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Για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

ορµονολογικός έλεγχος µε εξέταση σάλιου

ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΜΟΝΩΝ

Μεταβολίτες Οιστρογόνων - EstroGeniX™
Για 1η φορά στην Ελλάδα έχουµε πλέον τη δυνατότητα για τη 

µέτρηση των Οιστρογονικών Μεταβολιτών 2-ΟΗΕ1 (2-Υδροξυ-

Οιστρόνη) και 16α-ΟΗΕ1 (16-Υδροξυ-Οιστρόνη) στα ούρα. Είναι 

πλέον καλά τεκµηριωµένο ότι η Αναλογία Οιστρογονικών 

Μεταβολιτών (ΑΟΜ) αποτελεί έναν σηµαντικό δείκτη κινδύνου για 

την εµφάνιση ορισµένων ορµονοεξαρτώµενων νοσηµάτων 

όπως ο καρκίνος του στήθους,  του τραχήλου της µήτρας και του 

ενδοµητρίου καθώς και ο καρκίνος του προστάτη. Η αναλογία 

των οιστρογονικών µεταβολιτών σχετίζεται ακόµη και µε 

νοσήµατα όπως η οστεοπόρωση, τα καρδιαγγειακά, τα αυτοάνοσα 

και την γήρανση. Η διατήρηση της ισορροπίας υπέρ των 2-

υδροξυ-οιστρογόνων συµβάλει στη διατήρηση βέλτιστων 

επιπέδων υγείας. 

Στο Hormone  περιλαµβάνονται επίσης επιλεγµένες ®Scan

εξετάσεις για τον λήρη λεγχο της Εµµηνόπαυσης Π Έ

(Meno ), για τον λήρη λεγχο της ειτουργίας του ®Scan Π Έ Λ

Θυρεοειδούς καθώς και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις αίµατος 

και ούρων για τ ν έλεγχο της λειτουργίας όλων των ενδοκρινών ο

αδένων και παθολογικών καταστάσεων όπως η ανδρική και 

γυναικεία υπογονιµότητα, η σεξουαλική δυσλειτουργία και η 

ανδρόπαυση, η παχυσαρκία, η οστεοπόρωση και άλλα.

Άλλες εξετάσεις HormoneScan®

Ανάστροφη Τ3
Η Ανάστροφη Τ3 είναι ένα ανενεργό, ισοµερές µόριο της ορµόνης 

Τ3, το οποίο δεν εκκρίνεται απευθείας από τον θυρεοειδή αδένα, 

αλλά σχηµατίζεται σε περιφερικούς ιστούς από τη µετατροπή της 

Τ4. Η Ανάστροφη Τ3 δεν έχει δράση ορµόνης, δεσµεύεται όµως 

στους ίδιους υποδοχείς εµποδίζοντας έτσι τη φυσιολογική δράση 

της Τ3.  Η µέτρησή της έχει σηµασία σε καταστάσεις όπως το 

σύνδροµο του νοσούντος ευθυρεοειδικού, κατά το οποίο ο 

ασθενής εµφανίζει συµπτώµατα υποθυρεοειδισµού µε 

φυσιολογικές τιµές των ορµονών Τ3 και Τ4. Η αναλογία 

Ελεύθερης Τ3 / Ανάστροφη Τ3 αποτελεί για πολλούς ερευνητές η 

πιο αξιόπιστη εκτίµηση της κατάστασης λειτουργίας των 

θυρεοειδικών ορµονών σε κυτταρικό επίπεδο. 

Βρίσκουµε τις αιτίες.
Επιλέγετε τις λύσεις!

Το HormoneScan  πραγµατοποιείται έυκολα και µπορεί να γίνει:®

Πώς γίνεται;

Με ραντεβού στη Διαγνωστική Αθηνών. 

Κλείστε το ραντεβού σας σε πραγµατικό χρόνο και 

αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Με αποστολή του κιτ συλλογής δείγµατος µέσω courier. 

Αγοράστε την εξέταση online στο eshop.athenslab.gr

Απευθυνόµενοι στους συνεργάτες µας στην Ελλάδα



 Γιατί πλεονεκτεί ο έλεγχος 
των ορµονών στο σάλιο;

Κάντε έλεγχο HormoneScan®. 

Μην αφήνετε τις ορµόνες 

να σας κυριεύουν

®Το HormoneScan  περιλαµβάνει εργαστηριακές εξετάσεις για τον 

έλεγχο των ορµονών και των ενδοκρινών αδένων σε άνδρες και 

σε γυναίκες. 

Οι µετρήσεις των ορµονών γίνονται στο αίµα και στα ούρα και 

επιπλέον, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χρησιµοποιούµε την 

πολύ βολική και ανώδυνη µέτρηση των βιολογικά δραστικά 
®ορµονών στο σάλιο (SialoScan ).

      Τα επίπεδα των ορµονών που µετρώνται στο σάλιο, είναι τα µη 

δεσµευµένα στις πρωτεΐνες (ελεύθερα) και άρα τα πραγµατικά 

βιοδιαθέσιµα κλάσµατα των ορµονών

      Τα επίπεδα των βιοδιαθέσιµων ορµονών που µετρώνται στο 

σάλιο είναι στην πραγµατικότητα αυτά που σχετίζονται µε τα 

υποκείµενα συµπτώµατα

      Η συλλογή των δειγµάτων σάλιου είναι εύκολη, γίνεται στο 

σπίτι και δεν προκαλεί επιπλέον στρες όπως η λήψη αίµατος

      Η λήψη του δείγµατος µπορεί να γίνει εύκολα οποιαδήποτε 

µέρα και οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας, έτσι ώστε να µπορεί να 

ελεγχθεί και ο κιρκάδιος (ηµερήσιος) ρυθµός των ορµονών και ο 

τρόπος έκκρισης τους κατά τη διάρκεια ηµερών ή µετά από 

ορισµένα γεγονότα (π.χ. µετά την άσκηση)

Έλεγχος Επινεφριδιακής Λειτουργίας - AdrenalScan® 
Ο κύριος ρόλος των επινεφρίδιων είναι να βοηθούν τον οργανισµό 

να προσαρµόζεται σε καταστάσεις στρες από κάθε πιθανή αιτία 

όπως από τραυµατισµούς και παθολογικές καταστάσεις µέχρι το 

στρες που προκαλούν η εργασία και οι προσωπικές σχέσεις.  O 

Έλεγχος της Επινεφριδιακής Λειτουργίας - Adrenal  γίνεται ®Scan

στο σάλιο και αξιολογεί τις βασικές ορµόνες του στρες που 

παράγονται από τα επινεφρίδια, την κορτιζόλη και την DHEA-S. Ο 

έλεγχος επιτρέπ  αφενός τον εντοπισµό των ανισορροπιών στην ει

παραγωγή των επινεφριδιακών ορµονών και αφετέρου, την 

αξιολόγηση του ηµερήσιου ρυθµού λειτουργίας των επινεφριδίων. 
®Το ScanAdrenal  µπορεί να βοηθήσει στον εντοπισµό των 

υποκείµενων αιτιών για πολλά χρόνια νοσήµατα και κλινικές 

διαταραχές, µεταξύ των οποίων:

      Κόπωση και µειωµένη ενέργεια

      Διαταραχές του ύπνου

      Διαταραχές της διάθεσης και κατάθλιψη

      Αδυναµία συγκέντρωσης

      Διαταραχή της λειτουργίας του ανοσοποιητικού

      Διαταραχή στις λειτουργίες του θυρεοειδούς

      Αδυναµία ελέγχου του σωµατικού βάρους

      Οστεοπενία και οστεοπόρωση

      Μυϊκή καταστροφή

      Πρόωρη γήρανση

Πλήρης Έλεγχος Έµµηνου Κύκλου - CycloScan® 
Οι φυλετικές ορµόνες διακυµαίνονται κατά τη διάρκεια του 

έµµηνου κύκλου καθώς και σε διάφορες φάσης στη ζωή µιας 

γυναίκας. Ο Πλήρης Έλεγχος Έµµηνου Κύκλου - Cyclo  µας ®Scan

επιτρέπει να µετρήσουµε τις ορµόνες οιστραδιόλη, προγεστερόνη,  

τεστοστερόνη και DHEA-S κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 

έµµηνου κύκλου (28 ηµέρες), επιτρέποντας έτσι τον εντοπισµό 

πιθανών ανισορροπιών στην παραγωγή των ορµονών του 

αναπαραγωγικού κύκλου της γυναίκας. Τα δείγµατα συλλέγονται 

σε συγκεκριµένες ηµέρες χωρίς να µετακινηθείτε από το χώρο 

σας, απλώς συλλέγοντας λίγο σάλιο. Cyclo  µπορεί να ® Το Scan

βοηθήσει στον εντοπισµό των υποκείµενων αιτιών για πολλές 

χρόνιες γυναικολογικές διαταραχές και τη γονιµότητα και είναι 

εξαιρετικά χρήσιµος στη διερεύνηση καταστάσεων όπως:

      Προ-Εµµηνορρυσιακό Σύνδροµο

      Υπογονιµότητα

      Πολυκυστικές Ωοθήκες

      Έντονες αιµορραγίες

      Ενδοµητρίωση

      Οστεοπόρωση

      Διαταραχές της διάθεσης και του ύπνου

      Διαταραχές της όρεξης

      Διαταραχές της libido
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