώλ νξκνλώλ  

ηνπ (Σ3, Σ4 θαη TSH), αιιά θαη ησλ ανηιθςπεοειδικών ανηιζωμάηων (γηα 

ηελ έγθαηξε δηάγλσζε δηαηαξαρώλ ζηελ παξαγσγή θαη ηελ έθθξηζε ησλ 

νξκνλώλ ηνπ ζπξενεηδνύο θαη άξα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ αδέλα) 

 Γηα ηε κέηξεζε ησλ θαξθηληθώλ δεηθηώλ,  κε ηελ αλαδήηεζε ησλ δηαθόξσλ 

θαξθηληθώλ αληηγόλσλ ζην αίκα, όπσο CEA, a FETO, Ca 125, Ca 15-3,        

Ca 19-9, PSA (γηα ηελ έγθαηξε δηάγλσζε κε ηελ πξώηκε αλεύξεζε ηεο 

λενπιαζίαο ζε αξρηθά ζηάδηα). 

 

Γηα όινπο ηνπ άλδξεο άλσ ησλ 40 εηώλ εθαξκόδεηαη πιένλ ε πξνιεπηηθή εμέηαζε ηνπ 

PSA (εηδηθό πξνζηαηηθό αληηγόλν) πνπ απνζθνπεί ζηελ πξώηκε δηάγλσζε ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. Σεκεησηένλ, όηη ν θαξθίλνο ηνπ πξνζηάηε είλαη κία από ηηο 

πην ζπρλέο κνξθέο θαξθίλνπ πνπ πιήηηεη θπξίσο άλδξεο πξνρσξεκέλεο ειηθίαο. 

 

Παξάιιεια κε ηηο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο, όιεο νη γπλαίθεο ζα πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη κία θνξά ην ρξόλν ζε ηεζη Παπαληθνιάνπ, ελώ ζα πξέπεη από κόλεο 

ηνπο λα κάζνπλ λα εμεηάδνπλ ηνπο καζηνύο ηνπο.Τν test pap θαη ε εμέηαζε ησλ 

καζηώλ απνβιέπνπλ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο 

θαη ησλ καζηώλ αληηζηνίρσο. Ο ζάλαηνο από θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ θαη ησλ καζηώλ 

ζήκεξα ζεσξείηαη ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ, δηόηη θαη νη δύν απηέο κνξθέο θαξθίλνπ 

είλαη πνιύ εύθνια δηαγλώζηκεο ζηα πξώηκα ζηάδηά ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ζεξαπεύζηκεο. 

Επίζεο, γηα όινπο ηνπο άλδξεο άλσ ησλ 40 εηώλ, όπσο επίζεο θαη γηα όιεο ηηο 

γπλαίθεο κεηά ηελ εκκελόπαπζε επηβάιιεηαη ε δηελέξγεηα ελόο θαξδηνγξαθήκαηνο. 

Απηό θαζίζηαηαη πην αλαγθαίν ζηνπο θαπληζηέο θαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ θάπνην 

πξνδηαζεζηηθό παξάγνληα γηα αλάπηπμε ζηεθαληαίαο θαξδηνπάζεηαο (παρπζαξθία, 

ππέξηαζε, ζαθραξώδε δηαβήηε, ππεξρνιεζηεξηλαηκία, βεβαξεκέλν θιεξνλνκηθό 

ηζηνξηθό). Η επαλάιεςε ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο (θαη ίζσο θαη ε δηελέξγεηα ελόο ηεζη 

θνπώζεσο) εμαξηάηαη από ην βαζκό επηθηλδπλόηεηαο πνπ ην άηνκν έρεη, θαζώο θαη 

από ηα επξήκαηα ηνπ θαξδηνγξαθήκαηνο. 

Γηα ηνπο θαπληζηέο ζπληζηάηαη επίζεο ζηελ ειηθία ησλ 40 εηώλ, λα ππνβάιινληαη θαη 

ζε κία αθηηλνγξαθία ζώξαθνο, ε νπνία ζα ρξεζηκεύζεη ζαλ αθηηλνγξαθία αλαθνξάο 

γηα πηζαλά κειινληηθά επξήκαηα από ην ζώξαθα. 

 

Γεληθά, κεηά ηα 40 ρξόληα θαη εθ’ όζνλ νη αξρηθέο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο είλαη 

θπζηνινγηθέο ζπληζηάηαη ε επαλάιεςε θάζε 1 ρξόλν, ελώ αλ ππάξρνπλ παζνινγηθά 

επξήκαηα ε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη από ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό, 

ν νπνίνο ζπλεθηηκά όινπο ηνπο παξάγνληεο θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αηόκνπ. 

 

Όζν θη αλ δηζηάδεηε, λα ζπκάζηε όηη ε ηαθηηθή παξαθνινύζεζε ηεο πγείαο καο 

είλαη... ν θαιύηεξνο γηαηξόο! 
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