
02 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ν Ε Α :  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  /  Α Ν Ο Σ Ο Λ Ο Γ Ι Α  / Ε Ν Δ Ο Κ Ρ Ι Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  /  Γ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Η

03
ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

IANOYAΡΙΟΣ -  
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

ISSN 2529-1475



 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΚΕΚ του ΕΚΠΑ 
 

Εξ Αποστάσεως 
Συμπληρωματική Εκπαίδευση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τη 
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Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ιατρών, βιολόγων, μαιών, νοσηλευτικού προσωπικού, φοιτητών στον τομέα της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εταιρεία ήδη έχει υπογράψει με το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και υλοποιεί σύμβαση για πραγματοποίηση ενός τριετούς προγράμματος (Ιούνιος 
2013-Ιούνιος 2016) για συμπληρωματική εξ αποστάσεως (Ε-LEARNING) εκπαίδευση με πραγματοποίηση των 
μαθημάτων μέσω του κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ. Με βάση την 
αποκτηθείσα εμπειρία από την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, η εταιρεία προγραμματίζει την υλοποίηση 
νέων κύκλων προγραμμάτων συμπληρωματικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στον τομέα της ιατρικών 
υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής και σε συνεργασία εκ νέου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και με 
άλλους επιστημονικούς φορείς που θα απευθύνεται σε γιατρούς, βιολόγους, μαιευτικό -νοσηλευτικό προσωπικό, 
φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας ενενήντα διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο. 

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην 

«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» 

Το E-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει σε συνεργασία με την κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: 

«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» 
Σκοπός του εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη Βιολογία, Γενετική και Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής. Το 
Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Ιατρούς, Γυναικολόγους, Βιολόγους, Μαίες, 
αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ) και στόχος του είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πτυχιούχοι ιατρικών και 
νοσηλευτικών σχολών να γίνουν κοινωνοί των αρχών και των μεθόδων διερεύνησης και αντιμετώπισης 
των υπογόνιμων ζευγαριών.  

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει 
καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη δια ζώσης πρακτική άσκηση σε χώρους της 
κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. 

Κατά την 9μηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη 
στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των 
μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. 

Την επιστημονική ευθύνη εκ μέρους της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
Μ/Γ κ. Ευγένιος Κουμαντάκης ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αθηνών την ακαδημαϊκή 
ευθύνη του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναλαμβάνει ο Καθηγητής Πειραματικής 
Φυσιολογίας κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης και την επιστημονική ευθύνη ο Καθηγητής Οικονομικών 
Επιστημών κ. Παναγιώτης Πετράκης. 
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Ο κυριότερος αρχαίος επιστήμονας-θεραπευ-
τής ήταν ο Ιπποκράτης και από πολλούς ο πα-
τέρας της Δυτικής ιατρικής. Ο Ιπποκράτης 

έθεσε τη βάση για τη λογική προσέγγιση στην ιατρι-
κή. Απέρριψε την αντίληψη ότι η ασθένεια ήταν τι-
μωρία από κάποια θεότητα, ισχυριζόμενος ότι υπήρ-
χε φυσική αιτία. Η επιληψία, λόγου χάρη, αποκαλού-
νταν επί μακρόν ιερή νόσος επειδή υπήρχε η άπο-
ψη ότι μόνο οι θεοί μπορούσαν να τη θεραπεύσουν. 
Αλλά ο Ιπποκράτης έγραψε: «Σχετικά με τη νόσο που 
αποκαλείται Ιερή: Νομίζω ότι δεν είναι καθόλου πιο 
θεϊκή ή πιο ιερή από τις υπόλοιπες ασθένειες, αλλά 
ότι έχει μια φυσική αιτία». 

Ο σύγχρονος δυτικός πολιτισμός και στην εξέλι-
ξη της ιατρικής επιστήμης στηρίχθηκε σε πολλά από 
τα χριστιανικά ιδεώδη παρόλο που η κοσμική δυτι-
κή βιοηθική δείχνει να μην ανέχεται τις πολιτισμι-
κές ιδιαιτερότητες. Η κοινώς αποδεκτή θεωρία σχε-
τικά με τον Διαφωτισμό και την Αναγέννηση είναι 
ότι ήταν μια περίοδος ταχείας ανάπτυξης της πνευ-
ματικής δημιουργίας σε ένα μεγάλο αριθμό τομέων, 
συμπεριλαμβανομένης και της ιατρικής, που άρχισε 
από την Ιταλία και συνεχίστηκε στη Γαλλία, Ολλανδία 
και Αγγλία. Τον 20ο αιώνα ακολούθησε μια αλματώ-
δη πορεία στην ανακάλυψη καινοτομιών στην ιατρι-
κή αλλά και δομήθηκαν τα πρώτα συστήματα υγεί-
ας. Η σύγχρονη δυτική ιατρική δεν μπορεί να κατα-
νοήσει την πραγματική φύση των μεγάλων σύγχρο-
νων νόσων αν και άλλαξε καθοριστικά τη μοίρα του 
ανθρώπου πάνω στη Γη. Οι επιστήμονες πιστεύουν 
ότι το μέλλον της ιατρικής είναι η γενετική. Η αλλα-
γή των συνθηκών ζωής των ανθρώπων έχει αυξή-
σει κατά πολύ το προσδόκιμο της επιβίωσής τους. Η 
κλασική Ιατρική ασχολείται με την επιδημιολογία και 
την έρευνα καθώς και με νέες διαγνωστικές μεθό-
δους και θεραπείες ενώ το ενδιαφέρον για την ολι-
στική ιατρική αυξάνεται και αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα οι διαφορές μεταξύ ολιστικής και δυτικής ιατρι-
κής να μην είναι πλέον ευδιάκριτες, αν και δεν είναι 
λίγοι αυτοί που ανησυχούν για το προφανές αδιέξο-
δο της ιατρικής επιστήμης. 

Η εξέλιξη της ιατρικής επηρέασε γενικά την ανά-
πτυξη της ιατρικής μετέπειτα στη δυτική Ευρώπη. Η 
νόσος εμφανίζεται ως αποτέλεσμα μίας εσωτερικής 
ανισορροπίας, η οποία μπορεί να είναι είτε προσω-
ρινή είτε βαθύτερη και μακροχρόνια. Η αλλαγή των 
συνθηκών ζωής των ανθρώπων έχει αυξήσει κατά 
πολύ το προσδόκιμο της επιβίωσής τους, ενώ έχει 
ταυτόχρονα οδηγήσει στην εμφάνιση και την επικρά-
τηση νέων ασθενειών. Η κλασική Ιατρική απασχολεί-
ται εντατικά τόσο στα πεδία της επιδημιολογίας και 
της έρευνας ώστε να απομονωθούν οι παράγοντες 
που οδηγούν στη νόσο, όσο και στο πεδίο της προ-
σφοράς νέων διαγνωστικών μεθόδων και θεραπει-
ών, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσμα-
τικότερα οι ολοένα και πιο συχνές ασθένειες. 

Η παραδοσιακή δυτική ιατρική τείνει να αναζητά 
τα αίτια κάποιας ασθένειας σε γονίδια και μικρόβια. 
Σύμφωνα με αυτήν, δεν απαιτείται ιδιαίτερη εστία-
ση του ασθενή κατά την διάρκεια της υγειονομικής 
του περίθαλψης, όπως συμβαίνει στην ολιστική ια-
τρική. Χρησιμοποιούνται επίσης, εξειδικευμένα δι-
αγνωστικά εργαλεία για τον καθορισμό των αιτιών, 
αλλά και για την παρακολούθηση της εξέλιξης μιας 
ασθένειας. Όσο περνά ο καιρός τείνει να εστιάζει 
σε μια συγκεκριμένη ομάδα συμπτωμάτων και δεν 
ασχολείται συνολικά με το τρίπτυχο, σώμα, πνεύμα 
και ψυχή, όπως κάνει η ολιστική ιατρική. 

Στις μέρες μας, το ενδιαφέρον για την ολιστική ια-
τρική αυξάνεται και αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι δια-
φορές μεταξύ ολιστικής και δυτικής ιατρικής να μην 
είναι πλέον ευδιάκριτες. Οι πραγματείες του Ιππο-
κράτη έθεσαν τα θεμέλια τη δυτικής ιατρικής όμως, 
η ξεκάθαρη δήλωση ότι δεν μπορούμε να πούμε πως 
μια νόσος έχει υπερφυσικά αιτία απλώς επειδή είναι 
ασυνήθιστη ή μυστηριώδης ή δυσεξήγητη, μπορεί να 
θεωρηθεί ως η καθοδηγητική αρχή της επιστήμης 
εδώ και αιώνες. Η θέση αυτή του Ιπποκράτη αποτε-
λεί για μας κληρονομιά με μεγάλη διαχρονική αξία.

Η «ολιστική ιατρική» είναι ένας σχετικά πρόσφα-
τος όρος που περιγράφει συνήθως μια πιο ισορρο-
πημένη και φιλική προσέγγιση των φυσικών θερα-

Η δυτική ιατρική και το σημερινό αδιέξοδο
Ευγένιος Κουμαντάκης

Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής
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Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ιατρών, βιολόγων, μαιών, νοσηλευτικού προσωπικού, φοιτητών στον τομέα της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η εταιρεία ήδη έχει υπογράψει με το Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και υλοποιεί σύμβαση για πραγματοποίηση ενός τριετούς προγράμματος (Ιούνιος 
2013-Ιούνιος 2016) για συμπληρωματική εξ αποστάσεως (Ε-LEARNING) εκπαίδευση με πραγματοποίηση των 
μαθημάτων μέσω του κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ. Με βάση την 
αποκτηθείσα εμπειρία από την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος, η εταιρεία προγραμματίζει την υλοποίηση 
νέων κύκλων προγραμμάτων συμπληρωματικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση στον τομέα της ιατρικών 
υποβοηθούμενης ανθρώπινης αναπαραγωγής και σε συνεργασία εκ νέου με το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και με 
άλλους επιστημονικούς φορείς που θα απευθύνεται σε γιατρούς, βιολόγους, μαιευτικό -νοσηλευτικό προσωπικό, 
φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και το πρόγραμμα θα είναι διάρκειας ενενήντα διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο. 

 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην 

«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» 

Το E-learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει σε συνεργασία με την κλινική ΓΕΝΕΣΙΣ 
ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευσης (e-learning) με τη χρήση Καινοτόμων Μεθόδων, στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: 

«Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» 
Σκοπός του εξ αποστάσεως (μέσω διαδικτύου) Προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένης εκπαίδευσης στη Βιολογία, Γενετική και Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής. Το 
Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (Ιατρούς, Γυναικολόγους, Βιολόγους, Μαίες, 
αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ) και στόχος του είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι πτυχιούχοι ιατρικών και 
νοσηλευτικών σχολών να γίνουν κοινωνοί των αρχών και των μεθόδων διερεύνησης και αντιμετώπισης 
των υπογόνιμων ζευγαριών.  

Η παρακολούθηση γίνεται μέσω διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και περιλαμβάνει 
καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων 
συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη δια ζώσης πρακτική άσκηση σε χώρους της 
κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ. 

Κατά την 9μηνη διάρκεια του Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη 
στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, από έμπειρο διδακτικό προσωπικό, διασφαλίζοντας την 
αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, ενώ η επιτυχής παρακολούθηση των 
μαθημάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. 

Την επιστημονική ευθύνη εκ μέρους της Κλινικής ΓΕΝΕΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
Μ/Γ κ. Ευγένιος Κουμαντάκης ενώ από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αθηνών την ακαδημαϊκή 
ευθύνη του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αναλαμβάνει ο Καθηγητής Πειραματικής 
Φυσιολογίας κ. Μιχάλης Κουτσιλιέρης και την επιστημονική ευθύνη ο Καθηγητής Οικονομικών 
Επιστημών κ. Παναγιώτης Πετράκης. 
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πειών βασιζόμενη στην υποστήριξη της υγείας και 
της ευεξίας του ασθενούς, παράλληλα με την συμ-
βατική θεραπεία η οποία συστήνει φάρμακα και χει-
ρουργικές επεμβάσεις. Το αυξανόμενο αυτό ενδια-
φέρον για την ανατολική παραδοσιακή ιατρική, από 
την οποία ξεκίνησε η σημερινή ολιστική ιατρική, οφεί-
λεται, στην απομυθοποίηση της συμβατικής ιατρικής 
της οποίας η εξαιρετική τεχνολογική ανάπτυξη αντα-
νακλάται σε μια αδιαμφισβήτητη επιτυχία από ιατρι-
κή άποψη, αλλά ταυτόχρονα και σε κάποια ρήξη της 
σχέσης ιατρού - ασθενούς.

Η ιατρική επηρεάζεται σημαντικά από την τεχνολο-
γία και την κουλτούρα της κάθε εποχής. Η αμοιβαία 
σχέση που υπήρχε μεταξύ ασθενή και ιατρού στο πα-
ρελθόν, κατακερματίζεται από τη ευκολία της ανα-
ζήτησης της γνώσης στα σύγχρονα μέσα επικοινωνί-
ας. Ο ασθενής επιλέγει τον ιατρό ο οποίος όχι μόνο 
θα φροντίσει την ασθένειά του, αλλά και τις απαι-
τήσεις και τις ανησυχίες του. Η εξέλιξη της ιατρικής 
πράξης γίνεται μέσα από τις σύγχρονες επιστημονι-

κές γνώσεις, αλλά και μέσα από τη σύγχρονη γνώση 
των απαιτήσεων του «πελάτη». Έτσι γεννιέται η ια-
τρική του σήμερα, όπου η επιστημονική γνώση είναι 
προσβάσιμη από όλους. 

Σήμερα με την εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολο-
γίας, ο ιατρός όντας ένας επιστήμονας, αντιμετωπίζει 
έναν υπέρ ενημερωμένο ασθενή για τα συμπτώματα 
και για τα φάρμακα και τις θεραπείες που έχει άλλες 
απαιτήσεις από τον ιατρό του. Όλα αυτά οδηγούν πλέ-
ον σε μια εξάσκηση μιας ιατρικής πιο «αμυντικής».

Όμως, η προοπτική του σήμερα και μέλλοντος οδη-
γείται στην εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία 
με χρήση γενετικών δεδομένων ενός ασθενούς προ-
σφέροντάς του την βέλτιστη περίθαλψη, και έτσι ίσως 
επαναπροσδιορίσουμε την κατεύθυνση της ιατρικής 
επιστήμης καταλήγοντας στις Ιπποκρατικές αναφορές 
του 4ου π.χ. αιώνα: «Είναι σημαντικότερο να γνωρί-
ζει κανείς τι είδους άνθρωπος πάσχει από μια ασθέ-
νεια, παρά από τι είδους ασθένεια πάσχει κάποιος 
άνθρωπος».
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Ελληνική περίληψη

Εισαγωγή: Οι συσχετίσεις μεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων και των αποτελεσμάτων των μεθόδων της υπο-
βοηθούμενης αναπαραγωγής είναι σημαντικές. 

Σκοπός: Ο στόχος της μελέτης ήταν να αξιολογήσει την επίδραση του στρες στην ψυχική υγεία και στην έκβαση 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης. 

Υλικό και Μέθοδος: Ήταν μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη 8 συνεδριών σε υπογόνιμες γυναίκες. Μετά την τυ-
χαιοποίηση οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την Ομάδα Παρέμβασης (Ν=30) που παρακολούθη-
σε το πρόγραμμα διαχείρισης του στρες και την Ομάδα Ελέγχου (Ν=30) που είχε μόνο τηλεφωνική επικοινω-
νία. Τα επίπεδα του στρες της υπογονιμότητας, το αντιλαμβανόμενο στρες, το άγχος, η κατάθλιψη, η αυτοεκτί-
μηση, η εστία ελέγχου της υγείας και ο δείκτης μάζας σώματος μετρήθηκαν με σταθμισμένα ερωτηματολόγια 
αυτο-αναφοράς. 

Αποτελέσματα: Η στατιστική ανάλυση έδειξε, όσον αφορά την Ομάδα Παρέμβασης, σημαντική βελτίωση στα 
επίπεδα του στρες της υπογονιμότητας, στο αντιλαμβανόμενο στρες, στο άγχος, στην κατάθλιψη και στο δεί-
κτη μάζας σώματος, της αυτοεκτίμησης και της εστίας ελέγχου της υγείας. Τα ποσοστά κύησης δεν ήταν στα-
τιστικά σημαντικά. 

Συμπεράσματα: Το παρεμβατικό πρόγραμμα διαχείρισης του στρες θα μπορούσε να αποτελέσει ένα επιστημονι-
κό θεραπευτικό μοντέλο το οποίο είναι σημαντικό να ενσωματωθεί στο πρωτόκολλο της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να επεκτείνουν αυτές τις προκαταρκτικές διαπιστώσεις.

Υπεύθυνη αλληλογραφίας:

Κουμπάρου Μαρία, Ψυχολόγος M.Sc., Κλινική Γένεσις Αθηνών, Παπανικολή 14-16, Αθήνα, Ελλάδα,  
Τ: +30 210 68 94 326, F: +30210 68 90 897, E-mail: mariakoumparou@yahoo.gr. 

Διαχείριση στρες  
και εξωσωματική γονιμοποίηση:  

Μια πιλοτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη
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1. Εισαγωγή 
Η υπογονιμότητα είναι μια ασθένεια του αναπαραγω-
γικού συστήματος του ανθρώπου, η οποία ορίζεται ως 
η αποτυχία επίτευξης της εγκυμοσύνης μετά από πε-
ρισσότερο από 12 μήνες ελεύθερης σεξουαλικής επα-
φής [1]. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 
(Π.Ο.Υ.) 48.500.000 ζευγάρια σε 190 χώρες κατά τη δι-
άρκεια του 1990-2010 αντιμετώπιζαν προβλήματα υπο-
γονιμότητας [2]. Οι μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπα-
ραγωγής είναι η κύρια λύση για τα υπογόνιμα ζευγάρια 
[3], αν και η εξωσωματική γονιμοποίηση τους προκα-
λεί ιδιαίτερο στρες. Οι καθημερινές ενέσεις, τα υπε-
ρηχογραφήματα, οι διαδικασίες συλλογής των 
αυγών μαζί με το απρόβλεπτο αποτέλεσμα 
αποτελούν τους κύριους στρεσογόνους 
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης, ενώ η συνε-
χής απειλή της μόνιμης υπογονιμότη-
τας μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώμα-
τα του άγχους και κατάθλιψης [4]. Η επι-
δημιολογική και κλινική έρευνα παρέχει 
στοιχεία σχετικά με τη σύνδεση μεταξύ 
στρες και υπογονιμότητας. Μια συστημα-
τική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 31 προο-
πτικών μελετών έδειξε ότι υπάρχουν μικρές αλλά 
στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των ψυχο-
λογικών παραγόντων (στρες, άγχος και κατάθλιψη) και 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης [5]. Η κορτιζόλη και 
η νορεπινεφρίνη είναι οι κύριες ορμόνες του στρες 
που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των ωαρίων και 
των εμβρύων και τα ποσοστά της εγκυμοσύνης [6, 7, 8].

Σύμφωνα με μια πρόσφατη ανασκόπηση [9], οι ψυχο-
κοινωνικοί παράγοντες συνδέονται στενά με το στρες 
της υπογονιμότητας. Είναι ζωτικής σημασίας για τις 
κλινικές εξωσωματικής γονιμοποίησης να υιοθετή-
σουν συγκεκριμένες στρατηγικές, όπως τα παρεμβα-
τικά προγράμματα διαχείρισης του στρες, που συμβάλ-
λουν τεκμηριωμένα στην ελαχιστοποίηση του στρες 
για τις υπογόνιμες που μπαίνουν σε μια προσπάθεια 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής [10, 11]. Οι κυβερνη-
τικές, ιατρικές και κοινωνικές οργανώσεις προτείνουν 
την ψυχολογική θεραπεία σε υπογόνιμες γυναίκες και 
άνδρες εξίσου, προκειμένου να αμβλυνθούν και να 
εξαλειφθούν αυτά τα συμπτώματα, διασφαλίζοντας 
την ψυχική ευημερία και την επίτευξη της εγκυμοσύ-
νης σε γυναίκες με υπογονιμότητα [12, 13].

Σύμφωνα με την υπάρχουσα έρευνα, οι ψυχολογικές 
παρεμβάσεις στην υπογονιμότητα περιλαμβάνουν ψυ-
χαναλυτικές παρεμβάσεις [14, 15], και γνωσιακή-συμπε-
ριφορική θεραπεία [16, 17, 18, 19]. Τις περισσότερες φο-

ρές το πλαίσιο, το χρονικό σημείο της ένταξής τους και 
ο αριθμός των συνεδριών μπορεί να διαφέρουν [20, 21]. 
Οι παρεμβάσεις που βασίζονται σε τεχνικές διαχείρισης 
του στρες έχουν τα πιο ευεργετικά αποτελέσματα για τις 
υπογόνιμες γυναίκες [22]. Οι τεχνικές διαχείρισης του 
στρες (π.χ. Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση και ο Καθο-
δηγούμενος Οραματισμός) είναι θεμελιώδεις στις ψυ-
χολογικές παρεμβάσεις για τα υπογόνιμα άτομα και στο-
χεύουν σε ένα ψυχοφυσιολογικό επίπεδο, τροποποιώ-
ντας τις φυσιολογικές αντιδράσεις στο στρες. Συγκε-
κριμένα, μια τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη υποστηρίζει 
ότι η Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση βελτιώνει τα επί-

πεδα του στρες, της κατάθλιψης και της ποιό-
τητας ζωής για τις ασθενείς με ενδομητρί-

ωση στο πλαίσιο της θεραπείας με GnRH 
αγωνιστές [23]. Μια άλλη κλινική μελέ-
τη δείχνει ότι ο Καθοδηγούμενος Ορα-
ματισμός είναι μια αποτελεσματική πα-
ρέμβαση για τη μείωση της κατάθλιψης 
και του στρες για τις υπογόνιμων γυναι-
κών που μπήκαν στη διαδικασία της εξω-

σωματικής γονιμοποίησης [24]. Οι γνωσι-
ακές-συμπεριφορικές προσεγγίσεις προτεί-

νουν επίσης ότι μια σύντομη ομαδική θερα-
πεία διαχείρισης του στρες, που προσφέρεται κατά 

τη διάρκεια της εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορεί 
να μειώσει το στρες της υπογονιμότητας [25]. Ενώ μια 
συγχρονική μελέτη υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ψυ-
χολογική παρέμβαση είναι κατάλληλη για την άμβλυν-
ση της κατάθλιψης σε υπογόνιμα ζευγάρια πριν μπουν 
στη θεραπεία της υπογονιμότητας [26, 27]. 

Το πρόγραμμα παρέμβασης που δημιουργήσαμε επι-
κεντρώθηκε στη δημιουργία ενός θεραπευτικού μοντέ-
λου που προσπαθεί να καλύψει αυτό το εμπειρικό και 
βιβλιογραφικό κενό. Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα 
ολιστικό μη φαρμακευτικό πρόγραμμα το οποίο ενσωμα-
τώθηκε στο πρωτόκολλο της εξωσωματικής γονιμοποί-
ησης για πρώτη φορά στην Κλινική «Γένεσις Αθηνών». 
Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της μελέτης ήταν να δι-
ερευνήσει τις επιπτώσεις του προγράμματος διαχείρι-
σης του στρες 8 συνεδριών στα επίπεδα του στρες, του 
άγχους, του αντιλαμβανόμενου στρες, της κατάθλιψη, 
της αυτοεκτίμησης, της εστίας ελέγχου για την υγεία και 
του δείκτη μάζας σώματος. Η επιτυχία της εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης αποτελούσε το δευτερογενή στόχο.

2. Υλικά και μέθοδοι

2.1 Σχεδιασμός μελέτης 
Ο σχεδιασμός της μελέτης ήταν τυχαιοποιημένη κλινι-

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

υπογονιμότητα, 
εξωσωματική 

γονιμοποίηση, στρες, 
άγχος, κατάθλιψη
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κή μελέτη με 1:1 αναλογία κατανομής των υπογόνιμων 
γυναικών στην Ομάδα Παρέμβασης (ΟΠ) ή στην Ομά-
δα Ελέγχου (ΟΕ). Μετά από την έναρξη της μελέτης, 
καμία αλλαγή του αρχικού πρωτοκόλλου δεν πραγμα-
τοποιήθηκε. Τηρήθηκε η ανωνυμία και εξασφαλίστη-
κε η πληροφορημένη συναίνεση και συγκατάθεση των 
συμμετεχόντων, καθώς και η ενυπόγραφη άδεια της 
Κλινικής «Γένεσις Αθηνών».

2.2 Συμμετέχοντες
Η μελέτη διεξήχθη στην Κλινική «Γένεσις Αθηνών» από 
το Μάρτιο του 2014 μέχρι τον Αύγουστο του 2014, ύστε-
ρα από άδεια της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προ-
σωπικού Χαρακτήρα. Η μελέτη ήταν πλήρως σύμφω-
νη με τον κώδικα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις 
αρχές δεοντολογίας για την έρευνα σε ανθρώπους και 
πειραματόζωα, όπως αυτές σαφώς διατυπώνονται από 
τη Διεθνή Επιτροπή Εκδοτών Ιατρικών Επιστημονικών 
Περιοδικών (International Committee of Medical Journal 
Editors, www.icmje.org) και την Διακήρυξη του Ελσίνκι 
(World Medical Association Declaration of Helsinki, 1975 
αναθεώρηση 2008) (www.wma.net/en/30publications 
/10policies/b3/). Η συλλογή του δείγματος περιλάμβα-
νε υπογόνιμες γυναίκες που παρουσιάζονταν στην κλι-
νική για εξωσωματική γονιμοποίηση ή σπερματέγχυ-
ση. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν πλήρως ενημερωμέ-
νοι για το σκοπό της μελέτης. Οι συμμετέχοντες που 
επιλέχθηκαν χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες (πα-
ρέμβασης και ελέγχου). Όλες οι υπογόνιμες γυναίκες 
έδωσαν την έγγραφη συγκατάθεσή τους για να συμ-
μετάσχουν στη μελέτη.

Τα κριτήρια ένταξης της μελέτης επικεντρώθηκαν σε 
υπογόνιμες γυναίκες που ήταν μεταξύ 20 και 49 ετών, 
ελληνικής εθνικότητας, που διέμεναν στην Αθήνα, δεν 
ήταν σε ψυχολογική θεραπεία, είχαν μηδέν ή περισ-
σότερες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης 
ή σπερματέγχυσης και υποβάλλονταν σε ελεγχόμενη 
διέγερση των ωοθηκών σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
της κλινικής. Τα κριτήρια αποκλεισμού κατά τη διάρ-
κεια της συλλογής του δείγματος ήταν: α) η απουσία 
σοβαρής γενετικής ασθένειας ή χρόνιας μολυσματι-
κής νόσου, β) η διάγνωση με ψυχιατρική διαταραχή, γ) 
η χρήση κορτικοστεροειδών ή ψυχοτρόπων φαρμάκων 
(π.χ., αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, αντιψυχωτι-
κά και κάνναβη, ή άλλα διεγερτικά) μέσα στον τελευ-
ταίο μήνα, δ) η εφαρμογή άλλων τεχνικών χαλάρωσης 
(π.χ., γιόγκα, πιλάτες, διαλογισμός) ή ψυχοθεραπείας, 
ε) η αποδοχή δωρεάς ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων, 
στ) η αδυναμία να διαβάσει ή να γράψει στην ελληνι-
κή γλώσσα και ζ) η άρνηση συμμετοχής στη μελέτη. Οι 

συμμετέχοντες που αντιμετώπιζαν, πριν ή κατά τη δι-
άρκεια του προγράμματος, ένα ή περισσότερα από τα 
43 σημαντικά γεγονότα ζωής, όπως περιγράφονται στη 
Social Readjustment Rating Scale [28], αποκλείστηκαν 
επίσης από τα στοιχεία της τελικής αναλύσης.

60 υπογόνιμες γυναίκες συμμετείχαν στη μελέτη, 30 
από τις οποίες τυχαιοποιήθηκαν στην ΟΠ και 30 στην 
ΟΕ. Όλοι οι συμμετέχοντες ολοκλήρωσαν το πρόγραμ-
μα διαχείρισης του στρες. Δεν βρέθηκαν σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, όπως φαίνεται από 
τον Πίνακα 2, εκτός από τη μέση τιμή της ηλικίας, κα-
θώς υπήρχαν τρεις ακραίες τιμές.

Η μέση ηλικία για τις υπογόνιμες γυναίκες ήταν περί-
που τα 39 έτη και κυρίως πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσό-
τερες υπογόνιμες γυναίκες κάπνιζαν, είχαν κανονικό 
βάρος και προσπαθούσαν περίπου 5 χρόνια για φυσι-
ολογική εγκυμοσύνη και είχαν τουλάχιστον μία αποτυ-
χημένη προσπάθεια υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 
Η πρωτοπαθής και δευτεροπαθής υπογονιμότητα ήταν 
ισομερώς κατανεμημένη.

2.3 Διαδικασία
Τόσο η ΟΠ όσο και η ΟΕ ενημερώθηκαν με τον ίδιο τρό-
πο ότι το πιλοτικό πρόγραμμα δωρεάν κόστους επικε-
ντρώνεται στην διαχείριση του στρες. Η ΟΠ παρακο-
λούθησε 8 συνεδρίες που αποτελούνταν από τη βιοα-
νάδραση, την παροχή συμβουλών για τον τρόπο ζωής 
και τη γνωσιακή αναδόμηση (βλ. Πίνακα 1). Η συμμόρ-
φωση στις καθημερινές συνιστώμενες συνεδρίες εν-
θαρρύνθηκε μέσω της τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 
τέλος κάθε εβδομάδας και καταγράφηκε σε μια αυτο-α-
ναφερόμενη λίστα ελέγχου. Προκειμένου να εξασφα-
λίζεται η συνέπεια μεταξύ της ΟΠ και της ΟΕ, ο κύριος 
ερευνητής επικοινωνούσε με τις υπογόνιμες γυναίκες 
της ΟΕ στο τέλος κάθε εβδομάδας. Και οι δύο ομάδες 
κλήθηκαν, χρησιμοποιώντας τις ανοικτές τύπου ερωτή-
σεις, να αναφέρουν τα σωματικά συμπτώματα τους, τη 
διάθεσή τους και τις κύριες πηγές στρες κατά τη διάρ-
κεια της περασμένης εβδομάδας, προκειμένου να αυ-
ξηθεί η συμμόρφωση και να ελεγχθούν για κάθε κριτή-
ριο αποκλεισμού. Δεν παρεχόταν συμβουλευτική κατά 
τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Στο τέλος 
του προγράμματος, δόθηκαν στις υπογόνιμες γυναί-
κες της ΟΕ τα δύο CD χαλάρωσης και το εγχειρίδιο.

2.4 Μέτρα
Οι κοινωνικο-δημογραφικές και ιατρικές μεταβλητές 
ήταν η ηλικία του ζευγαριού, η οικογενειακή κατάστα-
ση, η διάρκεια του γάμου, τα χρόνια των προσπαθειών 

Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η  Μ Ε Λ Ε Τ Η
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Πίνακας 1.
ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ  
Το πιλοτικό πρόγραμμα «Διαχείριση στρες και εξωσωματική γονιμοποίηση»

 Συνεδρία 1

• Γραπτή συγκατάθεση
• Πρώτη αξιολόγηση
• Επεξήγηση της έννοιας της διαχείρισης του στρες
• Χορήγηση: α) Εγχειρίδιο «Διαχείρισης του στρες και εξωσωματική 

γονιμοποίηση» γραμμένο από τον κύριο ερευνητή, β) Έντυπο 
με τις 8 συνεδρίες του προγράμματος και γ) Βηματόμετρο, 
προκειμένου να έχουν καλύτερο έλεγχο της σωματικής τους 
δραστηριότητα, ιδανικά με στόχο 10.000 βήματα

Συνεδρία 2
Διαφραγματική αναπνοή
Εξάσκηση δύο φορές την ημέρα 
(πρωί και βράδυ)

Εκμάθηση της Διαφραγματικής αναπνοής  
με τη χρήση της βιοανάδρασης

Συνεδρία 3
Διαφραγματική αναπνοή και 
Προοδευτική Μυϊκή Χαλάρωση
Εξάσκηση δύο φορές την ημέρα 
(πρωί και βράδυ)

Εκμάθηση της Διαφραγματικής αναπνοής και της Προοδευτικής 
Μυϊκής Χαλάρωσης με τη χορήγηση ενός CD ήχου, που αποτελείται 
από 10 λεπτά Διαφραγματική αναπνοή και 15 λεπτά Προοδευτική 
Μυϊκή Χαλάρωση

Συνεδρία 4
Γνωσιακή αναδόμηση και 
ευγνωμοσύνη

Η Γνωσιακή αναδόμηση και η Ευγνωμοσύνη στηρίχθηκαν στις αρχές 
των τεχνικών της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας. Ο θετικός 
και αρνητικός τρόπος σκέψης αποσαφηνίστηκε με την ροώθηση 
του ρεαλιστικού συλλογισμού και την τροποποίηση των γνωστικών 
διαστρεβλώσεων. Συγκεκριμένες γνωστικές ασκήσεις και ένα 
ημερολόγιο συναισθημάτων χορηγήθηκαν για την ενδυνάμωση της 
θετικής σκέψης

Συνεδρία 5
Ισορροπημένη διατροφή και  
«Διατροφή για την υπογονιμότητα»

Η ισορροπημένη διατροφή και «Διατροφή για την υπογονιμότητα» 
προωθήθηκε δεδομένου ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ διατροφής 
και αναπαραγωγής. Δεν χορηγήθηκαν ατομικα προγράμματα 
διατροφής

Συνεδρία 6
Διαφραγματική αναπνοή και 
Καθοδηγούμενος οραματισμός 
Εξάσκηση δύο φορές την ημέρα 
(πρωί και βράδυ)

Εκμάθηση της Διαφραγματικής αναπνοής και του Καθοδηγούμενου 
οραματισμού με τη χορήγηση ενός CD ήχου, που αποτελείται από 
10 λεπτά Διαφραγματική αναπνοή και 15 λεπτά Καθοδηγούμενο 
Οραματισμό

Συνεδρία 7
Έλεγχος για τη συμμόρφωση με το πρόγραμμα  
Διαχείρισης του στρες

Συνεδρία 8 Τελική αξιολόγηση
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για την εγκυμοσύνη, ο τύπος της μεθόδου της υποβο-
ηθούμενης αναπαραγωγής στο παρελθόν και ο τύπος 
της υπογονιμότητας.

Το στρες της υπογονιμότητας μετρήθηκε με τη βοή-
θεια του Fertility Problem Inventory (FPI) [29]. Η κλίμα-
κα αποτελείται από πέντε κλίμακες με 46 στοιχεία συνο-
λικά: α) δυσκολία στην κοινωνική ζωή, β) δυσκολία στη 
σεξουαλική ζωή, γ) δυσκολία στη σχέση του ζευγαριού, 
δ) ανάγκη για γονεϊκότητα, και ε) απόρριψη του τρό-
που ζωής χωρίς παιδί. Ο βαθμός συμφωνίας για καθε 
στοιχείο σε μια 6-βάθμια κλίμακα Likert κυμαίνεται από 
διαφωνώ έντονα (1) μέχρι συμφωνώ έντονα (6). Η συ-
νολική βαθμολογία κυμαίνεται από 46 έως 276, όπου 
όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερο 
είναι το συνολικό στρες της υπογονιμότητας. Η κλίμα-
κα έχει σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό [30]. Η 
εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για αυτή 
τη μελέτη ήταν ικανοποιητική (Cronbach α 0,922, 0,943).

Το αντιλαμβανόμενο στρες μετρήθηκε με το Perceived 
Stress Scale (PSS) [31]. Η κλίμακα αποτελείται από μία 
μόνο κλίμακα με 14 στοιχεία. Ο βαθμός συμφωνίας για 
κάθε στοιχείο σε μια 5-βάθμια κλίμακα Likert κυμαίνε-
ται από διαφωνώ έντονα (0) μέχρι συμφωνώ έντονα (4). 
Η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 56, όπου 
η υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο μεγαλύτερη εί-
ναι το αντιλαμβανόμενο στρες. Η κλίμακα έχει σταθμι-
στεί για τον ελληνικό πληθυσμό [32]. Η εσωτερική αξι-
οπιστία του ερωτηματολογίου για αυτή τη μελέτη ήταν 
ικανοποιητική (Cronbach α 0,872, 0,925).

Το άγχος μετρήθηκε με το State-Trait Anxiety Inventory 
(STAI) [33]. Η κλίμακα αποτελείται από δύο υποκλίμα-
κες με 40 στοιχεία συνολικά: α) το STAI-S συνδέεται με 
το άγχος που προκαλείται από μια κατάσταση και β) το 
STAI-T σχετίζεται με το άγχος ως ένα σταθερό χαρα-
κτηριστικό. Ο βαθμός συμφωνίας για κάθε στοιχείο σε 
μια 4-βάθμια κλίμακα Likert κυμαίνεται από διαφωνώ 
έντονα (1) μέχρι συμφωνώ έντονα (4). Η συνολική βαθ-
μολογία κυμαίνεται από 20 έως 80, όπου όσο υψηλό-
τερη η βαθμολογία σε κάθε μία από τις δύο υποκλίμα-
κες, τόσο μεγαλύτερο είναι το συνολικό άγχος. Η κλί-
μακα έχει σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό [34]. 
Η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για αυτή 
τη μελέτη ήταν ικανοποιητική (Cronbach α STAI-S 0.911, 
0.941, STAI-T 0,921, 0,946).

Η κατάθλιψη μετρήθηκε με το Beck Depression 
Inventory (BDI) [35]. Η κλίμακα αποτελείται από 21 στοι-
χεία συνολικά. Ο βαθμός συμφωνίας με κάθε στοιχείο 
σε μια 4-βάθμια κλίμακα Likert κυμαίνεται από διαφω-
νώ έντονα (0) μέχρι συμφωνώ έντονα (3). Η συνολική 
βαθμολογία κυμαίνεται από 0 έως 39, όπου όσο υψη-

λότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο σοβαρή η κατα-
θλιπτική συμπτωματολογία. Η κλίμακα έχει σταθμιστεί 
στον ελληνικό πληθυσμό [36]. Η εσωτερική αξιοπιστία 
του ερωτηματολογίου για αυτή τη μελέτη ήταν ικανο-
ποιητική (Cronbach α 0,903, 0,944).

Η αυτοεκτίμηση μετρήθηκε με το Self-esteem Scale 
[37]. Η κλίμακα αποτελείται από 10 στοιχεία συνολικά. 
Ο βαθμός συμφωνίας με κάθε στοιχείο σε μια 4-βάθ-
μια κλίμακα Likert κυμαίνεται από διαφωνώ έντονα (1) 
μέχρι συμφωνώ έντονα (4). Η συνολική βαθμολογία 
κυμαίνεται από 0 έως 30, όπου όσο υψηλότερη είναι η 
βαθμολογία, τόσο υψηλότερη η αυτοεκτίμηση. Η κλί-
μακα έχει σταθμιστεί για τον ελληνικό πληθυσμό [38]. 
Η εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για αυτή 
τη μελέτη ήταν ικανοποιητική (Cronbach α 0,855, 0,868).

Η εστία ελέγχου για την υγεία μετρήθηκε με το 
Multidimensional health locus of control (MHLC) [39]. 
Η κλίμακα αποτελείται από τρεις υποκλίμακες με 18 
στοιχεία συνολικά: α) το HLC Intention μετρά το βαθ-
μό που το άτομο αισθάνεται οτι έχει τον έλεγχο της 
υγείας τους, β) το HLC Chance μετρά το βαθμό που το 
άτομο πιστεύει ότι η υγεία του είναι θέμα τύχης και γ) 
το HLC Power μέτρα το βαθμό που το άτομο πιστεύει 
ότι οι άλλοι έχουν τον έλεγχο της υγείας του. Ο βαθ-
μός συμφωνίας με κάθε στοιχείο σε μια 6-βάθμια κλί-
μακα Likert κυμαίνεται από διαφωνώ έντονα (1) μέχρι 
συμφωνώ έντονα (6). Η συνολική βαθμολογία κυμαί-
νεται από 6 έως 36, όπου όσο υψηλότερη η βαθμολο-
γία σε κάθε μία από τις τρεις υποκλίμακες, τόσο υψη-
λότερη είναι η ισχύς του κάθε τύπου υγείας. Η κλίμα-
κα έχει σταθμιστεί στον ελληνικό πληθυσμό [40]. Η 
εσωτερική αξιοπιστία του ερωτηματολογίου για αυτή 
τη μελέτη ήταν ικανοποιητική (Cronbach α Εσωτερική 
HLC 0,724, 0,754, Εξωτερικού HLC 0.728, 0.759, Chance 
HLC 0,796, 0,856).

Το αποτέλεσμα των μεθόδων υποβοηθούμενης ανα-
παραγωγής βασίζονταν στην εξέταση της β-HCG και 
για τις δύο ομάδες μελέτης.

Η προσδοκία προς όφελος και η συνολική αξιολό-
γηση του προγράμματος παρέμβασης ζητήθηκε από 
τους συμμετέχοντες. Εκφράστηκε ο βαθμός της πί-
στης τους για το όφελος που προσδοκούσαν να έχουν 
μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σε μια κλί-
μακα τύπου Likert, που κυμαινόταν από κανένα όφε-
λος (1) μέχρι ουσιαστικό όφελος (6). Στο τέλος των 8 
εβδομάδων, τέθηκαν επίσης τρία ερωτήματα: α) «Θα 
επαναλαμβάνατε το πρόγραμμα για δεύτερη φορά;», 
β) «Θα προτείνατε αυτό το πρόγραμμα σε μία φίλη σας 
εάν είχε το ίδιο πρόβλημα;» και γ) «Με ποιον τρόπο πι-
στεύετε ωφεληθήκατε από το πρόγραμμα;». Οι ερω-
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Πίνακας 2. Περιγραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος
Ομάδα Παρέμβασης 

(N=30)
Ομάδα Ελέγχου  

(N=30)
P value

Mean Ηλικία των υπογόνιμων γυναικών (Min, Max) 37,87 (30, 46) 40,47 (31, 49) 0,04*

Εκπαίδευση

Τριτοβάθμια (%) 2 (40) 3 (60)
1,0

Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια (%) 28 (50,9) 27 (49,1)

Οικογενειακή κατάσταση

Ανύπαντρες (%) 3 (42,9) 4 (57,1)
1,0

Παντρεμένες (%) 27 (50,9) 26 (49,1)

Mean Ηλικία του συζύγου (Min, Max) 40,4 (31, 54) 43,2 (35, 61) 0,06

Mean Χρόνια γάμου (Min, Max) 4,3 (0, 15) 4,7 (0, 13) 0,60

Mean Χρόνια προσπάθειας για εγκυμοσύνη (Min, Max) 4,43 (0, 11) 5,13 (2, 13) 0,29

Είδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Mean IVF (Min, Max) 1,10 (0, 6) 1,47 (0, 6) 0,286

Mean IUI (Min, Max) 0,77 (0, 4) 1,07 (0, 5) 0,582

Mean AID (Min, Max) 0 (0, 0) 0,03 (0, 1) 0,317

Υπογονιμότητα

Πρωτοπαθής (%) 16 (50) 16 (50)
1,0

Δευτεροπαθής (%) 14 (50) 14 (50)

Κάπνισμα

Ναι (%) 22 (53,7) 19 (46,3)
0,58

Όχι(%) 8 (42,1) 11 (57,9)

Αρχικές μέσες τιμές των αποτελεσμάτων του δείγματος

Intervention Group 
(N=30)

Control Group  
(N=30)

P value

Mean FPI Global Stress (Min, Max) 147,53 (94, 244) 145,23 (72, 197) 0,800

Mean FPI Social Concern (Min, Max) 28,03 (11, 55) 24,13 (14, 43) 0,155

Mean FPI Sexual Concern (Min, Max) 23,00 (8, 44) 21,43 (8, 33) 0,477

Mean FPI Relationship Concern (Min, Max) 26,63 (11, 55) 22,73 (10, 36) 0,134

Mean FPI Rejection of Childfree Lifestyle (Min, Max) 28,23 (14, 48) 32,43 (18, 47) 0,068

Mean FPI Need For Parenthood (Min, Max) 41,63 (29, 58) 44,50 (21, 56) 0,178

Mean PSS (Min, Max) 26,80 (9, 43) 25,50 (14, 42) 0,561

Mean STAI State (Min, Max) 44,60 (24, 71) 37,10 (20, 64) 0,025*

Mean STAI Trait (Min, Max) 46,77 (26, 68) 40,37 (26, 64) 0,061

Mean BDI (Min, Max) 14,23 (1, 39) 10,73 (0, 24) 0,162

Mean Self- esteem (Min, Max) 30,23 (18, 39) 31,10 (25, 37) 0,484

Mean HLoc Intention (Min, Max) 25,33 (16, 33) 27,27 (21, 34) 0,088

Mean HLoc Chance (Min, Max) 16,30 (6, 30) 16,87 (6, 25) 0,731

Mean HLoc Power (Min, Max) 22,07 (13, 32) 22,70 (12, 30) 0,582

Mean BMI (Min, Max) 23,12 (19,31, 34,54) 24,61 (19,31, 42,15) 0,171
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τήσεις α και β είχαν «ναι ή όχι» επιλογή, ενώ η ερώτη-
ση γ ήταν ανοιχτή.

2.5 Τυχαιοποίηση 
Οι γυναίκες εκείνες που πληρούσαν τα κριτήρια εισα-
γωγής για τη συμμετοχή τους στη μελέτη τυχαιοποι-
ήθηκαν είτε στην ΟΠ είτε στην ΟΕ, χρησιμοποιώντας 
τυχαίους αριθμούς που παράγονται από μια διαδικτυ-
ακή γεννήτρια (www.random.org). Η τυχαιοποίηση, οι 
αρχικές και τελικές μετρήσεις και η στατιστική ανάλυ-
ση δεν ήταν τυφλές.

2.6. Στατιστική ανάλυση
Για την περιγραφή των χαρακτηριστικών του δείγμα-
τος χρησιμοποιήθηκαν μέτρα διασποράς και τάσης 
(π.χ. μέση τιμή, ελάχιστη και μέγιστη) και ποσοστά για 
τις κατηγορικές μεταβλητές. Ο έλεγχος για την ομοι-
ογένεια των ατόμων σε κάθε ομάδα ως προς τα κοι-
νωνικοδημογραφικά και άλλα ψυχολογικά χαρακτη-
ριστικά έγινε βάση της δοκιμασίας chi-square για τις 
κατηγορικές μεταβλητές και Mann-Whitney για τις πο-
σοτικές μεταβλητές. Ο έλεγχος των βασικών στόχων 
της μελέτης έγινε επίσης με τη μη παραμετρική δο-
κιμασία Mann-Whitney, συγκρίνοντας τις μεταξύ των 
ομάδων διαφορές (τελική τιμή μεταβλητής στόχου 
μείον την αρχική) ανάμεσα στις ομάδες. Αυτή η πρα-
κτική χρησιμοποιήθηκε για τον καλύτερο έλεγχο πι-
θανών μικρών διαφοροποιήσεων στις τιμές αναφο-
ράς των μεταβλητών. Η δοκιμασία Mann-Whitney υι-
οθετήθηκε μετά τον έλεγχο της κανονικότητας με τα 
τεστ Kolmogorov-Smirnov και την επισκόπηση των δι-
αγραμμάτων Q-Q plots. Το επίπεδο στατιστική σημα-
ντικότητας θεωρήθηκε το 0,05. Για την πραγματοποί-
ηση των αναλύσεων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πακέτο για Windows, SPSS 21.0 (Chicago IL).

Στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το 
πρόγραμμα, χρησιμοποιήθηκε περιγραφική στατιστι-
κή για την ανάλυση τους. Για την τελευταία ερώτηση 
που ήταν ανοικτού τύπου, αναπτύχθηκε κωδικοποίη-
ση κατηγοριών με σκοπό να αναλυθούν τα δεδομένα 
που καταγράφτηκαν για την ΟΠ κατά τη διάρκεια των 
8 συνεδρίων. Η μετατροπή των αρχικών δεδομένων 
έγινε κατόπιν συνάντησης με τα μέλη της ερευνητι-
κής ομάδας. Η οριοθέτηση των ενοτήτων της ανάλυ-
σης και της κωδικοποίησής τους έφτασε σε ποσοστό 
συμφωνίας σχεδόν 95% μεταξύ των ερευνητών. Όταν 
δεν υπήρξε σημείο σύγκλισης για την κωδικοποίηση 
επανεξετάζονταν τα αρχικά δεδομένα μέχρι να επιτευ-
χθεί συμφωνία [40].

3. Αποτελέσματα
Το διάγραμμα ροής της μελέτης φαίνεται στο Σχήμα 1. 
Από τις 96 υπογόνιμες γυναίκες που αξιολογήθηκαν, 
27 δεν ήταν δυνατό να συμμετάσχουν: 2 ήταν πολύ με-
γάλες ηλικιακά (50 ετών), 2 διαγνώστηκαν με ψυχια-
τρικές διαταραχές (1 ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, 
1 βουλιμική διαταραχή), 1 ήταν υπό αγωγή κορτικοστε-
ροειδών, λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας, 1 εφάρμο-
ζε άλλη τεχνική χαλάρωσης (διαλογισμό), 1 ήταν υπό 
ψυχοθεραπεία, 4 έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση 
με δωρεά ετερόλογου γενετικού, 7 είχαν λάβει πρω-
τόκολλο για την εξωσωματική γονιμοποίηση, αλλά τε-
λικά αναβλήθηκε η διαδικασία για άλλη φορά, 9 είχαν 
άκυρο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της ωοληψίας. 
Ο συγκεκριμένος αριθμός των υπογόνιμων γυναικών 
που ζούσαν εκτός Αθηνών και σε εκείνες που είχαν 
λάβει πρωτόκολλο για σπερματέγχυση δεν είναι έγκυ-
ρος, επειδή δεν υπήρχε πληροφόρηση και παραπομπή 
από τις μαίες στον κύριο ερευνητή. Από τις υπόλοιπες 
69 υπογόνιμες γυναίκες που ήταν δυνατό να συμμετά-
σχουν, 7 υπογόνιμες γυναίκες αρνήθηκαν να συμμετά-
σχουν: 1 ήταν απρόθυμη να απαντήσει στις ερωτήσεις 
της πρώτης αξιολόγησης, 2 ήταν Ψυχολόγοι, 4 ζούσαν 
στην Αθήνα, αλλά μακριά από την κλινική. 62 υπογό-
νιμες γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν στην ΟΠ ή στην ΟΕ. 
Δύο υπογόνιμες γυναίκες είχαν ένα σημαντικό γεγο-
νός ζωής, συγκεκριμένα 1 στην ΟΠ βίωνε πένθος και 1 
στην ΟΕ αντιμετώπιζε την πρόσφατη απώλεια της ερ-
γασίας της, οπότε και οι δύο αποκλείστηκαν κατά τη 
διάρκεια της τελικής εξέτασης. Η συλλογή του δείγμα-
τος σταμάτησε τον Ιούλιο του 2014 και αναλύθηκαν τε-
λικά 60 υπογόνιμες γυναίκες.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος βρίσκονται 
στον Πίνακα 2. Δεν παρατηρήθηκε καμία στατιστική δι-
αφορά, εκτός από τη μέση ηλικία (ρ <0,05). Ο Πίνακας 
3 παρουσιάζει τα κύρια αποτελέσματα της μελέτης. Συ-
γκρίνοντας την ΟΠ με την ΟΕ παρατηρήθηκε σημαντι-
κή στατιστική διαφορά μεταξύ τους για το FPI Global 
Stress (Effect Size r=-0,72), το PSS (Effect Size r=-0,80), 
το STAI-S και STAI-T (Effect Size r=-0,85, -0,82), το BDI 
(Effect Size r=-0.82), το Self-esteem (Effect Size r=-0.68), 
τo HLC Intention (Effect Size r=-0,62) και το BMI (Effect 
Size r=-0,43). Όσον αφορά τα αποτελέσματα της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης για το δείγμα της έρευνας 
σημειώθηκε αύξηση των ποσοστών των κυήσεων στην 
ομάδα παρέμβασης συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 
Tα δεδομένα, όμως, δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Η 
προσδοκία προς όφελος εξετάσθηκε ως προς την πι-
θανή συσχέτισή της με τις μεταβολές των προς εξέτα-
ση μεταβλητών. Γενικά, δεν φαίνεται να υπήρχε στατι-
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στικά σημαντική συμβολή αυτής της παραμέτρου στις 
μεταβολές πριν και μετά την παρέμβαση (συσχέτιση με 
Spearman’s rho).

Συνολικά 28 από 30 υπογόνιμες γυναίκες απάντησαν 
ότι θα επαναλάμβαναν το πρόγραμμα (93,3%), ενώ 29 
θα το πρότεινα σε ένα φίλο (96,7%). Όσον αφορά τη 
γνώμη τους για τα οφέλη που έχουν αποκτηθεί μετά 
την παρέμβαση, αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.

4. Συζήτηση
Αυτή η πιλοτική τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη αξιο-
λόγησε τις επιπτώσεις του ολιστικού προγράμματος 
στην ψυχική υγεία των υπογόνιμων γυναικών και στην 
επιτυχία της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το πρό-
γραμμά μας και το Fertility Group Intervention [27] εί-
ναι τα μόνα δύο συγκρίσιμα παρεμβατικά προγράμ-
ματα για τα υπογόνιμα άτομα, καθώς εφαρμόζουν 

Πίνακας 3.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή του προγράμματος

Ομάδα  
Παρέμβασης 

(N=30)

Ομάδα Ελέγχου 
(N=30)

P value Effect Size r

Mean Δ FPI Global 
Stress (Min, Max)

-17,07 (-76, 18) 19,33 (-10, 54) 0,000 0,72

Mean Δ FPI Social 
Concern (Min, Max)

-1,63 (-13, 9) 6,87 (-6, 17) 0,000 0,61

 Mean Δ FPI Sexual 
Concern (Min, Max)

-5,80 (-28, 1) 6,23 (-4, 17) 0,000 0,75

Mean Δ FPI 
Relationship Concern 
(Min, Max)

-5,33 (-26, 5) 2,10 (-4, 18) 0,000 0,66

Mean Δ FPI Rejection  
of Childfree Lifestyle 
(Min, Max)

-3,17 (-14, 7) 0,53 (-8, 16) 0,043 0,26

Mean Δ FPI Need for 
Parenthood (Min, Max)

-1,13 (-8, 8) 3,60 (-6, 14) 0,043 0,54

Mean Δ PSS (Min, Max) -9,93 (-35, 1) 5 (-5, 13) 0,000 0,80

Mean Δ STAI State  
(Min, Max)

-15,10 (-40, 3) 15,70 (-3, 41) 0,000 0,85

Mean Δ STAI Trait  
(Min, Max)

-11,63 (-44, 10) 16,14 (1, 37) 0,000 0,82

Mean Δ BDI (Min, Max) -8,27 (-25, 0) 7,37 (-9, 20) 0,000 0,82

Mean Δ Self Esteem 
(Min, Max)

3,07 (-4, 20) -2,33 (-8, 1) 0,000 0,68

Mean Δ HLoc Intention 
(Min, Max)

3,50 (-3, 12) -1,67 (-9, 4) 0,000 0,62

Mean Δ HLoc Chance 
(Min, Max)

-2,73 (-12, 9) 2,97 (-8, 15) 0,000 0,50

Mean Δ HLoc Power 
(Min, Max)

1,73 (-15, 12) -0,50 (-6, 5) 0,002 0,39

Mean Δ BMI (Min, Max) -0,69 (-4,82, 0) 0,04 (0, 1.13) 0,001 0,43
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ως κύριες τεχνικές διαχείρισης του στρες την Προ-
οδευτική Μυϊκή Χαλάρωση και τον Καθοδηγούμενο 
Οραματισμό και ακολουθούν συγκεκριμένες θεμα-
τικές ενότητες σε κάθε συνεδρία. Ωστόσο, ορισμέ-
να από τα αποτελέσματά μας είναι συνεπή με άλλες 
μελέτες σε γυναίκες με υπογονιμότητα, αλλά οι με-
λέτες αυτές εξετάζουν την επίδραση μίας μόνο τε-
χνικής και όχι ενός προγράμματος στη μείωση των 
επιπέδων του στρες, άγχους και κατάθλιψης [23, 24, 
25, 26, 41, 42, 43, 44].

Τα αποτελέσματα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής, 
με τις υπογόνιμες γυναίκες να αναφέρουν: 1) σημα-
ντική μείωση του στρες της υπογονιμότητας (μόνο το 
FPI Rejection childfree Lifestyle δεν ήταν τόσο μειωμέ-
νο, καθώς οι υπογόνιμες γυναίκες στην ΟΠ ήταν στην 
ενεργό προσπάθεια να μείνουν έγκυες κατά τη διάρ-
κεια του προγράμματος), του αντιλαμβανόμενου στρες, 
του άγχους, της κατάθλιψης και της αυτοεκτίμηση, 2) 
σημαντικές αλλαγές της HLC Intention και του BMI και 
3) σημαντική βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης, 
των διαπροσωπικών σχέσεων, της σεξουαλικής διάθε-

σης, εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης του στρες 
μαζί με τον σύζυγό τους, εφαρμογή των τεχνικών δι-
αχείρισης του στρες κατά τη διάρκεια της ωοληψίας 
και της εμβρυομεταφοράς, διακοπή του καπνίσμα-
τος, βελτίωση του ύπνου, υϊοθέτηση ισορροπημένης 
διατροφής για τη υπογονιμότητα, καθημερινή δρα-
στηριότητα και έλεγχος του βάρους (αυτόαναφερό-
μενα οφέλη για την ΟΠ, Πίνακας 4). Τα αποτελέσματα 
της εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν ήταν στατιστι-
κά σημαντικά, αν και υπήρχε μια πιο θετική τάση στην 
ΟΠ (57,7% εγκυμοσύνη, 42,3% αρνητικό αποτέλεσμα), 
σε σύγκριση με την ΟΕ (24% εγκυμοσύνη, 76% αρνη-
τικό αποτέλεσμα). Αυτό θα μπορούσε να δικαιολογη-
θεί λόγω του μικρού μεγέθους του δείγματος, το μι-
κρό χρονικό διάστημα παρακολούθησης και κάποιων 
άλλων επιβαρυντικών παραγόντων (βλ. Πίνακας 2).

Επιπλέον, ορισμένα ποιοτικά σχόλια αναφέρθηκαν 
και καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμμα-
τος: α) σχετικά με το στρες, το άγχος και την κατά-
θλιψη «νιώθω πιο χαλαρή και ήρεμη», «τώρα έχω κά-
ποιες συγκεκριμένες τεχνικές για να αντιμετωπίσω το 

Πίνακας 4.
Αυτο-αναφερόμενα οφέλη για την Ομάδα Παρέμβασης

Οφέλη Συχνότητες (%)

Ψυχολογική ανάταση  22 (73,3%)

Διαπροσωπικές σχέσεις 25 (83,3%)

Σεξουαλική διάθεση 19 (63,3%)

Εφαρμογή τεχνικών μαζί με το σύζυγο 7 (23,3%)

Εφαρμογή τεχνικών κατά την ωοληψία και  
την εμβρυομεταφορά

26 (86,7%)

Διακοπή καπνίσματος 22 (73,3%)

Βελτίωση του ύπνου 17 (56,7%)

Διατροφή για τη γονιμότητα 16 (52,7%)

Καθημερινή άθληση (περπάτημα, joking, κτλ ) 18 (60%)

Έλεγχο βάρους 8 (26,7%)
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άγχος μου», «η θεραπεία της εξωσωματικής γονιμο-
ποίησης είναι ολοκληρωμένη αυτή τη φορά», «Χαμο-
γελάω πιο συχνά», β) σχετικά με τη γνωσιακή αναδό-
μηση «η απόκτηση ενός παιδιού δεν είναι πλέον μια 
επίμονη σκέψη», «άλλαξα τη φιλοσοφία μου για την 
υγεία», «επαναπροσδιόρισα τα όνειρά μου», και γ) 
σχετικά με την ενδυνάμωση του εαυτού τους «αντιμε-
τωπίζω κάθε πρόβλημα και δεν τα αποφεύγω», «έμα-
θα να θέτω όρια».

Αναγνωρίζεται ότι η μελέτη αυτή έχει μια σειρά από 
περιορισμούς. Κατ’ αρχάς, οι μετρήσεις μας βασίζο-
νται σε ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς, καθώς δεν 
υπήρχε κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση. Η μελέ-
τη δεν ήταν τυφλή και το δείγμα δεν ήταν αντιπροσω-
πευτικό του γενικού πληθυσμού της χώρας και σχετι-
κά μικρό. Η γενίκευση των αποτελεσμάτων μας περι-
ορίζεται σε υπογόνιμες γυναίκες που υποβάλλονται 
σε εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Συνοψίζοντας το πρόγραμμα διαχείρισης του στρες 
εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κατά-
φερε να συμβάλλει στην ψυχολογική ευεξία των υπο-

γόνιμων γυναικών κατά τη διάρκεια της εξωσωματι-
κής γονιμοποίησης. Μελλοντικές μελέτες θα πρέπει 
να επεκτείνουν αυτές τις προκαταρκτικές διαπιστώ-
σεις συμπεριλαμβάνοντας μεγαλύτερα μεγέθη δειγ-
μάτων, εξετάζοντας άλλες τεχνικές διαχείρισης του 
στρες, συμπεριλαμβάνοντας εργαστηριακές εξετά-
σεις (π.χ., βιοδείκτες) και εφαρμόζοντας αυτό το προ-
γράμμα σε υπογόνιμες γυναίκες ή άνδρες που έχουν 
διαγνωστεί με ανεξήγητα αιτία υπογονιμότητας ή υπο-
βάλλονται στη χρήση ετερόλογου γενετικού υλικού 
(δωρεά ωαρίων/σπέρματος/εμβρύων). Το πρόγραμμα 
διαχείρισης του στρες είναι ένα ολιστικό, μη-φαρμα-
κευτικό και εξαιρετικά αποδοτικό πρόγραμμα που θα 
πρέπει να ενσωματωθεί στα πρωτόκολλα των μεθό-
δων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. 

Σύγκρουση συμφερόντων:  
Αυτή η μελέτη δεν έλαβε καμία επιχορήγηση από 
κανένα δημόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό. Όλοι οι συγγραφείς αναφέρουν πως  
δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.

Αξιολογήθηκαν ως προς 
την επιλεξιμότητα  

 (αρχικό δείγμα, n=96)

Αποκλείστηκαν (n=27)
>49 ετών (n=1)

Διάγνωση με Ψυχιατρικές Διαταραχές (n=2)
Κορτικοστερεοειδή (n=1)

Άλλες τεχνικές χαλάρωσης (n=2)
Ψυχοθεραπεία (n=1)

Δωρεά ωαρίων/ σπέρματος/ εμβρύου (n=4)
Αναβολή της εξωσωματικής γονιμοποίησης (n=7)

Άκυρη ωοληψία (n=9)
Διαμονή εκτός Αθηνών (n=?)

Σπερματέγχυση (n=?)

Άρνηση συμμετοχής (n=7)
Απροθυμία στην απάντηση του ερωτηματολογίου (n=1)

Ψυχολόγος (n=2)
Διαμονή στην Αθήνα, αλλά μακριά από την κλινική (=4)

Επιλέξιμοι για την έναρξη 
της μελέτης (n=69)

Τυχαιοποιήθηκαν (n=62)
1:1 Allocation

Ταξινομήθηκαν στην ομάδα 
παρέμβασης (n=31)

 Αποκλείστηκαν 
κατά τη διάρκεια της 

παρακολούθησης (n=1)
Αναλύθηκαν (n=30)

Αναλύθηκαν (n=30)
Αποκλείστηκαν 

κατά τη διάρκεια της 
παρακολούθησης (n=1)

Ταξινομήθηκαν στην ομάδα 
ελέγχου (n=31)

Σχήμα. 1. Διάγραμμα ροής
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Introduction: The associations between psychological factors and reduced outcomes 
of Assisted Reproduction Technology (ART) are significant. 

Purpose: The purpose of the study was to evaluate the effect on mental health and 
outcome of IVF of infertile women undergoing in-vitro fertilization (IVF). 

Material and Method: This was an 8-session randomized controlled trial on infertile 
women. After randomization participants were divided in two groups, the intervention 
group (N=30) receiving the stress management program and the control group (N=30) 
having only phone contact. The levels of infertility stress, perceived stress, anxiety, depression, 
self-esteem, health locus of control (HLC) and body mass index (BMI) were measured by self-report validated 
questionnaires. 

Results: The statistical analysis revealed, in the intervention group, a significant amelioration in infertility stress levels, 
perceived stress, anxiety, depression and BMI and an increase in self-esteem and HLC Intention. The pregnancy 
rates were not statistically significant. 

Conclusion: This intervention program could constitute a scientific therapeutic model which could be incorporated 
in the IVF protocol. Future studies should extend these preliminary findings. 

KEY WORDS

IVF; stress 
management; 

anxiety; 
depression; 
infertility 

stress
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Περίπτωση μη συνδρομικής υπερωιοσχιστίας 
λόγω κληρονομικής προδιάθεσης και 
ελλιπούς πρόσληψης φυλλικού οξέος 
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Ελληνική περίληψη

Εισαγωγή: Η υπερωιοσχιστία είναι μία από τις πιο συνηθισμένες συγγενείς δομικές 
ανωμαλίες, καθώς εμφανίζεται με ή χωρίς χειλεοσχιστία σε 1%-2% των νεογνών 
παγκοσμίως. Η αιτιολογία της σχιστίας υπερώας ή/και χείλους είναι πολυπαραγο-
ντική και οφείλεται σε σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών και περιβαλ-
λοντικών παραγόντων. Το ένα τρίτο περίπου των σχιστιών υπερώας ή/και χείλους 
εμφανίζονται ως εκδήλωση κάποιου στοματοπροσωπικού συνδρόμου και τα υπό-
λοιπα δύο τρίτα αφορούν μη συνδρομικές σχιστίες.

Σκοπός: H παρουσίαση μίας περίπτωσης μη συνδρομικής υπερωιοσχιστίας, η οποία 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμού κληρονομικής προδιάθεσης και 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Υλικό και Μέθοδος: Βρέφος τριών μηνών παραπέμφθηκε στην Μονάδα Στοματοπροσωπικής Γενετικής της Α’ 
Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ από το Νεογνολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου «Αττικό» λόγω συγγενούς υπερω-
ιοσχιστίας. Έγινε λήψη ιατρικού ιστορικού, οικογενειακού ιστορικού και κλινική εξέταση του βρέφους και των 
γονέων του. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε γενετικός έλεγχος σε δείγματα σάλιου και αίματος.

Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της κύησης, η μητέρα δεν έλαβε επαρκή ποσότητα φυλλικού οξέος είτε από την 
διατροφή της είτε ως συμπλήρωμα, οπότε πραγματοποιήθηκε γενετική διερεύνηση για την μεταλλαγή C677T 
του γονιδίου MTHFR, που κωδικοποιεί την αναγωγάση του μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος. Ανιχνεύθηκε 
στο βρέφος και στους δύο γονείς του η μεταλλαγή C677T σε ομοζυγωτία στο γονίδιο MTHFR, κατάσταση που 
έχει βρεθεί ότι συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη συνδρομικής σχιστίας υπερώας ή/και χείλους σε 
περίπτωση πλημμελούς λήψης φυλλικού οξέος. 

Συμπεράσματα: Tο εξεταζόμενο βρέφος εμφάνισε μη συνδρομική υπερωιοσχιστία λόγω έλλειψης φυλλικού οξέος 
κατά την διάρκεια της κύησης σε έδαφος γενετικής προδιάθεσης της μητέρας του (ύπαρξη μεταλλαγής C677T 
σε ομοζυγωτία). Η γενετική συμβουλευτική και οι κατάλληλες γενετικές εξετάσεις μπορούν να μειώσουν ση-
μαντικά την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών.

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

Κλινική Γενετική, 
Στοματοπροσωπική 

Γενετική, 
MTHFR, Γενετική 
Συμβουλευτική, 
Υπερωιοσχιστία
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Εισαγωγή
Η υπερωιοσχιστία είναι μία από τις πιο συνηθισμένες 
συγγενείς δομικές ανωμαλίες, καθώς εμφανίζεται με ή 
χωρίς χειλεοσχιστία σε 1%-2% των νεογνών παγκοσμί-
ως [1]. Το ένα τρίτο περίπου των σχιστιών υπερώας ή/και 
χείλους είναι μέρος ενός φάσματος περίπου 700 στο-
ματοπροσωπικών συνδρόμων και τα υπόλοιπα δύο τρί-
τα αφορούν μη συνδρομικές σχιστίες (www.omim.org). 

Η αιτιολογία των σχιστιών υπερώας με ή χωρίς συνύ-
παρξη σχιστίας χείλους είναι πολυπαραγοντική και οφεί-
λεται σε σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ γενετικών 
και περιβαλλοντικών παραγόντων [2]. Κατά την εμβρυ-
ογένεση, κύτταρα του νευρικού κρημνού δημιουργούν 
τις δομές της άνω γνάθου και της μέσης ρινικής περιο-
χής, οι οποίες συγχωνεύονται σχηματίζοντας το άνω χεί-
λος κατά την διάρκεια των πρώτων 5-7 εβδομάδων [3], 
ενώ κατά την 12η εβδομάδα οι δύο πλευρικές υπερώι-
ες δομές συγχωνεύονται για να σχηματίσουν την υπε-
ρώα [4]. Ο ταχύς ρυθμός κυτταρικού πολλαπλασιασμού 
και τα σύνθετα μορφογενετικά γεγονότα, που ελέγχουν 
την ανάπτυξη του προσώπου, έχουν ιδιαίτερη ευαισθη-
σία σε ελαττωματικές παραλλαγές γονιδίων που κωδικο-
ποιούν αυξητικούς παράγοντες και υποδοχείς τους, πε-
πτίδια-μηνύτορες, μεταγραφικούς παράγοντες κ.λπ., κα-
θώς και σε περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά την κύηση, 
όπως η διατροφή της μητέρας ή η λήψη φαρμάκων [2]. 

Παρουσιάζεται εδώ μία περίπτωση υπερωιοσχιστίας, 
η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυ-
ασμού κληρονομικής προδιάθεσης και περιβαλλοντι-
κής επιβάρυνσης.

Περιγραφή Περίπτωσης
Βρέφος τριών μηνών παραπέμφθηκε στην Μονάδα Στο-
ματοπροσωπικής Γενετικής της Α’ Παιδιατρικής Κλινικής 
ΕΚΠΑ από την Νεογνολογική Μονάδα του Νοσοκομείου 
«Αττικό» λόγω συγγενούς υπερωιοσχιστίας (Εικόνα 1). 
Έγινε λήψη ιατρικού ιστορικού, οικογενειακού ιστορικού 
και κλινική εξέταση του βρέφους και των γονέων του. 

Η κύηση ήταν φυσιολογική, ο προγεννητικός βιοχη-
μικός έλεγχος και τα υπερηχογραφήματα χωρίς παθο-
λογικά ευρήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη διάρ-
κεια της κύησης, η μητέρα δεν έλαβε επαρκή ποσότητα 
φυλλικού οξέος είτε από την διατροφή της είτε ως συ-
μπλήρωμα. Η ίδια ανέφερε ότι έτρωγε σπανιότατα πρά-
σινα λαχανικά και ότι σταμάτησε την λήψη συμπληρώ-
ματος φυλλικού οξέος κατά την 9η εβδομάδα κύησης, 
λόγω εμφάνισης βλεννώδους διάρροιας. Στο πλαίσιο 
της νοσηλείας του νεογνού στο μαιευτήριο τις πρώτες 
μέρες ζωής έγινε υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς, 
εγκεφάλου και άνω-κάτω κοιλίας χωρίς παθολογικά ευ-

ρήματα καθώς και ορμονικός έλεγχος TSH, ACTH, FSH, 
LH, που ανέδειξε τιμές εντός φυσιολογικών ορίων. Το 
ιστορικό της οικογένειας είναι βεβαρυμένο με περιστα-
τικά ιδιοπαθούς θρομβώσεως και με διαφόρους τύπους 
κακοήθειας (Εικόνα 2). Η κλινική εξέταση έδειξε ότι το 
βρέφος εμφάνιζε μη συνδρομική υπερωιοσχιστία και 
οι γονείς του κλινικά δεν είχαν παθολογικά ευρήματα. 

Βάσει του ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, θε-
ωρήθηκε πιθανή η ύπαρξη μεταλλαγής C677T σε ομο-
ζυγωτία στο γονίδιο MTHFR (που κωδικοποιεί την ανα-
γωγάση του μεθυλενοτετραϋδροφυλλικού οξέος) ως 
αιτία της εμφάνισης μη συνδρομικής σχιστίας στο βρέ-
φος. Η συγκεκριμένη μεταλλαγή σε ομοζυγωτία συν-
δέεται με αύξηση κινδύνου θρομβώσεων, νεοπλασιών, 
αυτόματων αποβολών πρώτου τριμήνου και εμφάνι-
σης μη συνδρομικών σχιστιών σε περίπτωση μη επαρ-
κούς λήψης φυλλικού οξέος [5-11]. Στο πλαίσιο διαφο-
ροδιαγνωστικού γενετικού ελέγχου, πραγματοποιήθη-
κε ανάλυση DNA για ανίχνευση της μεταλλαγής C677T 
στο γονίδιο MTHFR στο βρέφος και τους γονείς του (σε 
δείγματα σάλιου και αίματος), μετά από γενετική συμ-
βουλευτική και έγγραφη πληροφορημένη συναίνεση 
των γονέων. Η γενετική ανάλυση έγινε με συνδυασμό 
αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) και επώ-
ασης με περιοριστικό έζυμο HinfI σύμφωνα με δημοσι-
ευμένη μεθοδολογία [5]. 

Το αποτέλεσμα του μοριακού γενετικού ελέγχου έδει-
ξε ότι το βρέφος και οι γονείς του ήταν ομόζυγοι για 
την μεταλλαγή C677T (Εικόνα 3). Κατά τη διάρκεια της 
γενετικής συμβουλευτικής, συζητήθηκε η σημασία του 
αποτελέσματος για το βρέφος και για τους γονείς, κα-
θώς και η δυνατότητα πρόληψης στο μέλλον πιθανών 
περιστατικών εμφάνισης σχιστίας ή θρομβωτικών επει-
σοδίων στην οικογένεια. Επιπλέον, έγινε παραπομπή 
σε γναθοχειρουργούς για την χειρουργική επιδιόρθω-
ση της υπερωιοσχιστίας σε κατάλληλο χρόνο. Συμπε-
ρασματικά, το εξεταζόμενο βρέφος εμφάνισε μη συν-
δρομική υπερωιοσχιστία λόγω έλλειψης φυλλικού οξέ-
ος κατά την διάρκεια της κύησης σε έδαφος γενετικής 
προδιάθεσης της μητέρας του.

Συζήτηση
Σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας που επηρε-
άζει την εμφάνιση των σχιστιών υπερώας ή/και χεί-
λους είναι η διατροφή της μητέρας κατά την διάρκεια 
της εγκυμοσύνης. Ειδικότερα, φαίνεται ότι καθοριστικό 
ρόλο έχει η πρόσληψη φυλλικού οξέος και βιταμίνης Α 
κατά την διατροφή της εγκύου [2, 12]. Το φυλλικό οξύ, 
ως δότης ενός άνθρακα, εμπλέκεται στην βιοσύνθεση 
των πουρινών και των πυριμιδινών και στην επαναμε-
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θυλίωση της ομοκυστεΐνης συμβάλλοντας στην παρα-
γωγή μεθυλομάδων [13]. Αυτές χρησιμοποιούνται και 
στην μεθυλίωση του DNA, που διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στην ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης. Συ-
νεπώς, το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για τον πολλα-
πλασιασμό και την διαφοροποίηση των κυττάρων στην 
ανάπτυξη των δομών του χείλους και της υπερώας [13]. 
Μελέτες έχουν δείξει ότι η αυξημένη λήψη φυλλικού 
οξέος κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης σε γυναί-
κες με οικογενειακό ιστορικό υπερωιοσχιστίας ή χει-
λεοσχιστίας έχει σημαντικά προστατευτικά αποτελέ-
σματα [7, 8, 11, 14-16].

Πολυάριθμες έρευνες έχουν διεξαχθεί για την ανα-
κάλυψη γενετικών τόπων που σχετίζονται με τις συγ-
γενείς σχιστίες [17-23]. Πληθυσμιακές μελέτες έδει-
ξαν ότι οι σημαντικότερες μεταλλαγές που φαίνεται να 
επηρεάζουν περισσότερο την εμφάνιση των σχιστιών 
υπερώας ή/και χείλους είναι η μεταλλαγή C677T στο 
γονίδιο MTHFR της αναγωγάσης του μεθυλενοτετρα-
ϋδροφυλλικού οξέος και η μεταλλαγή T/C rs10882272 
στο γονίδιο RBP4 της προσδενόμενης στην ρετινόλη 
πρωτεΐνης 4 [5, 9, 24-29]. 

Στον ελληνικό πληθυσμό έχει παρατηρηθεί ότι η 
ύπαρξη της μεταλλαγής C677T σε ομοζυγωτία είναι 
8% [6], οπότε συνιστάται σε κάθε εγκυμοσύνη η πρό-
σληψη φυλλικού οξέος με καλή διατροφή πλούσια 
σε πράσινα λαχανικά ή/και ως συμπλήρωμα για την 
αποφυγή εμφάνισης σχιστιών αλλά και αυτόματων 
αποβολών πρώτου τριμήνου. Η προγεννητική γενε-
τική συμβουλευτική και η λήψη πλήρους οικογενεια-
κού ιστορικού σε συνδυασμό με τις κατάλληλες γε-
νετικές εξετάσεις μπορούν να μειώσουν σημαντικά 
την εμφάνιση περιστατικών μη συνδρομικών σχιστι-
ών υπερώας ή/και χείλους.

Εικόνα 1. Κλινική εικόνα του βρέφους με υπερωιοσχιστία

Εικόνα 3: Μοριακός έλεγχος για την μεταλλαγή C677T του γονιδίου 
MTHFR στον πατέρα (ΙΙΙ-5), το βρέφος (IV-6) και την μητέρα (III-6). 
(M): μάρτυρας μοριακού βάρους (κλίμακα DNA). Για κάθε εξεταζό-
μενο άτομο υπάρχει ένa ζεύγος τμημάτων DNA: Στην αριστερή στή-
λη είναι το άκοπο προϊόν του PCR (198 ζεύγη βάσεων, bp), ενώ στην 
δεξιά στήλη εμφανίζεται το τμήμα που προκύπτει μετά την πέψη με 
το ένζυμο Hinf I (175 bp) εφόσον το άτομο είναι ομόζυγο την μεταλ-
λαγή C677T. Αν κάποιο αλληλόμορφο ήταν φυσιολογικό θα εμφανι-
ζόταν άκοπο (198 bp) μετά από πέψη με το ένζυμο Hinf I.

Εικόνα 2. Δένδρο της εξεταζόμενης οικογένειας. Τα περιστατικά ιδι-
οπαθούς θρομβώσεως (έμφραγμα, θρομβωτικό αγγειακό εγκεφαλι-
κό, θρομβοφλεβίτιδα) παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα και τα πε-
ριστατικά τύπων καρκίνου (εγκεφάλου, ήπατος, στήθους) παρουσι-
άζονται με μαύρο χρώμα. Η ύπαρξη κληρονομικής προδιάθεσης για 
πλημμελή μεταβολισμό του φυλλικού οξέος στα μέλη της πυρηνικής 
οικογένειας συμβολίζεται με ριγέ κόκκινο χρώμα

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο Υ
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Βιβλιογραφική παραπομπή άρθρου

Γιαπιτζάκης Χ, Αγγελοπούλου Α, Καψαμπέλη-Θεοδόση Ε, Μέξη-Μπουρνά Π. Περίπτωση μη συν-
δρομικής υπερωιοσχιστίας λόγω κληρονομικής προδιάθεσης και ελλιπούς πρόσληψης φυλλικού 
οξέος. Αναπαραγωγή 2019; 3: 23-28.

Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η  Π Ε Ρ Ι Σ ΤΑΤ Ι Κ Ο Υ

Introduction: Cleft palate is a very common congenital structural birth defect, which 
occurs with or without cleft lip in 1%-2% of the newborns globally. The cause of cleft 
palate with/without cleft lip is multifactorial and is caused by complex interactions 
between genetic and environmental factors. About one third of cleft palate with/
without cleft lip occurs as part of an orofacial syndrome and the remaining two thirds 
are non-syndromic clefts.

Purpose: The presentation of a case of non-syndromic cleft palate as a characteristic example 
of a combination of hereditary predisposition and environmental burden.

Material and Method: A three-month-old infant was referred to the Unit of Orofacial Genetics of the First Depart-
ment of Pediatrics of the University of Athens by the Neonatology Unit at Attikon Hospital due to congenital cleft 
palate. Medical history, family history and clinical examination of the infant and his parents indicated that the case 
was a de novo non-syndromic cleft palate. Genetic investigation was performed in DNA samples from saliva and 
blood of the infant and his parents.

Results: During pregnancy, the mother did not receive adequate quantity of folic acid in her diet or as a supplement. 
The C677T mutation in the MTHFR gene was detected in homozygosity in the infant and in both his parents, a con-
dition associated with increased risk for non-syndromic cleft palate with/without cleft lip in case of decreased up-
take of folic acid.

Conclusions: The examined infant presented a non-syndromic cleft palate due to genetic predisposition of his 
mother (C677T mutation in homozygosity) and lack of folic acid uptake during pregnancy. Genetic counseling 
and appropriate genetic investigation may significantly reduce the occurrence of analogous incidents.

Abstract KEY WORDS

Clinical Genetics; 
Orofacial Genetics; 

MTHFR; Genetic 
Counseling; cleft 

Palate

Συμπεράσματα
Η ύπαρξη μεταλλαγής C677T σε ομοζυγωτία στο γο-
νίδιο MTHFR καθώς και η μειωμένη πρόσληψη φυλ-
λικού οξέος κατά την κύηση φαίνεται ότι διαδραμα-
τίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση μη συνδρο-
μικής συγγενούς υπερωιοσχιστίας ή/και χειλεοσχι-

στίας. Η γενετική συμβουλευτική και οι κατάλληλες 
γενετικές εξετάσεις μπορούν να μειώσουν σημαντι-
κά την εμφάνιση τέτοιων περιστατικών. 

Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία
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Ελληνική περίληψη

Η στοματική υγεία έχει κερδίζει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια καθώς εκτός 
από την σημασία της για την καλή υγεία του στόματος και των δοντιών και την όσο 
το δυνατόν μακροχρόνια διατήρησή τους στη στοματική κοιλότητα, έχει συσχε-
τιστεί με σχεδόν όλες τις καταστάσεις ασθένειας του οργανισμού, όπως για πα-
ράδειγμα, τα αναπνευστικά, τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον σακχαρώδη διαβή-
τη τη νόσο του Alzheimer και τις δυσμενείς εκβάσεις της κύησης. Πρόσφατα έχει 
αρχίσει να διερευνάται ο πιθανός ρόλος της περιοδοντικής νόσου στην υπογονι-
μότητα τόσο στην γυναίκα όσο και στον άνδρα. Η υπογονιμότητα επηρεάζει περίπου 
το 15% των ζευγαριών παγκοσμίως και μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες 
όπως παράγοντες που σχετίζονται με ανατομικούς παράγοντες, ορμονικούς παράγοντες, 
την ωορρηξία ή τον ανδρικό παράγοντα. Περίπου το 30% των περιπτώσεων υπογονιμότητας είναι ανεξήγητες. 
Μέχρι σήμερα οι σχετικές μελέτες είναι ελάχιστες και κατά συνέπεια λίγα είναι γνωστά σχετικά με την επίδραση 
της περιοδοντικής νόσου στην αναπαραγωγή, ενώ εξακολουθούν να προκύπτουν δεδομένα από όλο και περισ-
σότερες μελέτες, τα οποία υποστηρίζουν τη σχέση μεταξύ περιοδοντίτιδας και υπογονιμότητας. Στην παρούσα 
βιβλιογραφική ανασκόπηση θα αναφερθούμε στις υπάρχουσες μελέτες και στα αποτελέσματά τους. Επίσης, θα 
αναφερθούμε στους μηχανισμούς που προτείνουν ότι ισχύουν, προκειμένου να εξηγήσουν το ρόλο της περιοδο-
ντικής νόσου στην υπογονιμότητα.

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

περιοδοντίτιδα, 
υπογονιμότητα, 

χρόνος σύλληψης, 
χρόνια φλεγμονή, 

φλεγμονώδεις 
μεσολαβητές

Εισαγωγή
Η περιοδοντική νόσος έχει συνδεθεί με πολλές συστη-
ματικές παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο 
διαβήτης, οι λοιμώξεις του αναπνευστικού και οι ανε-
πιθύμητες εκβάσεις της κύησης, κύρίως με τον πρώι-
μο τοκετό και το χαμηλό βάρος γέννησης. Η επίδραση 
της περιοδοντικής νόσου στη συστημική υγεία φαίνε-
ται να μεσολαβείται από τον βακτηριακό λιποπολυσακ-
χαρίτη (LPS), με αποτέλεσμα την ενδοτοξαιμία και την 
επακόλουθη χαμηλού βαθμού προ-φλεγμονώδη κατά-
σταση. Τα Gram-αρνητικά βακτήρια, τα οποία εμπλέκο-
νται στην περιοδοντική νόσος, όπως ο Porphyromonas 

gingivalis, η Prevotella intermedia και ο Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, μπορεί να συμβάλλουν στην 
ενδοτοξαιμία και συνεπώς να συνεισφέρουν στη συ-
στηματική φλεγμονή. 

Όσον αφορά την υπογονιμότητα στις γυναίκες, πολ-
λές αιτίες έχουν προταθεί και περιγραφεί, όπως διατα-
ραχές της ωορρηξίας, ωοθηκική ανεπάρκεια, παθολο-
γία των σαλπίγγων, ενδομητρίωση, και ανωμαλίες της 
μήτρας ή του τραχήλου. Η λοίμωξη και η φλεγμονή παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στην υπογονιμότητα επηρεάζο-
ντας τις ωοθήκες, τη μήτρα, το έμβρυο, και την εμφύ-
τευση. Επίσης, η φλεγμονή μπορεί να επηρεάσει αρ-
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νητικά την ωορρηξία και την παραγωγή ορμονών ενώ 
θεωρείται ότι μπορεί να συμβάλλει και στην ενδομη-
τρίωση. Επιπλέον, θα πρεέι να υπογραμιστυεί ότι η πε-
ριοδοντίτιδα και η υπογονιμότητα έχουν κοινούς πα-
ράγοντες κινδύνου όπως η ηλικία, η παχυσαρκία και 
το κάπνισμα, αλλά ο ακριβής μηχανισμός χρειάζεται 
ακόμα διερεύνηση.

Τα δεδομένα σχετικά με την επίδραση της περιοδο-
ντίτιδας στην επιτυχία της σύλληψης/εμφύτευσης είναι 
περιορισμένα. Η κλινική περιοδοντίτιδα έχει συσχετι-
στεί με καθυστέρηση στη σύλληψη μεταξύ μη-Καυκά-
σιων γυναικών, αλλά επειδή παρόμοια ευρήματα δεν 
βρέθηκαν στις Καυκάσιες γυναίκες, δεν είναι γνωστό 
εάν ο μεγάλυτερος χρόνος σύλληψης σχετίζεται με την 
περιοδοντίτιδα ή άλλους συγχυτικούς παράγοντες. Οι 
γυναίκες με κακή κλινική περιοδοντική κατάσταση και 
σημεία φλεγμονής των ούλων φαίνεται να έχουν χει-
ρότερα αποτελέσματα μετά από in vitro γονιμοποίηση. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα δεδομένα 
σχετικά με την επίδραση μικροβιακών ή ορολογικών 
δεικτών της περιοδοντικής λοίμωξης στη σύλληψη ή 
την επιτυχία της εμφύτευσης του εμβρύου μετά από 
προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Στην παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση θα ανα-
φέρουμε σχετικές μελέτες με την επίδραση της περιο-
δοντικής νόσου στην υπογονιμότητα, τα αποτελέσμα-
τα των οποίων είτε υποστηρίζουν είτε όχι αυτήν την 
εκδοχή. Εκτός από την επίδραση της περιοδοντικής 
νόσου στο χρόνο σύλληψης, επίσης, θα αναφερθεί η 
πιθανή επίδρασή της στο αποτέλεσμα της εξωσωμα-
τικής γονιμοποίησης καθώς και η αντίστροφη συσχέ-
τιση, δηλαδή η επίδραση των φαρμάκων που χρησιμο-
ποιούνται στην εξωσωματική γονιμοποίηση στην υγεία 
των ούλων και την επιδείνωση της περιοδοντικής νό-
σου. Τέλος θα αναφερθούν μελέτες που έχουν ασχο-
ληθεί με την επίδραση της περιοδοντικής νόσου στον 
ανδρικό παράγτοντα.   

Στοματική κοιλότητα και αποικισμός μικροβίων
Το ανθρώπινο έμβρυο μέσα στη μήτρα είναι στείρο 
μικροβίων αλλά μόλις περνά μέσα από το κανάλι της 
γέννησης, αποκτά τα πρώτα βακτήρια από τον κόλπο 
και την γεννητική οδό της μητέρας (Dominguez-Bello, 
et al. 2010, Gibson & Roberfroid 1995). Τα πιο πρώιμα 
μικρόβια που αποικίζουν τη στοματική κοιλότητα του 
νεογέννητου βρέφους προέρχεται από τη γεννητική 
οδό, τη στοματική κοιλότητα και το δέρμα της μητέ-
ρας. Καθώς το νεογέννητο βρέφος δεν έχει δόντια, οι 
πρώτοι μικροβιακοί άποικοι θα είναι εκείνοι που μπο-
ρούν να προσκολληθούν στις διαθέσιμες επιφάνει-

ες, δηλαδή τις επιφάνειες που καλύπτονται από επιθή-
λιο (Long & Swenson, 1976). Το βακτήριο Streptococcus 
salivarius εγκαθίσταται στη στοματική κοιλότητα του νε-
ογνού εντός μιας ημέρας από τη γέννησή του (Carlsson, 
et al. 1975). Κατή τη γέννηση, η στοματική κοιλότητα 
του βρέφους μολύνεται με Lactobacillus jensenii και 
Lactobacillus acidophilus (Carlsson & Gothefors 1975). 
Ωστόσο, αυτά και κάποια Gram-αρνητικά αναερόβια 
είδη (Könönen, et al. 1992) διατηρούνται σε χαμηλά επί-
πεδα και δεν παραμένουν, πιθανώς λόγω της απουσί-
ας δοντιών, τα οποία συνήθως ευνοούν τη διατήρησή 
τους. Το Lactobacillus δεν επανεμφανίζεται στο στό-
μα μέχρι το τέλος της ηλικίας των 2 ετών, συνήθως ως 
Lactobacillus casei, το οποίο είναι το κυρίαρχο είδος 
στη στοματική κοιλότητα.

Το βακτήριο Streptococcus sanguis, ένας οργανισμός 
που προτιμά να αποικίζει τις επιφάνειες των δοντιών, 
μπορεί να ανιχνευθεί λίγο μετά την ανατολή των δο-
ντιών (Carlsson, et al. 1975). Στην μελέτη των Berkowitz, 
et al. (1975), λήφθηκαν δείγματα από 138 παιδιά ηλικίας 
από 3 εβδομάδων έως 14 μηνών. Τα δείγματα λήφθη-
σαν χρησιμοποιώντας βαμβάκι κατά μήκος της φατνι-
ακής ακρολοφίας στα νωδά παιδιά και από την επιφά-
νεια των κεντρικών τομέων από διαφοτικές θέσεις των 
δοντιών. Συγκεκριμένα τα παιδιά που εξετάστηκαν στη 
μελέτη αυτή μοιράστηκαν σε 4 ομάδες: Στην ομάδα Α1, 
τα παιδά χωρίς δόντια πριν την ανατολή των νεογιλών 
δοντιών, στην ομάδα Α2, τα παιδιά χωρίς δόντια πριν 
την ανατολή των νεογιλών δοντιών με υπερωιοσχιστία 
και ακρυλική συσκευή-πέταλο στην υπερώα, στην ομά-
δα Β1, τα παιδιά με ανατολή των κεντρικών νεογιλών 
τομέων (λήψη δείγματος στα κοπτικά 2/3 του δοντιού), 
και στην ομάδα Β2, τα παιδιά με ανατολή των κεντρι-
κών νεογιλών τομέων (λήψη δείγματος στο κοπτικό 1/3 
του δοντιού). Ο Streptococcus mutans, ο μικροοργανι-
σμός που κυρίως ευθύνεται για την ανάπτυξη οδοντι-
κής τερηδόνας, απουσίαζε από τη στοματική κολότητα 
των 91 παιδιών την ομάδας Α1, δηλαδή στο στάδιο πριν 
την ανατολή της οδοντοφυίας, αλλά ανιχνεύθηκε σε 9 
από τα 40 βρέφη, στα οποία είχαν ανατείλει μόνον οι 
νεογιλοί τομείς και στα μισά παιδία ηλικίας 2 ετών που 
μελετήθηκαν. Έχει αποδειχθεί ότι, αν οι μητέρες υπο-
βάλλονται σε οδοντιατρική θεραπεία έτσι ώστε να μει-
ωθούν τα επίπεδα του S. mutans, το ποσοστό μετάδο-
σης του S. mutans στα βρέφη τους μπορεί να μειωθεί 
κατά το ένα τρίτο (Köhler, et al. 1983).

Ο Actinomyces naeslundii, ένα είδος που κυριαρχεί 
στην οδοντική πλάκα, ανακτάται από το 40% των μι-
κρών παιδιών. Ο Actinomyces viscosus που απουσιά-
ζει στα βρέφη, αυξάνεται σταδιακά, όσον αφορά τον 
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επιπολασμό του, καθώς το παιδί μεγαλώνει, με τα μισά 
παιδιά να έχουν αποικιστεί από αυτό το είδος στοματι-
κού βακτηρίου μέχρι την ηλικία των 7 ετών (Ellen, 1976). 
Τα είδη Veillonella ακολουθούν παρόμοιο μοτίβο αύξη-
σης του επιπολασμού με την αύξηση της ηλικίας του 
παιδιού (McCarthy, et al. 1965).

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα βρέφη έχουν 
κατά κύριο λόγο Gram-θετικά, προαιρετικά αναερόβια 
μικρόβια, εντούτοις αναερόβια μικρόβια έχουν, επίσης, 
να ανιχνευθεί ακόμη και από την δεύτερη ημέρα της 
ζωής των νωδών βρεφών (Rotimi & Duerden, 1981), αλλά 
ιδιαίτερα μετά την ανατολή των δοντιών (Könönen,et 
al. 1992). Στο 61% των παιδιών ηλικίας 5-7 ετών έχουν 
ανιχνευθεί Gram-αρνητικά αναερόβια μικρόβια μαύ-
ρης χρώσης (Bailit, et al, 1964, De Araújo & Macdonald 
1964, Friskin, et al, 1987, Mackler & Crawford 1973), καθώς 
και σπειροχαίτες (Araújo & Macdonald 1964, Mackler & 
Crawford 1973, Mikx, et al. 1986).

 Ο αριθμός των βακτηρίων της στοματικής κοιλό-
τητας αυξάνονται σταδιακά ως αποτέλεσμα της έκ-
θεσης σε μικροβιακές πηγές του εξωτερικού περι-
βάλλοντος (Könönen, et al. 1992, Pearce, et al. 1995, 
Rotimi & Duerden 1981). Ο Streptococcus salivarius και 
Streptococcus mitis έχουν αναγνωριστεί ως τα πρώτα 
και πιο κυρίαρχα στοματικά μικρόβια που αποικίσουν τη 
στοματική κοιλότητα του νεογέννητου βρέφους (Law, 
et al. 2007, Könönen 1999, 2000). Τα Veillonella spp., 
Neisseria spp., Actinomyces spp. και Staphylococcus 
spp. είναι, επίσης, από τους πρώτους αποικιστές της 
στοματικής κοιλότητας. Μετά την ανατολή των δοντιών, 
δημιουργείται ένα πιο σύνθετο στοματικό μικροβίωμα. 
Τα είδη που αποικίζουν τα δόντια μετά την ανατολή 
τους περιλαμβάνουν τα S. sanguinis, Lactobacillus spp. 
και S. oralis. Οι στοματικοί στρεπτόκοκκοι, συμπεριλαμ-
βανομένων τους S. oralis, S. anginosus, Streptococci 
Mutans, και S. gordonii, αναφέρονται συνήθως ότι εί-

Πίνακας 1. 
Μικροβιολογία του περιοδοντίου: Αντιπροσωπευτικά είδη βακτηρίων στο υγιές  
και νοσηρό περιοδόντιο (Listgarten, 1994)

Υγιές περιοδόντιο
Streptococcus sanguis 
Streptococcus mitis
Veillonella parvula
Actinomyces naeslundii 
Actinomyces viscosus 
Rothia dentocariosa

Εφηβική περιοδοντίτιδα
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Άλλα βακτηριακά είδη

Ουλίτιδα
Actinomyces species 
Streptococcus species
Veillonella species 
Fasobacterium species 
Treponema species 
Prevotella intermedia

Ταχαίως εξελισσόμενη περιοδοντίτιδα
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Bacteroides forsythus
Campylobacter rectus
Eikenella corrodens

Περιοδοντίτιδα ενηλίκων
Treponema species 
Prevotella intermedia
Porphyromonas gingivalis
Bacteroides forsythus
Peptostreptococcus micros
Campylobacter rectus
Actinobaciltus actinomycetemcomitans
Eikenella corrodens
Fusobacterium species
Selenomonas species
Eubacterium species

Υποτροπιάζουσα περιοδοντίτιδα
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Bacteroides forsythus
Campylobacter rectus
Peptostreptococcus micros
Enteric rods
Candida species
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ναι παρόντες μετά το πρώτο έτος της ζωής (Carlsson, 
et al. 1975, Caufeld, et al. 2000, Löe, et al, 1965, Pearce, 
et al. 1995). Επιπλέον, τα αναερόβια μικρόβια, συμπερι-
λαμβανομένων των Fusobacterium spp. και Prevotella 
spp., μπορούν, επίσης να ανιχνευθούν σε μικρά παι-
διά (Könönen, et al . 1992, Carlsson, et al. 1975).

Η αναλογία αυτών των οργανισμών και άλλων αυστη-
ρώς αναερόβιων μικροβίων αυξάνει στην εφηβεία και 
την ενηλικίωση (Papapanou, et al. 1993, Wojcicki, et al. 
1987), αλλά μπορεί να παρουσιάζει μεγάλη διακύμαν-
ση από μία θέση σε άλλη (Bowden, et al. 1975), με το-
πικούς παράγοντες όπως το pH, το eH και διάφορες 
βακτηριακές αλληλεπιδράσεις να παίζουν έναν σημα-
ντικό ρόλο (Midtvedt, 1990). Σε κάποιο βαθμό, οι δια-
κυμάνσεις αυτές οφείλονται, επίσης, σε παράγοντες 
όπως η κατάσταση της υγείας των δοντιών (Πίνακας 
1) και των περιοδοντικών ιστών (Asikainen, et al. 1986, 
1991, Brown, et al. 1991, Delaney & Kornman 1987, Dzink, 
et al. 1988), η ιατρική κατάσταση των ασθενών (Barr-
Agholme, et al. 1992, Brown, et al. 1975, 1979, Galili, et al. 
1992, McCrary, et al. 1989) και η φυλετική τους προέλευ-
ση (Cao, et al. 1990, Schenkein, et al. 1993).

Με την απώλεια των δοντιών στους ενήλικες μεγαλύ-
τερης ηλικίας, κάποιες οικολογικές φωλεές (ecological 
niches) όπως οι επιφάνειες των δοντιών και η ουλοδο-
ντική σχισμή, οι οποίες ευνοούν τη κατακράτηση ορι-
σμένων μικροβιακών ειδών, χάνονται. Καθώς αυτά τα 
εξειδικευμένα περιβάλλοντα εξαφανίζονται, συμβαί-
νει μία αξιοσημείωτη μείωση, αν όχι πλήρη εξάλειψη, 
ειδών όπως Actinobacillus actinomycetemcomitans, 
Lactobacilli, S. mutans, S. Sanguis και σπειροχέτες. 
Αντίθετα, είδη που δεν εξαρτώνται για την παρου-
σία δοντιών, για παράδειγμα η Candida, συνεχίζουν 
να ευδοκιμούν (Arendorf & Walker 1980, Könönen, et 
al. 1991, Socransky & Manganiello 1971). Ωστόσο, πρό-
σφατες μελέτες που χρησιμοποιούν μοριακά εργα-
λεία για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορι-
σμό των στοματικών βακτηρίων υποδεικνύουν ότι το 
Α. actinomycetemcomitans και ο P. gingivalis δεν εξα-
λείφονται εξ’ ολοκλήρου μετά από την ολική αφαί-
ρεση των δοντιών από τη στοματική κοιλότητα. Αντί-
θετα, μπορούν να παραμείνουν ως αποικιστές της 
στοματικής κοιλότητας, αλλά μετά την πλήρη απώ-
λεια των δοντιών, οι σχετικοί αριθμοί τους μειώνο-
νται (Quirynen, et al. 2005). Επιπλέον, μελέτες έχουν 
δείξει ότι λόγω των ποικίλων μηχανισμών πρόσφυ-
σης σε διάφορες επιφάνειες (π.χ. οδοντικές επιφά-
νειες, επιθήλιο, κ.λπ.), ορισμένα περιοδοντοπαθογό-
να, όπως τα είδη του Fusobacterium και η Prevotella 
intermedia εμπλέκονται στην αιτιολογία της αμυγδα-

λίτιδας και τα περισσότερα περιοδοντοπαθογόνα εί-
ναι σε θέση να αποικίσουν το ιγμόρειο άντρο (Wade 
& Addy 1989, Brook, et al. 1997).

Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότερα από 500 δια-
φορετικά είδη μικροβίων ικανά να αποικίσουν τη στο-
ματική κοιλότητα του ενήλικα και ότι κάθε άτομο συ-
νήθως φιλοξενεί 150 ή περισσότερα διαφορετικά είδη 
(Contreras & Slots 2000, Lepp, et al. 2004). 

Η συνεχής μελέτη των υποουλικών μικροβιακών κοι-
νοτήτων με εφαρμογή σύγχρονων μοριακών τεχνικών 
όπως η κλωνοποίηση, η αλληλούχηση και οι μικρο-συ-
στοιχίες αναγνώρισης μικροβίων της ανθρώπινης στο-
ματικής κοιλότητας (ΗΟΜΙΜ) οδήγησε στις παρακά-
τω διαπιστώσεις (Paster, et al. 2001, Kazor, et al. 2003, 
Kumar, et al. 2003, Aas, et al. 2005, Colombo, et al. 2009):
• περίπου 700 διαφορετικά μικροβιακά είδη αποικί-

ζουν τη στοματική κοιλότητα
• πάνω από 400 μικροβιακά είδη έχουν εντοπιστεί στους 

περιοδοντικούς θυλάκους οι οποίοι μπορεί να θεω-
ρηθούν ως το πιο πολύπλοκο οικοσύστημα στη στο-
ματική κοιλότητα

• η επικρατούσα μικροβιακή χλωρίδα μπορεί να είναι 
ειδική τόσο για τα άτομα όσο και για τις θέσεις, και

• πάνω από το 35% της υποουλικής χλωρίδας παρα-
μένει μη καλλιεργήσιμο/αναγνωρίσιμο.
Αυτά τα άγνωστα είδη μπορεί να είναι τόσο παθογόνα 

και σημαντικά στην περιοδοντική καταστροφή όσο και 
τα καλλιεργήσιμα. Είδη που ανήκουν σε οκτώ διαφο-
ρετικά μικροβιακά φύλα, από τα οποία τρία αποτελού-
νται κυρίως από μη καλλιεργήσιμα ακόμη είδη, έχουν 
αναγνωριστεί, και περιλαμβάνουν είδη Spirochetes, 
Synergistes, και TM7. Ωστόσο, η παθογενετική σημα-
σία και το λοιμογόνο δυναμικό αυτών των ειδών δεν 
έχουν διαλευκανθεί επαρκώς (Σακελλάρη & Teles, 2010).

Συνήθως όταν μιλάμε για βακτήρια, σχεδόν άμεσα 
τα συνδέουμε με διαφορετικές παθολογίες. Ωστόσο, 
τα περισσότερα βακτήρια της στοματικής κοιλότητας 
είναι αβλαβή υπό κανονικές συνθήκες. Αυτό σημαί-
νει ότι αυτά τα μικρόβια ζουν σε αρμονία με τον ξενι-
στή τους, αλλά υπό συγκεκριμένες συνθήκες (αυξημέ-
νη μάζα μικροβίων ή/και παθογένεια, καταστολή των 
συμβιωτικών ή ευεργετικών βακτηρίων και/ή μειωμέ-
νη ανοσιακή απόκριση του ξενιστή), μπορεί να εμφα-
νιστεί ασθένεια. Η σημασία της συμβιωτικής μικροβιο-
λογίας είναι ιδιαίτερη και αποτυπώνεται με σαφή τρό-
πο από την ανάπτυξη μυκητιασικών λοιμώξεων όταν 
μειώνεται ο φυσιολογικός αριθμός των μικροβίων στο 
στόμα, για παράδειγμα, μετά από ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα συστηματικής χρήσης αντιβιοτικών (Walker, 
1996). Επιπροσθέτως, έχει αποδειχθεί ότι η επιθετική 
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περιοδοντίτιδα συνδέεται με την απώλεια του αποι-
κισμού του S. sanguinis (Stingu, et al. 2008).

Η περιοδοντική νόσος
Η περιοδοντική νόσος είναι μία σοβαρή, χρόνια λοίμω-
ξη των ούλων και των στηρικτικών δομών του δοντιού. 
Η λοίμωξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη φλεγμονώδη 
αντίδραση των στηρικτικών περιοδοντικών ιστών, με 
συνέπεια την προοδευτική απώλεια πρόσφυσης, την 
απώλεια φατνιακού οστού και ως επακόλουθο αυτών, 
τον σχηματισμό περιοδοντικών θυλάκων ή/και υφίζη-
σης των ούλων. Η φύση των περιοδοντικών νόσων είναι 
φλεγμονώδης, μικροβιακής αιτιολογίας, χρόνιας δια-
δρομής και εξελικτικής πορείας (Μαντζαβίνος & Βρό-

τσος, 2002). Η περιοδοντική νόσος προκαλείται κυ-
ρίως από Gram-αρνητικά αναερόβια βακτήρια αλλά 
και ορισμένα Gram-θετικά βακτήρια, και εάν δεν θε-
ραπευθεί οδηγεί στην προοδευτική καταστροφή των 
στηρικτικών δομών του δοντιού και, τελικά, στην απώ-
λεια του προσβεβλημένου δοντιού. Από τα Gram-αρ-
νητικά αναερόβια βακτήρια, τα οποία αποτελούν και τα 

Εικόνα 1. Ουλίτιδα. Επιφανειακή φλεγμονή των ούλων, η οποία δεν 
έχει επεκταθεί στους βαθύτερους ιστούς (οστό). Χαρακτηρίζε-
ται από οιδηματώδη, ερυθρά και αιμορραγικά ούλα. Αναστρέψιμη 
κατάσταση.

Εικόνα 3. Ακτινογραφική αποεικόνιση δοντιών με περιοδοντίτιδα

Εικόνα 2. Περιοδοντίτιδα. Έντονη φλεγμονή, αιμορραγία, καταστρο-
φή του φατνιακού οστού δημιουργία περιοδοντικού θυλάκου (> 
3mm), υφίζηση των ούλων, χαλίτωση, κινητικότητα των δοντιών και 
απώλειά τους. Η οστική απώλεια είναι μη αναστρέψιμη

Εικόνα 4. Οδοντική μικροβιακή πλάκα

Εικόνα 5. Οδοντική τρυγία
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κύρια περιοδοντοπαθογόνα μικρόβια, ιδιαίτερο ρόλο 
είχει βρεθεί ότι κατέχουν τα στελέχη Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans, ενώ από 
τα Gram-θετικά βακτήρια, οριμένα στελέχη στρε-
πτόκοκκου, όπως ο Peptostreptococcus micros και ο 
Sreptococcus intermedius (Haffajee, et al. 1994).

Στον όρο περιοδοντική νόσος περιλαμβάνεται ομά-
δα νοσημάτων, οι οποίες εμπίπτουν σε δύο κύριες κα-
τηγορίες, ανάλογα με το αν υπάρχει πρόσφυση του 
συνδετικού ιστού ή/και απώλεια οστού: Την ουλίτιδα 
και την περιοδόντίτιδα (Armitage, 1999). 

Η ουλίτιδα θεωρείται αναστρέψιμη μορφή περιοδο-
ντικής νόσου και γενικά συνεπάγεται φλεγμονή των 
ουλικών ιστών χωρίς απώλεια πρόσφυσης του συν-
δετικού ιστού (Mariotti, 1999). Η ουλίτιδα είναι η πιο 
ήπια μορφή της περιοδοντικής νόσου. Τα ούλα γίνο-
νται ερυθρά, οιδηματώδη και ματώνουν εύκολα. Σπά-
νια συνοδεύεται από πόνο ή ενόχληση. Η ουλίτιδα συ-
νήθως οφείλεται σε κακή ή μη αποτελεσματική στο-
ματική υγιεινή. Η νόσος είναι αντιστρεπτή εφόσον γί-
νει θεραπεία, εφαρμοσθεί καλή στοματική φροντίδα 
από τον ασθενή, και ο ασθενής τηρεί τις προβλεπόμε-
νες επισκέψεις του στον οδοντίατρο.

Η περιοδοντίτιδα έχει οριστεί ως φλεγμονή των μα-
λακών ιστών που περιβάλλουν το δόντι, οδηγώντας 
σε απώλεια πρόσφυσης του προσπεφυκώτος επιθη-
λίου (junctional epithelium) και απώλεια του οστού της 
φατνιακής ακρολοφίας, η οποία μπορεί να ανιχνευθεί 
ακτινολογικά (Gu & Ryan, 2010).

Σε κάθε κατηγορία περιλαμβάνονται διάφορες υπο-
κατηγορίες νοσημάτων. Οι περιοδοντικές νόσοι μπο-
ρούν να επηρεάσουν ένα ή πολλά δόντια και εάν αφε-
θούν χωρίς θεραπεία είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε 
απώλεια των δοντιών, ιδιαίτερα στους ενήλικες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ουλίτιδα (Εικόνα 
1) δε μεταπίπτει πάντοτε σε περιοδοντίτιδα (Εικόνα 2), 
επίσης ότι οι νόσοι του περιοδοντίου προκαλούν προ-
οδευτική καταστροφή των ιστών του περιοδοντίου, οι 
οποίοι δεν αυτοθεραπεύονται και ότι η θεραπεία τους 
δεν εξασφαλίζει, πάντοτε, την αποκατάσταση των ιστών 
στη φυσιολογική κατάσταση, ελέγχει, όμως, την πορεία 
της νόσου και ανακόπτει την παραιτέρω εξέλιξή της. 
Σε άτμοα ευαίσθητα στην περιοδοντική νόσο, η ουλί-
τιδα μπορεί να προχωρήσει σε περιοδοντίτιδα, η οποία 
είναι μία χρόνια φλεγμονώδης κατάσταση των ούλων 
που προκαλεί καταστροφή του συνδετικού ιστού κα-
θώς και του φατνιακού οστού με αποτέλεσμα τη μειω-
μένη υποστήριξη των δοντιών και τελικά την απώλειά 
τους. Κλινικά διαπιστώνεται, επίσης, αυξημένο βάθος 

της ουλοδοντικής σχισμής, η οποία τώρα πλίεον απο-
καλείται περιοδοντικός θύλακος (Εικόνα 3). (Bascones, 
et al. 2005, Page, et al. 1997, Pihlstrom, et al. 2005). 

Το πρωταρχικό αίτιο έναρξης των νόσων του περιο-
δοντίου είναι ο μικροβιακός παράγων, δηλαδή η πα-
ρουσία οδοντικής μικροβιακής πλάκας (Löe, et al. 1965, 
Lindhe, et al. 1973). Με τον όρο οδοντική μικροβιακή 
πλάκα περιγράφεται η μαλακή (μη ενασβεστιωμένη) 
μάζα με οργανωμένη δομή, η οποία αποτελείται κύρί-
ως από μικροοργανισμούς και τα προϊόντα τους, ορ-
γανική θεμέλια ουσία αποτελούμενη από πολυσακχα-
ρίτες και πρωτεΐνες, και ανόργανα συστατικά (όπως 
ασβέστιο και φώσφορο) (Εικόνα 4). Η οδοντική μικρο-
βιακή πλάκα προσκολλάται στις επιφάνειες των φυσι-
κών δοντιών καθώς, επίσης, και σε τεχνητές επιφάνει-
ες στη στοματική κοιλότητα, όπως οι οδοντικές προ-
σθετικές αποκαταστάσεις, τα ορθοδοντικά άγκιστρα 
και μηχανήματα, κ.ά. (Εικόνα 5). (Μαντζαβίνος & Βρό-
τσος, 2002, Μήτσης, 1996). 

Στον σχηματισμό της μικροβιακής οδοντικής πλάκας 
φαίνεται να εμπλέκονται τοπικοί και γενικοί (συστημα-
τικοί) παράγοντες. Οι τοπικοί εξωγενείς παράγοντες 
συμβάλλουν στην κατακράτηση μικροβιακής πλάκας, 
είτε άμεσα όπως η παρουσία κακότεχνων εμφράξεων 
και προσθετικών αποκαταστάσεων με κακή εφαρμο-
γή, είτε έμμεσα, ευνοώντας τη συσσώρευση οδοντι-
κής πλάκας ή παρεμποδίζοντας τον έλεγχό της και τον 
καθαρισμό των δοντιών. Σε αυτήν την τελευταία κα-
τηγορία των έμμεσων παραγόντων ανήκουν διάφοροι 
ανατομικοί - μορφολογικοί παράγοντες, όπως ο συνω-
στισμός των δοντιών, ορισμένα ιατρογενή αίτια, όπως 
η τοποθέτηση ορθοδοντικών μηχανημάτων και αγκί-
στρων ή τεχνητών οδοντοστοιχιών, στεφανών και γε-
φυρών. Στους συστηματικούς παράγοντες συγκατα-
λέγονται τα συστηματικά νοσήματα, όπως οι διαταρα-
χές του ενδοκρινικού συστήματος (κυρίως ο σακχα-
ρώδης διαβήτης), η ξηροστομία, η χρήση φαρμάκων, 
π.χ. β-αναστολείς, αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά, 
από του στόματος αντισυληπτικά, κ.ά. (Marrioti, 1994, 
Salvi, et al. 1997). 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η περιοδοντική νόσος είναι 
πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Αρκετές μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να καθορίσουν τους 
παράγοντες που καθιστούν τα άτομα ευάλωτα στην πε-
ριοδοντική νόσο με αποτέλεσμα να εμφανίζουν εξε-
σημασμένη καταστροφή των ιστών του περιοδοντίου, 
έδειξαν ότι τα μικρόβια είναι ο απαραίτητος και πρω-
ταρχικός παράγοντας, ωστόσο από μόνα τους δεν αρ-
κούν, και σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι διαδραματίζουν 
συστηματικοί, γενετικοί παράγοντες του ξενιστή και πε-
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ριβαλλοντικοί παράγοντες (Offenbacher, 1996). Το ποσο-
στό συμμετοχής του μικροβιακού παράγοντα, σε σχέ-
ση με τους παράγοντες που σχετίζονται με την απόκρι-
ση του ξενιστή στην παθογένεια της νόσου, δεν έχει 
αποσαφηνιστεί πλήρως, παρά το γεγονός ότι μεγάλος 
αριθμός ερευνητικών δεδομένων έχουν συσχετίσει ορι-
σμένες περιοδοντικές καταστάσεις με συγκεκριμένα 
βακτηριακά στελέχη και ισχυρούς λοιμογόνους παρά-
γοντες (Haubek, et al. 1997, Mombelli, et al. 2002). Άλλα 
ερευνητικά δεδομένα υποδεικύνουν ότι η εκδήλωση 
και η έκταση των περιοδοντικών νοσημάτων μπορεί 
να σχετίζεται με μία ελαττωματική ανοσολογική από-
κριση από την πλευρά του ξενιστή (Genco & Löe, 1993).

Η βαρύτητα της περιοδοντικής νόσου εξαρτάται κυ-
ρίως από την ένταση και το είδος της φλεγμονώδους 
αντίδρασης σε συνδυασμό με την ανοσολογική απά-
ντηση του ξενιστή (Socransky & Haffajee, 2002). Η πλει-
οψηφία των καταστροφικών διαδικασιών που παρατη-
ρούνται κατά την εξέλιξη της νόσου, οφείλεται στην 
υπερβολική απόκριση του ξενιστη και στις συνέπειες 
της ενεργοποίησης των μηχανισμών άμυνας του ξενι-
στή έναντι των βακτηρίων και των τοξινών τους (Gu & 
Ryan, 2010, Van Dyke, 2008). Οι αμυντικοί μηχανισμοί 
του ξενιστή, και κατά συνέπεια η ευαισθησία του ξε-
νιστή, είναι δυνατόν να επηρεάζονται από διάφορους 
παράγοντες, όπως συστηματικούς παράγοντες (συστη-
ματικά νοσήματα, π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, διάφο-
ρες αιματολογικές δυσπλασίες, μειωμένη άμυνα του 
ξενιστή, το στρες), γενετικούς, κληρονομικούς παρά-
γοντες, ορμονικές αλλαγές (π.χ. εφηβεία, κύηση, εμμη-
νόπαυση), φαρμακα (π.χ. χειοθεραπευτικούς παράγο-
ντες), κακή διατροφή, και περιβαλλοντικούς παράγο-
ντες (π.χ. κάπνισμα). Οι παράγοντες αυτοί καθιστούν 
ευαίσθητο τον ξενιστή, είτε γιατί μειώνουν την αντί-
σταση του οργανισμού στο μικροβιακό ερέθισμα, είτε 
γιατί επηρεάζουν τους ανοσολογικούς μηχανισμούς, 
ώστε αυτοί να εκδηλώνονται ιδιαίτερα έντονα (γονι-
διακοί πολυμορφισμοί), επιταχύνοντας την ιστική κα-
ταστροφή (Πανής & Τσιλιγκρού, 2009, Flemmig 1999, 
Tonneti & Mombelli 1999, Kinane 1999).

Η περιοδοντική νόσος εμφανίζει ποικιλία ως προς 
τη συχνότητα εμφάνισης όσον αφορά την κατανομή 
της νόσου παγκοσμίως. Η συχνότητα εμφάνισης και η 
βαρύτητα της νόσου διαφέρουν ανάλογα με τη φυλή, 
την ηλικία και την γεωγραφική περιοχή (Albadar & Rams 
2002). Από επιδημιολογικές μελέτες προκύπτει ότι ένα 
ποσοστό που κυμαίνεται από 44% έως 57% των ενη-
λίκων πάσχει από μέτριας βαρύτητας περιοδοντίτιδα, 
ενώ στις αναπτυγμένες χώρες ενα ποσοστό 10% του 
πληθυσμού πάσχει από περιοδοντίτιδα μεγαλύτερης 

βαρύτητας (Brown, et al. 1996, Papapanou 1996, Albadar 
& Rams 2002).

Η παθογένεση της περιοδοντικής νόσου
Σήμερα, είναι πλέον καλά καθιερωμένο ότι η δραστη-
ριότητα της περιοδοντικής νόσου προσδιορίζεται από 
ένα σύμπλεγμα αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανοσο-
ποιητικού συστήματος και των περιοδοντικών παθο-
γόνων (Gaffen & Hajishengallis 2008). Η απόκριση του 
ξενιστή είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και περιέχει τόσο 
τα προστατευτικά όσο και τα καταστρεπτικά στοιχεία 
(Gemmell, et al. 2007, Kinane, et al. 2011). Σε ευαίσθη-
τους ασθενείς, μία δυσλειτουργία των φλεγμονωδών 
και ανοσοποιητικών οδών οδηγεί σε χρόνια φλεγμο-
νή, καταστροφή ιστών και ασθένεια.

Η φλεγμονώδης απόκριση στην περιοδοντική νόσο 
περιλαμβάνει την ενεργοποίηση των λευκοκυττάρων, 
των ουδετεροφίλων, των Τ-λεμφοκυττάρων και των 
πλασμοκυττάρων και την απελευθέρωση αντισωμά-
των, λιποπολυσακχαριτών και χημικών φλεγμονωδών 
μεσολαβητών που περιλαμβάνουν τις κυτοκίνες, τις 
χημειοκίνες και την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη. Οι λιποπο-
λυσακχαρίτες υπάρχουν στα τοιχώματα των Gram-αρ-
νητικών βακτηρίων και δρουν ως ισχυροί διεγέτες για 
την πολύπλοκη απόκριση του ξενιστή. Η αρχική αυ-
ξημένη παρουσία ουδετερόφιλων στην περιοχή ακο-
λουθείται από την απελευθέρωση κυτοκινών από ου-
δετερόφιλα και μακροφάγα. Οι χημικοί μεσολαβητές 
που απελευθερώνονται περιλαμβάνουν τον παράγο-
ντα νέκρωσης όγκου-άλφα (TNF-α), την ιντερλευκίνη-1 
(IL-1) και τις προσταγλανδίνες. Η φλεγμονώδης διαδι-
κασία περιλαμβάνει τη διέγερση των ινοβλαστών από 
την IL-1 και την έκκριση μεταλλοπρωτεϊνασών μήτρας 
(ΜΜΡ, εκ των οποίων η κολλαγενάση είναι η πιο κυρί-
αρχη) από πολυμορφοπύρηνα ουδετερόφιλα. Οι ΜΜΡ 
είναι υπεύθυνες για την αυξημένη διάσπαση του κολ-
λαγόνου και ο ΤΝF-α είναι κυρίως υπεύθυνος για την 
αυξημένη δραστηριότητα των οστεοκλαστών με απο-
τέλεσμα την απορρόφηση του οστού. Οι ΜΜΡ μπο-
ρούν, επίσης, να ενεργοποιήσουν τις κυτοκίνες και τις 
χυμοκίνες, επιδεινώνοντας την καταστροφική διαδι-
κασία. Η παραγωγή κολλαγόνου αναστέλλεται από τη 
μειωμένη δραστηριότητα των ινοβλαστών σε απόκρι-
ση στον TNF-α.

Τα λεμφοκύτταρα απελευθερώνουν αντισώματα ως 
προστατευτικούς μηχανισμούς αλλά, επίσης, ενεργο-
ποιούν τους οστεοκλάστες, με αποτέλεσμα απώλεια 
οστικής μάζας. Τα Τ-λεμφοκύτταρα εκκρίνουν τον ενερ-
γοποιητή του υποδοχέα του συνδέτη κάππα-Β του πυ-
ρηνικού παράγοντα (RANKL), ο οποίος εμπλέκεται στη 
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δραστηριότητα των οστεοκλαστών και συνεπώς στην 
απορρόφηση του οστού. Αυτοί οι καταστροφικοί φλεγ-
μονώδεις μεσολαβητές αναστέλλονται από την έκκρι-
ση οστεοπροτεγερίνης και ιστικών αναστολέων των με-
ταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs).

Το επίπεδο της περιοδοντικής καταστροφής εξαρτά-
ται από την ισορροπία μεταξύ των καταστροφικών και 
των προστατευτικών φλεγμονωδών μεσολαβητών. Ενώ 
η παρουσία περιοδοντικών βακτηρίων είναι απαρραί-
τητη για την περιοδοντική νόσο, η ατομική απόκριση 
του ξενιστή καθορίζει την πρόοδο της νόσου. In vitro, 
έχει διαπιστωθεί ότι η ατομική απόκριση επηρεάζεται 
από γενετικούς παράγοντες που επηρεάζουν την έκ-
φραση των φλεγμονωδών μεσολαβητών ως απόκρι-
ση στους βακτηριακούς λιποπολυσακχαρίτες (Graves 
& Cochran 2003, Kinney, et al. 2007, Mark, et al. 2000, 
Taubman, et al. 2005, Barksby, et al. 2009).

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ουλίτιδα προηγείται της 
περιοδοντίτιδας, αλλά είναι σαφές ότι δεν ισχύει σε όλες 
τις περιπτώσεις ότι η ουλίτιδας εξελίσσεται σε περιοδο-
ντίτιδα. Στην ουλίτιδα, η φλεγμονώδης βλάβη περιορί-
ζεται στα ούλα. Στην περιοδοντίτιδα, οι φλεγμονώδεις 
διεργασίες επεκτείνονται και επηρεάσουν επιπρόσθε-
τα τον περιοδοντικό σύνδεσμο και το φατνιακό οστό. 
Το αποτέλεσμα αυτών των φλεγμονωδών διεργασιών 
είναι καταστροφή των ινών του περιοδοντικού συνδέ-
σμου, με αποτέλεσμα την απώλεια της κλινικής προ-
σκόλλησης του προσπεφυκώς επιθυλίου, μαζί με την 
απορρόφηση του οστού της φατνιακής ακρολοφίας.

Οι ιστοί στα κλινικά υγιή ούλα είναι ροζ στην εμφάνι-
ση, όχι πρησμένοι, χωρίς φλεγμονή, συνδέονται σταθε-
ρά με το υποκείμενο δόντι/οστό, και εμφανίζουν ελά-
χιστη αιμορραγία κατά την ανίχνευση. Η ουλοδοντική 
ένωση (dentogingival junction) είναι μία μοναδική ανα-
τομική δομή, η λειτουργία της οποίας είναι η προσκόλ-
ληση των ούλων στο δόντι. Περιλαμβάνει ένα επιθη-
λιακό τμήμα και ένα τμήμα συνδετικού ιστού, τα οποία 
και τα δύο έχουν θεμελιώδη σημασία στην περιοδο-
ντική παθογένεση. Το επιθηλιακό τμήμα μπορεί να χω-
ριστεί σε τρεις διακριτές επιθηλιακές δομές, το στο-
ματικό επιθήλιο (gingival epithelium), το καταδυόμενο 
επιθήλιο (sulcular epithelium), και το προσπεφυκός επι-
θήλιο (junctional epithelium). Αυτοί οι τύποι επιθηλίου 
βρίσκονται σε συνέχεια μεταξύ τους, αλλά έχουν δια-
φορετικές δομές και λειτουργίες.

Το προσπεφυκός επιθήλιο είναι μία ιδιαίτερα μοναδι-
κή επιθηλιακή δομή διότι τα επιφανειακά κύτταρα είναι 
εξειδικευμένα για την προσκόλληση του επιθηλίου στην 
οδοντική επιφάνεια (Bartold, et al, 2000). Οι μεσοκυτ-
τάριοι χώροι του προσπεφυκότος επιθηλίου είναι με-

γαλύτεροι από άλλους επιθηλιακούς ιστούς. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα της χαμηλότερης πυκνότητας των δεσμο-
σωμάτων στο προσπεφυκός επιθήλιο σε σύγκριση με 
το στοματικό επιθήλιο. Κατά συνέπεια, το προσπεφυ-
κός επιθήλιο θεωρείται ότι έχει μεγαλύτερη διαπερα-
τότητα από ουσίες και μικρόβια. Το γεγονός αυτό έχει 
μεγάλη σημασία στην περιοδοντική παθογένεση, κα-
θώς οι μεγάλοι μεσοκυττάριοι χώροι στο προσπεφυ-
κός επιθήλιο επιτρέπουν τη μετανάστευση των ουδε-
τερόφιλων (πολυμορφοπύρηνων [PMN] λευκοκυττά-
ρων) και των μακροφάγων από τον ουλικό συνδετικό 
ιστό προκειμένου να εισέλθουν στην ουλοδοντική σχι-
σμή και να φαγοκυτταρώσουν τα βακτήρια. Επιτρέπουν, 
επίσης, και την εισχώρηση βακτηριακών προϊόντων και 
αντιγόνα στους υποκείμενους περιοδοντικούς ιστούς.

Ο συνδετικός ιστός της ουλοδοντικής ένωσης περι-
έχει πυκνά συσκευασμένες δέσμες ινών κολλαγόνου 
(μίγμα ινών κολλαγόνου τύπου Ι και III), οι οποίες είναι 
διατεταγμένες σε διακριτά μοτίβα και διατηρούν τη 
λειτουργική ακεραιότητα των ιστών και τη στενή προ-
σαρμογή των μαλακών ιστών στο δόντι (Μήτσης, 1996).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ακόμη και σε κλινι-
κά υγιή ούλα, ο ουλικός συνδετικός ιστός περιέχει κά-
ποια φλεγμονώδη κύτταρα, ιδιαίτερα τα ουδετερόφι-
λα, σε μικρές συγκεντρώσεις. Τα ουδετερόφιλα μετα-
ναστεύουν συνεχώς μέσω του συνδετικού ιστού και δι-
έρχονται δια μέσω του προσπεφυκότος επιθηλίου για 
να εισέλθουν στην ουλοδοντική σχισμή/περιοδοντι-
κό θύλακο (Page & Schroeder, 1976). Αυτή η χαμηλού 
βαθμού φλεγμονή εμφανίζεται ως απόκριση στη συνε-
χή παρουσία βακτηρίων και των προϊόντων τους στην 
ουλοδοντική σχισμή. Υπάρχει μια συνεχής εξίδρωση 
υγρού από τους ιστούς των ούλων, το οποίο εισέρχο-
νται και ρέει στη σχισμή και ονομάζεται υγρό της ου-
λοδοντικής σχισμής (gingival crevicular fluid, GCF). Επι-
πρόσθετα, εκτός από τη συνεχή μετανάστευση ουδε-
τερόφιλων μέσω των ουλικών ιστών, επίσης, συσσω-
ρεύονται λεμφοκύτταρα και μακροφάγα. Η παρουσία 
των λευκοκυττάρων στους συνδετικούς ιστούς είναι 
αποτέλεσμα του χυμοτακτικού ερεθισμού που δημι-
ουργείται από το υποουλικό μικροβιακό βιοφίλμ και τα 
βακτηριακά προϊόντα, καθώς και χυμοτακτικούς παρά-
γοντες που παράγονται από τον ξενιστή. Κλινικά συ-
μπτώματα ουλίτιδας (ερυθρότητα, οίδημα και αιμορρα-
γία στην ανίχνευση) δεν εκδηλώνονται λόγω των πολ-
λών έμφυτων και δομικών αμυντικών μηχανισμών, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν:
• τη διατήρηση της ακεραιότητας του επιθηλιακού 

φραγμού στο προσπεφυκός και το καταδυόμενο 
επιθήλιο
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• την εκροή του ουλικού υγρού από την ουλοδοντι-
κή σχισμή

• τη συνεχή απόπτωση των επιφανειακών επιθηλια-
κών κυττάρων του στοματικού και προσπεφυκότος 
επιθηλίου

• την παρουσία ουδετερόφιλων λευκοκυττάρων και 
μακροφάγων στην ουλοδοντική σχισμή για τη φα-
γοκυττάρωση των βακτηρίων

• τα αντισώματα στο ουλικό υγρό.
Ωστόσο, εάν η συσσώρευση πλάκας αυξάνεται έτσι 

ώστε οι δυνατότητες αυτών των ανυντικών μηχανισμών 
να υπερβαίνονται, τότε αναπτύσσεται φλεγμονή και τα 
κλινικά συμπτώματα της ουλίτιδας είναι ορατά. Οι απο-
κρίσεις των ατόμων στην συσσώρευση οδοντικής μι-
κροβιακής πλάκας διαφέρουν σε ένταση, με αποτέλε-
σμα κάποια άτομα να αναπτύσσουν έντονη φλεγμονή 
των ούλων ενώ κάποια άλλα να αναπτύσσουν ελάχι-
στη φλεγμονή των ούλων (Trombelli, et al. 2004). Επι-
πλέον, πολλά άτομα μπορεί να μην αναπτύξουν ποτέ 
περιοδοντίτιδα παρά την ύπαρξη εκτεταμένης ουλίτι-
δας. Η ανοσοφλεγμονώδης απόκριση του ξενιστή εί-
ναι θεμελιώδης για τον προσδιορισμό των ατόμων στα 
οποία η ουλίτιτδα μπορεί να προχωρήσει στην ανάπτυ-
ξη περιοδοντίτιδας, και είναι πιθανό ότι οι φλεγμονώ-
δεις αποκρίσεις είναι σημαντικά διαφορετικές σε αυτά 
τα άτομα που αναπτύσσουν περιοδοντίτιδα σε σύγκρι-
ση με εκείνα που δεν αναπτύσσουν περιοδοντίτιδα ως 
εξέλιξη της ουλίτιδας. 

Η ανάπτυξη της ουλίτιδας συνήθως αξιολογείται με 
βάση τις κλινικές ενδείξεις και τα σημεία όπως η ερυ-
θρότητα των ούλων, το οίδημα, η αιμορραγία κατά την 
ανίχνευση. Εκτός από αυτές τις αλλαγές, υπάρχουν 
και ιστολογικά ευρήματα που παρατηρούνται στους 
ιστούς όταν εξετάζονται με μικροσκόπιο. Σε γεννικές 
γραμμές, παρατηρείται διήθηση των συνδετικών ιστών 
από πολλά αμυντικά κύτταρα, ιδιαίτερα ουδετερόφιλα, 
μακροφάγα, πλασματοκύτταρα, και λεμφοκύτταρα. Ως 
αποτέλεσμα της συσσώρευσης αυτών των αμυντικών 
κυττάρων και της απελευθέρωση των καταστρεπτικών 
ενζύμων τους στον εξωκυττάριο χώρο, συμβαίνει κα-
ταστροφή της φυσιολογικής ανατομίας των συνδετι-
κών ιστών με αποτέλεσμα την μείωση του περιαγγεια-
κού κολλαγόνου και τον κενό χώρο να καταλαμβάνεται 
από εξίδρωμα, πρωτεΐνες του ορού ινική και φλεγμο-
νώδη κύττραρα (Graves & Cochran 2003, Kinney, et al. 
2007). Η καταστροφή αυτή επέρχεται με την απελευ-
θέρωση ουσιών από τα PMNs που ελκύονται στην πε-
ριοχή από τα βακτηριακά προϊόντα της οδοντικής πλά-
κας. Η αγγειοδιαστολή και η αυξημένη αγγειακή δια-
περατότητα οδηγούν σε αυξημένη διαρροή υγρού από 

τα αγγεία και να διευκολύνουν τη διέλευση αμυντικών 
κυττάρων από το αγγειακό σύστημα στους ιστούς, με 
αποτέλεσμα τη διόγκωση των ιστών, οι οποίοι εμφανί-
ζονται ερυθηματώδεις οιμηατώδεις (δηλαδή η κλινική 
εμφάνιση της ουλίτιδας). Αυτές οι αλλαγές είναι όλες 
αναστρέψιμες αν το βακτηριακό φορτίο και η επίδρα-
σή του μειωθεί σημαντικά με βελτίωση της στοματικής 
υγιεινής του ασθενούς.

Σύμφωνα με τις πειραματικές μελέτες των Page & 
Schroeder (1976) σε πειραματόζωα, οι ιστολογικές αλ-
λαγές που εμφανίζονται στους ιστούς των ούλων, έχουν 
περιγραφεί ότι εξελίσσονται σε τέσσερα στάδια: 

1. Το στάδιο της αρχικής προσβολής. Στο στάδιο αυτό 
η βλάβη συνήθως αναπτύσσονται εντός 2 έως 4 ημε-
ρών από τη συσσώρευση οδοντικής μικροβιακής πλά-
κας σε μία θέση που ήταν κατά τα άλλα ελεύθερη από 
πλάκα και στην οποία δεν υπήρχε φλεγμονή μικροσκο-
πικά προφανές. Οι ιστοί των ούλων έχουν πάντα χαρα-
κτηριστικά μιας χρόνιας φλεγμονώδους απόκρισης χα-
μηλού βαθμού ως αποτέλεσμα της συνεχούς παρου-
σίας των μικροβίων του υποουλικού βιοφίλμ. Με άλλα 
λόγια, η αρχική προσβολή αντιστοιχεί στην ιστολογι-
κή εικόνα που απαντάται σε κλινικά υγιή ούλα. Αυτή η 
φλεγμονή χαμηλού βαθμού χαρακτηρίζεται από διά-
ταση του αγγειακού δικτύου που βρίσκεται κάτω από 
το προσπεφυκός επιθήλιο και αυξημένη αγγειακή δια-
περατότητα, επιτρέποντας στα ουδετερόφιλα και στα 
μονοκύτταρα από το αγγειακό δίκτυο των ούλων να 
μεταναστεύσουν μέσω του συνδετικού ιστού προς την 
πηγή του χημειοτακτικού ερεθίσματος, των βακτηρια-
κών προϊόντων στην ουλοδοντική σχισμή. Η ρύθμιση 
προς τα πάνω (upregulation) των μορίων προσκόλλη-
σης, όπως το μόριο ενδοκυτταρικής προσκόλλησης-1 
(ICAM-1) και η Ε-σελεκτίνη, στο αγγειακό σύστημα των 
ούλων διευκολύνει τη μετανάστευση των ουδετερόφι-
λων από τα τριχοειδή αγγεία στον συνδετικό ιστό. Η 
αυξημένη διαρροή υγρού από τα αγγεία αυξάνει την 
υδροστατική πίεση στην τοπική μικροκυκλοφορία, και 
ως αποτέλεσμα, η ροή του ουλικού υγρού (GCF) αυ-
ξάνεται. Η αυξημένη ροή GCF έχει ως αποτέλεσμα την 
αραίωση των βακτηριακών προϊόντων και ενδεχομέ-
νως να έχει, επίσης, δράση εκπλυσης για την απομά-
κρυνση των βακτηρίων και των προϊόντων τους από την 
ουλοδοντική σχισμή, αν και δεδομένης της φύσης του 
βακτηριακού βιοφίλμ, είναι πιθανό ότι μόνο τα βακτή-
ρια σε πλαγκτονική κατάσταση αφαιρούνται με αυτόν 
τον τρόπο. Ένα μέρος του περιαγγειακού κολλαγόνου 
και τον κενό χώρο να καταλαμβάνεται από εξίδρωμα, 
πρωτεΐνες του ορού ινική και φλεγμονώδη κύττραρα 
(Graves & Cochran 2003, Kinney et al 2007). Η κατα-
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στροφή αυτή επέρχεται με την απελευθέρωση ουσι-
ών από τα PMNs που ελκύονται στην περιοχή από τα 
βακτηριακά προϊόντα της οδοντικής πλάκας.

2. Το στάδιο της πρώιμης προσβολής. Η πρώιμη προ-
σβολή και οι αντίστοιχες βλάβες αναπτύσσεται μετά 
από περίπου 1 εβδομάδα συνεχούς συσσώρευσης οδο-
ντικής πλάκας και αντιστοιχεί στα πρώιμα κλινικά συ-
μπτώματα της ουλίτιδας (Dinarello 1998, Couper, et al. 
2008). Τα ούλα είναι ερυθηματώδη στην εμφάνιση ως 
αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού των τριχοειδών αγ-
γείων, της αγγειοδιαστολής και της αυξημένης διαπε-
ρατότητά τους (Lindhe & Rylander, 1975). Η αυξημένη 
αγγειακή διαπερατότητα οδηγεί σε αυξημένη ροή ουλι-
κού υγρού και μετανάστευση ουδετερόφιλων, τα οποία 
αυξάνονται σημαντικά σε αριθμό. Οι κυρίαρχοι κυττα-
ρικοί τύποι που διηθούν είναι τα ουδετερόφιλα και τα 
λεμφοκύτταρα (κυρίως τα λεμφοκύτταρα Τ) (Payne, et 
al. 1975). Τα ουδετερόφιλα μεταναστεύουν μέσω των 
ιστών στην ουλοδοντική σχισμή και φαγοκυτταρώνουν 
τα βακτήρια. Οι ινοβλάστες εκφυλίζονται, κυρίως μέσω 
απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος), 
με αποτέλεσμα να αυξάνει ο διαθέσιμος χώρος για τη 
διήθηση των λευκοκυττάρων. Το κολλαγόνο καταστρέ-
φεται, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση του κολλαγόνου 
στις περιοχές ακρορριζικά και πλευρικά του προσπε-
φυκότος και του καταδυόμενου επιθηλίου. Τα κύτταρα 
της βασικής στοιβάδας αυτών των επιθηλιακών δομών 
αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και να προσεκβάλουν 
προς το χώριο προκειμένου να διατηρηθεί η ακεραιό-
τητα του επιθηλιακού φραγμού έναντι των βακτηρίων 
και των προϊόντων τους. Συνέπεια του πολλαπλασια-
σμού της βασικής στοιβάδας είναι ότι το επιθήλιο μπο-
ρεί να πολλαπλασιάζεται εντός περιοχών των συνδε-
τικών ιστών με έλλειψη κολλαγόνου (Schroeder, 1970).

Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται οίδημα των ουλικών 
ιστών, τα ούλα μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς διο-
γκωμένα, και κατά συνέπεια, η ουλοδοντική σχισμή γί-
νεται ελαφρώς βαθύτερη. Το υποουλικό βιοφίλμ εκμε-
ταλλεύεται αυτή την οικολογική θέση και πολλαπλασι-
άζεται με ακρορριζική κατεύθυνση καθιστώντας έτσι 
το αποτελεσματικό έλεγχο της οδοντικής μικροβιακής 
πλάκας πιο δύσκολο. Η πρώιμη βλάβη μπορεί να παρα-
μείνει ως έχει ή να εξελιχθεί περαιτέρω.

3. Τα στάδιο της εγκατεστημένης προσβολής. Το στά-
διο της εγκαταστημένης βλάβης αντιστοιχεί σε αυτό 
που κλινικά αναφέρεται ως χρόνια ουλίτιδα. Η εξέλιξη 
από την πρώιμη βλάβη στην εγκατεστημένη βλάβη εξαρ-
τάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβά-
νουν τη σύνθεση και την ποσότητα του βιοφίλμ, παρά-
γοντες που σχετίζονται με την ευαισθησία του ατόμου 

και παράγοντες κινδύνου (τοπικοί και συστηματικοί). 
Με την πάροδο του χρόνου (2-3 εβδομάδες) και κα-

θώς η οδοντική πλάκα εξακολουθεί να αθροίζεται στην 
περιοχή, η διήθηση αλλάζει τόσο σε μέγεθος όσο και 
σε ποιότητα. Συγκεκριμένα, στο στάδιο αυτό τα χαρα-
κτηριστικά του πρηγούμενου σταδίου παραμένουν και 
γίνονται εντονότερα. Τα κύτταρα που κυριαρχούν στο 
διήθημα είναι τα πλασματοκύτταρα και τα Β-λεμφοκύτ-
ταρα. Στην αρχική μελέτη των Page & Schroeder (1976), 
περιγράφηκε ότι η εγκατεστημένη βλάβη κυριαρχείται 
από πλασματοκύτταρα. Σε μεταγενέστερες μελέτες σε 
ανθρώπους, έχει αναφερθεί ότι τα πλασματοκύτταρα 
κυριαρχούν στην εγκατεστημένη ουλίτδα στα άτομα 
μεγαλύτερης ηλικίας (Fraser & Germain, 2009), ενώ τα 
λεμφοκύτταρα υπερισχύουν στα νεότερα άτομα. Το 
προσπεφυκός επιθήλιο και το καταδυόμενο επιθήλιο 
πολλαπλασιάζονται και μεταναστεύουν προς το διη-
θημένο χόριο. Στον συνδετικό ιστό παρατηρείται με-
γαλύτερη καταστροφή του κολλαγόνου και η διήθηση 
εκτείνεται πλέον βαθύτερα μέσα στον συνδετικό ιστό. 
Φλεγμονώδη κύτταρα και ιδιαίτερα πλασματοκύτταρα 
απαντώνται συχνά γύρω από τα αγγεία. Τα περισσότε-
ρα από τα πλασματοκύτταρα παράγουν ανοσοσφαι-
ρίνες IgG ενώ ένας μικρός αριθμός τους παράγει IgA 
και πολύ λιγα παράγουν IgM.

Μεγάλος αριθμός κυττάρων διήθησης παρατηρεί-
ται κοντά στο προσπεφυκός και το καταδυόμενο επι-
θήλιο, γύρω από αγγεία του αίματος και ανάμεσα σε 
ίνες κολλαγόνου (Brecx 1991). Η καταστροφή και εξα-
φάνιση του κολλαγόνου συνεχίζεται με τους κενούς 
χώρους που καταλύπονται να καταλαμβάνονται από το 
πολλαπλασιαζόμενο επιθήλιο. Τα ουδετερόφιλα συσ-
σωρεύονται στους ιστούς και απελευθερώνουν το λυ-
σοσωμικό τους περιεχόμενο εξωκυτταρικά (σε μια προ-
σπάθεια να σκοτωθούν τα βακτήρια που δεν μπορούν 
να καταστραφούν με φαγοκυττάρωση), με αποτέλε-
σμα την περαιτέρω καταστροφή του ιστού. Επιπλέον, 
τα ουδετερόφιλα είναι σημαντική πηγή MMP-8 (κολ-
λαγενάση των ουδετερόφιλων) και ΜΜΡ-9 (ζελατινά-
ση Β). Αυτά τα ένζυμα παράγονται σε μεγάλες ποσό-
τητες στους φλεγμένωντες ιστούς των ούλων καθώς 
τα ουδετερόφιλα μεταναστεύουν μέσω των πυκνά συ-
σκευασμένων δεσμών ινών κολλαγόνου για να εισέλ-
θουν στην ουλοδοντική σχισμή. 

Ταυτόχρονα, η ουλοδοντική σχισμή βαθαίνει όλο και 
περισσότερο και το μυλικό άκρο του προσπεφυκότος 
επιθηλίου δεν προσφύεται πλεον στην οδοντική επι-
φάνεια, είναι συνήθως λεπτό και μερικώς εξελκωμένο 
και διηθημένο από λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτ-
ταρα και διαπερνάται από πολυμορφοπύρηνα ουδετε-
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ρόφιλα (Μήτσης, 1996).Το προσπεφυκός και καταδυό-
μενο επιθήλιο σχηματίζουν το επιθήλιο ενός βαθύτε-
ρου θυλάκου, το οποίο είναι περισσότερο διαπερατό 
από ουσίες που διερχονται εντός και εκτός του υπο-
κείμενου συνδετικού ιστού. Το επιθήλιο του περιοδο-
ντικού θυλάκου μπορεί να είναι ελκώδες και να προ-
βάλει μικρότερη αντίσταση στην είσοδο του περιοδο-
ντικού ανιχνευτήρα, με αποτέλσμα να παρατηρείται αι-
μορραγία κατά την ανίχνευση, κάτι το οποίο είναι ένα 
κοινό χαρακτηριστικό της χρόνιας ουλίτιδας. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι φλεγμο-
νώδεις μεταβολές σε αυτό το στάδιο εξέλιξης της νό-
σου είναι ακόμα πλήρως αναστρέψιμες αν εφαρμο-
στεί ένας αποτελεσματικός έλεγχος της οδοντικής μι-
κροβιακής πλάκας.

4. Το στάδιο της προχωρημένης προσβολής. Το στα-
διο της προχωρημένης βλάβης σηματοδοτεί τη μετά-
βαση από την ουλίτιδα στην περιοδοντίτιδα. Αυτή η με-
τάβαση καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι οποί-
οι περιλαμβάνουν τη βακτηριακή έκθεση (τη σύνθεση 
και την ποσότητα του βιοφίλμ), τη φλεγμονώδη απόκρι-
ση του ξενιστή και τους παράγοντες ευαισθησίας του 
ξενιστή, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών 
και των γενετικών παραγόντων κινδύνου. 

Η ιστολογική εξέταση δείχνει τη συνεχή καταστρο-
φή του κολλαγόνου που εκτείνεται τώρα στο περιοδό-
ντιο και το φατνιακό οστό. Τα ουδετερόφιλα κυριαρ-
χούν στο επιθήλιο του περιοδοντικού θυλάκου και τον 
περιοδοντικό θύλακα ενώ στον συνδετικό ιστό κυριαρ-
χούν τα κύτταρα του πλάσματος. Το προσπεφυκός επι-
θήλιο μεταναστεύει ακρορριζικά κατά μήκος της ριζι-
κής επιφάνειας καταλαμβάνοντας το χώρο του κολλα-
γόνου που συνεχώς εξαντλείται διατηρώντας με αυτόν 
τον τρόπο έναν ακέραιο επιθηλιακό φραγμό. Επιπλέον, 
ξεκινά η απορρόφηση του οστού από τους οστεοκλά-
στες με το οστό να υποχωρεί μακρυά από το φλεγμο-
νώδες μέτωπο ως αμυντικός μηχανισμός που στοχεύ-
ει να αποτρέψει την εξάπλωση βακτηρίων στο οστό. 
Αυτό, ωστόσο, οδηγεί σε ευσειστότητα των δοντιών 
και επακόλουθη απώλειά τους (Μήτσης, 1996). Καθώς 
ο περιοδοντικός θύλακας βαθαίνει (5-6 mm), τα βα-
κτήρια της οδοντικής πλάκας πολλαπλασιάζονται και 
εναποτίθενται σε όλο και πιο βαθιές θέσεις ακρορρι-
ζικά στον περιοδοντικό θύλακα. Οι περιοχές αυτές εί-
ναι πολύ ευνοϊκές για πολλά από τα είδη που θεωρού-
νται ως περιοδοπαθογόνα. 

Ο περιοδοντικός θύλακας αντιπροσωπεύει ένα προ-
στατευμένο, ζεστό, υγρό και αναερόβιο περιβάλλον με 
διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών και δεδομένου 
ότι τα βακτήρια στην πραγματικότητα είναι έξω από το 

σώμα, δεν συμβαίνει σημαντική εξουδέρωσή τους από 
την φλεγμονώδη απόκριση του ξενιστή. Έτσι αναπτύσ-
σεται ένας ατέρμονος κύκλος, στον οποίον η χρόνια 
φλεγμονή και οι σχετιζόμενες βλάβες των ιστών συ-
νεχίζονται. Οι ίνες κολλαγόνου στο περιοδόντιο κατα-
στρέφονται, η απορρόφηση του οστού εξελίσσεται, το 
προσπεφυκός επιθήλιο μεταναστεύει ακρορριζικά για 
να διατηρήσει έναν ακέραιο φραγμό έναντι των βα-
κτηρίων και των προϊόντων τους, και ως αποτέλεσμα, 
ο περιοδοντικός θύλακας βαθμιαία βαθαίνει. Αυτό κα-
θιστά ακόμη πιο δύσκολη την αφαίρεση των βακτηρί-
ων και τη διατάραξη του βιοφίλμ μέσω των τεχνικών 
στοματικής υγιεινής.

Καθώς το επιθήλιο καταστράφεται και μεταναστεύει 
όλο και πιο ακρορριζικά, αυτό επιτρέπει την απαυθείας 
επίδραση των αντιγόνων της οδοντικής πλάκας και των 
μεταβολιτών της στους περιοδοντικούς ιστούς. Παράλ-
ληλα, τόσο στον συνδετικό ιστό όσο και στο υγρό της 
ουλοδοντικής σχισμής ανιχνεύονται ανοσοσφαιρίνες 
IgG, IgA και IgM. Η δέσμευση των αντισωμάτων, ιδιαί-
τερα της ανοσοσφαιρίνης IgG, με τα παραπάνω αντι-
γόνα δημιουργεί ανοσοσυμπλέγματα, τα οποία συμ-
βάλλουν στην ενεργοποίηση του συμπληρώματος. Επι-
προσθέτως, τα αντισώματα μπορούν τα ενεργοποιούν 
τους οστεοκλάστες με αποτέλεμα την απώλεια οστού. 
Έτσι, ενώ η παραγωγή αντισωμάτων είναι μία διαδικασία 
του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή με στό-
χο την προστασία του, εντούτοις η ενεργοποίηση του 
συμπληρώματος προκαλεί μία σειρά από αντιδράσεις, 
που ενώ στην αρχή στοχεύουν και αυτές στην προστα-
σία του ξενιστή, τελικά καταλήγουν να αποβαίνουν κα-
ταστροφικές για τους ιστούς του ξενιστή.

Επιπροσθέτως, στην περιοχή της φλεγμονής υπάρ-
χουν και Τ-λεμφοκύταρα, τα οποία με την επίδραση 
των ειδικών αντιγονικών ερεθισμάτων αποκρίνονται 
παράγωντας λεμφοκίνες. Οι λεμφοκίνες έχουν πρω-
τίστως προστατευτικό ρόλο, εντούτοις ορισμένες εί-
ναι πολύ κυτταροτοξικές για τους ιστούς και τα κύττα-
ρα. Τα Τ-λεμφοκύτταρα, επίσης, εκκρίνουν τον ενερ-
γοποιητή του υποδοχέα του συνδέτη κάππα-Β του πυ-
ρηνικού παράγοντα (RANKL), ο οποίος εμπλέκεται στη 
δραστηριότητα των οστεοκλαστών και συνεπώς στην 
απορρόφηση του οστού. Αυτοί οι καταστροφικοί φλεγ-
μονώδεις μεσολαβητές αναστέλλονται από την έκκρι-
ση οστεοπροτεγερίνης και ιστικών αναστολέων των 
μεταλλοπρωτεϊνασών (TIMPs) (Serio & Duncan, 2009).

Επιπλέον, η περιοχή κατακλίζεται από πολυμορφοπύ-
ρηνα ουδετερόφιλα και μακροφάγα. Όλα προσελκύ-
ονται στην περιοχή της φλεγμονής για να ενισχύσουν 
την άμυνα του ξενιστή έναντι των εισβολέων, ωστό-
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σω, κατά την καταστροφή τους απελευθρώνουν λυσο-
σωματικά ένζυμα, κολλαγενάση, προσταγλαδίνες, κ.ά. 
με αποτέλεσμα να προκαλείται ιστική βλάβη. Η λεπτή 
ισορροπία ανάμεσα στον προστατευτικό και τον κα-
ταστροφικό ρόλο των αμυντικών μηχανισμών του ξε-
νιστή εξαρτάται κυρίως από την ένταση, την ποιότητα 
και την χρονιότητα του αντιγονκού ερεθίσματος αλλά 
και από γενετικούς παράγοντες που καθορίζουν αυ-
τήν καθ’αυτήν την ανοσολογική απόκριση του ξενιστή. 

Παράγοντες κινδύνου για την περιοδοντική νόσο
Η έναρξη και η πρόοδος της περιοδοντικής νόσου εξαρ-
τώνται από την παρουσία παθογόνων βακτηριδίων, την 
αντίδραση του ξενιστή και διάφορους παράγοντες κιν-
δύνου. Αυτοί οι παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν 
συστηματικές επιδράσεις (όπως ο φτωχά ελεγχόμενος 
ή μη ελεγχόμενος σακχαρώδης διαβήτης), εξωτερικές 
επιδράσεις (όπως το κάπνισμα), συγγενείς παράγοντες 
και τοπικούς παράγοντες. Στους παράγοντες κινδύ-
νου περιλαμβάνονται η στοματική υγιεινή, το φύλο, η 
φυλή, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση, η ηλικία, η 
κατάσταση της συστηματικής υγείας, η χρήση φαρμά-
κων, το κάπνισμα και το αλκοόλ και η χρήση ναρκωτι-
κών. Οι άνδρες έχουν υψηλότερο επιπολασμό της μέ-
τριας περιοδοντικής νόσου σε σχέση με τιςς γυναίκες. 
Η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση και το χα-
μηλό επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζεται με τον αυξημέ-
νο επιπολασμό της νόσου.

Ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες κινδύνου 
είναι το κάπνισμα. Το υψηλά επίπεδα καπνίσματος (>10 
τσιγάρα την ημέρα) σχετίζονται με αυξημένη σοβαρό-
τητα της περιοδοντικής νόσου. Οι καπνιστές, επίσης, 
εμφανίζουν βαθύτερους περιοδοντικούς θυλάκους σε 
σχέση με τους μη καπνιστές (Adler, et al. 2008). Σε μία 
διαχρονική μελέτη που διήρκεσε 26 χρόνια, οι ερευ-
νητές κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δύο παράγο-
ντες κινδύνου που είναι πιο προβλέψιμοι για την πρό-
οδο της περιοδοντικής νόσου ήταν το κάπνισμα και 
τα αυξημένα επίπεδα τρυγίας (Schätzle, et al. 2009). 
Επίσης, διαπιστώθηκε ότι το άγχος επηρεάζει την κα-
τάσταση της περιοδοντικής νόσου. Ο λόγος φαίνεται 
να είναι τα αυξημένα επίπεδα αδρεναλίνης και νορα-
δρεναλίνης που προκαλούνται σε περιόδους άγχους. 
Αυτοί οι νευροδιαβιβαστές είναι γνωστό ότι επηρεά-
ζουν την βακτηριακή ανάπτυξη. Σύμφωνα με την με-
λέτη των (Roberts, et al. 2002), με βάση τις πειράματα 
in vitro, η αύξηση και η μείωση της ανάπτυξης διαφό-
ρων βακτηριακών ειδών βρέθηκε να επηρεάζεται μετά 
την έκθεση σε αυξημένα επίπεδα αυτών των δύο ορ-
μονών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

αυτές οι αλλαγές που σχετίζονται με το stress θα μπο-
ρούσαν να επηρεάσουν την κατάσταση των περιοδο-
ντικών νόσων. Έχει διαπιστωθεί, επίσης, ότι οι ορμό-
νες του φύλου μπορούν να επηρεάσουν την βαρύτη-
τα της περιοδοντικής νόσου, όπως έχει αποδειχθεί σε 
γυναίκες με αυξημένα επίπεδα ορμονών των ωοθηκών 
(Zachariasen, 1993). Επιπλέον, η εθνότητα (φυλή) παί-
ζει σημαντικό ρόλο καθώς έχει καταγραφεί ότι οι μαύ-
ρη φυλή (μη ισπανικής καταγωγής) έχει τον υψηλότε-
ρο επιπολασμό (Eke & Barker, 2007).

Ένας σημαντικός παράγοντας που θεωρείται πλέ-
ον ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη σοβαρότητα 
της περιοδοντικής νόσου είναι το γενετικό προφίλ των 
ασθενών. Μελέτες μεταξύ μονοζυγωτικών και διζυγω-
τικών διδύμων έχουν δείξει ότι το 50% της ποικίλης έκ-
φρασης της περιοδοντικής νόσου μπορεί να αποδοθεί 
στο γενετικό προφίλ (Michalowicz, et al. 2000). Η δια-
φορετική απόκριση του ξενιστή υποδεικνύει μία επί-
δραση του γενετικού προφίλ στην περιοδοντική νόσο 
και την εξέλιξή της. Τα άτομα που έχουν θετικό γονό-
τυπο για το γονίδιο της IL-1 (IL-1Α και IL-1Β) βρέθηκαν 
να κατέχουν υψηλότερα επίπεδα λοιμογόνων βακτη-
ριακών (από το κόκκινο και πορτοκαλί σύμπλεγμα) από 
ό, τι οι ασθενείς με αρνητικό γονότυπο. Επιπλέον, δι-
απιστώθηκε ότι οι ασθενείς με θετικό γονότυπο είχαν 
υψηλότερο μέσο αριθμό ορισμένων περιοδοντοπαθο-
γόνων σε θύλακες με βάθος μεγαλύτερο από 6 mm, 
συμπεριλαμβανομένων των Τ. forsythia (Β. forsythus), 
Ρ. Gingivalis και T. denticola (Socransky, et al, 2000). 

Η σημασία της γενετικής έχει προταθεί, επίσης, μετά 
από πειραματικές μελέτες της επίδρασης της ισορροπί-
ας μεταξύ των προστατευτικών και των καταστροφικών 
φλεγμονωδών μεσολαβητών καθώς και των οδών ση-
ματοδότησης και της έκφρασης των γονιδίων (Barksby, 
et al. 2009, Garlet, et al. 2006). Επιπλέον, το αυξανόμε-
νο ενδιαφέρον για την κατανόηση της γενετικής συ-
νειστόσας της εντοπισμένης επιθετικής περιοδοντίτιδς 
οδήγησε σε μελέτες, στις οποίες φαίνεται ότι η προδι-
άθεση για αυτή τη νόσο περνάει ως αυτοσωμικό κυρί-
αρχο γονίδιο. Επιπροσθέτως, υπάρχουν στοιχεία που 
δείχνουν ότι τα μακροφάγα βρίσκονται σε υπερ-άνοση 
κατάσταση (hyperimmune state), παράγοντας αυξημένη 
ποσότητα ΤΝF-α, ο οποίος μπορεί να συμβάλλει στην 
πρώιμη και ταχεία απώλεια οστού σε αυτά τα άτομα.

Οι τοπικοί παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν την 
παρουσία βλαβών τερηδόνας στα όρια των ούλων, προ-
εξοχές και ελαττωματικές αποκαταστάσεις και μεσοδό-
ντιες περιοχές που ευνοούν την ενσφήνωση τροφής. 

Τέλος, τα συστημικά νοσήματα - συμπεριλαμβανο-
μένου του μη ελεγχόμενου ή ανεπαρκώς ελεγχόμενου 
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διαβήτη, των αυτοάνοσων νοσημάτων και του καρκί-
νου του αίματος, καθώς και η χρήση ναρκωτικών, μπο-
ρούν να επηρεάσουν δυσμενών την εξέλιξη της περι-
οδοντικής νόσου.

Η ανοσοπαθογένεια της περιοδοντικής νόσου 
Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει αποδεκτό ότι τα περι-
οδοντικά βακτήρια είναι απαρραίτητα για την έναρξη 
της περιοδοντικής νόσου, η επακόλουθη εξέλιξη και η 
βαρύτητα της νόσου θεωρείται ότι καθορίζονται από 
την ανοσιακή απόκριση του ξενιστή (Seymour, 1987). 
Επιπλέον, υπάρχουν στοιχεία ότι συγκεκριμένοι μικρο-
οργανισμοί μπορεί να είναι υπεύθυνοι για τις πιο επι-
θετικές μορφές της νόσου. Έχει, επίσης, αναγνωρι-
στεί ότι μερικά άτομα μπορούν να φιλοξενούν αυτά 
τα συγκεκριμένα βακτήρια και χωρίς να εμφανίζουν 
σημάδια εξέλιξης της νόσου (Moore & Moore, 1994). 
Οι παράγοντες ευπάθειας του ξενιστή στη νόσο (host 
susceptibility) είναι εξαιρετικής σημασίας για την έκ-
βαση της περιοδοντικής νόσου, και παρά το γεγονός 
ότι τα περιοδοντικά παθογόνα εξακολουθούν να θε-
ωρούνται ως οι κύριοι παράγοντες εκκίνησης της πε-
ριοδοντικής νόσου, η ανοσο-φλεγμονώδης απόκριση 
του ξενιστή σε αυτά τα παθογόνα διαδραματίζει ου-
σιαστικό ρόλο (Seymour & Gemmell, 2001). Βακτηρια-
κά συστατικά, όπως λιποπολυσακχαρίτες (LPS), πεπτι-
δογλυκάνες, λιποτειχοϊκό οξύ, πρωτεάσες και τοξίνες, 
έχουν ανιχνευθεί στον βιολογικό υμένιο στην επιφά-
νεια του δοντιού και υποκινούν τη φλεγμονώδη αντί-
δραση (Kornman, et al. 1997, Madianos, et al. 2005). Η 
απάντηση του ξενιστή στη βακτηριακή πρόκληση πε-
ριλαμβάνει τη διέγερση και τη δράση διαφόρων τύπων 
φλεγμονωδών κυττάρων όπως, επίσης, και κυττάρων 
των ιστών. (Page & Kornman 1997, Bartold & Narayanan 
2006, Ohlrich, et al. 2009, Kramer & Gaffen 2007, Garlet 
2010, Van Dyke & van Winkelhoff, 2013). 

Η φλεγμονή στους περιοδοντικούς ιστούς ρυθμίζε-
ται από την έκφραση των φλεγμονοδών μεσολαβητών 
που παράγονται από τον ξενιστή προκαλώντας έναν 
αριθμό πλειοτροπικών γεγονότων που οδηγούν στην 
προσέλκυση φλεγμονωδών κυττάρων και την επεξερ-
γασία των μεσολαβητών από λευκοκύτταρα και μακρο-
φάγα και άλλα κύτταρα, π.χ. ινοβλάστες, επιθηλιακά 
κύτταρα και κύτταρα του οστού. Εάν η φλεγμονή είναι 
προσωρινή ή οξεία, μπορεί να προστατεύσει τον ξε-
νιστή ενεργοποιώντας τους αμυντικούς μηχανισμούς 
που καταπολεμούν τη λοίμωξη και εκκινούν τη διαδικα-
σία της επούλωσης τραύματος. Από την άλλη πλευρά, 
εάν η φλεγμονή είναι σοβαρή και παρατεταμένη, μπο-
ρεί να προκαλέσει σημαντική καταστροφή των ιστών 

(Graves, 1999). Πολλοί τύποι κυττάρων και μεσολαβη-
τές, συμπεριλαμβανομένων των Τh1 και Τh2 βοηθητι-
κών λεμφοκυττάρων, κυτοκινών και χυμοκινών, φαίνε-
ται να συμμετέχουν στην ανοσοπαθογένεση της περι-
οδοντικής νόσου (Garlet, et al. 2003). 

Παρόμοια με άλλα χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα, 
έτσι και στην περιοδοντική νόσο συμμετέχει ένα πολύ-
πλοκο δίκτυο κυτοκινών ως μεσολαβητές ζωτικής ση-
μασίας που ελέγχουν τις κυτταρικές αλληλεπιδράσεις. 
Όπως έχει παρατηρηθεί σε πολλές κλινικές και πειρα-
ματικές μελέτες, οι λιποπολυσακχαρίτες (LPS) και άλλα 
βακτηριακά προϊόντα μπορούν να διεγείρουν τα κύττα-
ρα του ξενιστή ώστε να απελευθερώνουν προ-φλεγ-
μονώδεις κυτοκίνες όπως IL-1β, IL-6, ΤΝF-α και άλλoυς 
μεσολαβητές. Τα κύτταρα-στόχοι με τη σειρά τους υπο-
κινούνται να επεξεργαστούν ακόμα άλλες κυτοκίνες 
(ορισμένες αντιφλεγμονώδεις κυτοκίνες, π.χ. IL-10), 
φλεγμονώδεις μεσολαβητές και, στην περίπτωση κα-
ταστρεπτικών νοσημάτων, καταβολικά ένζυμα. Το δί-
κτυο των κυτοκινών ελέγχει τους φλεγμονώδεις μη-
χανισμούς είτε εντείνοντάς τους είτε να περιορίζο-
ντας τις αντιδράσεις των ιστών (Matthias, et al. 2001). 

Στην περιοδοντική νόσο, η αρχική (οξεία) φλεγμονώ-
δης φάση περιλαμβάνει την άμεση αντίδραση και την 
ενεργοποίηση αμυντικών μηχανσιμών έναντι των βα-
κτηρίων και των προϊόντων τους, η οποία έχει ως απο-
τέλασμα την αυξημένη μετανάστευση ουδετερόφιλων 
στην ουλοδοντική σχισμή, την αυξημένη ροή πρωτεϊνών 
του ορού στους ιστούς, πολλαπλασιασμό των επιθηλι-
ακών κυττάρων και επακόλουθη τοπική συσσώρευση 
μονοπύρηνων κυττάρων (Matthias, et al. 2001). Το έμ-
φυτο ανοσοποιητικό σύστημα στο μικροπεριβάλλον 
των περιοδοντικών ιστών αποτελείται από πολλούς τύ-
πους κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των επιθηλια-
κών κυττάρων, των CD38+ κυττάρων Langerhans στον 
στοματικό βλεννογόνο, των ιστικών μακροφάγων, των 
ουδετερόφιλων και των δενδριτικών κυττάρων (Teng, 
2006). Ο ρόλος τους στο περιοδόντιο είναι να παρέ-
χουν άμυνα κατά της εισβολής παθογόνων και να δια-
τηρούν την ακεραιότητα των ιστών. Παρά το γεγονός 
ότι οι περισσότεροι μικροοργανισμοί εντοπίζονται έξω 
από τους περιοδοντικούς ιστούς, «ειδικά μοριακά πρό-
τυπα των μικροβίων» (Microbial Associated Molecular 
Patterns - MAMPs) διεγείρουν τις έμφυτες ανοσοαπο-
κρίσεις ενεργοποιώντας τον Toll-like υποδοχέα (TLR), 
ο οποίος, με τη σειρά του, μπορεί να εκκινήσει και να 
διαμορφώσει τις προσαρμοστικές ανοσοαποκρίσεις 
(adaptive immune responses) (Uehara, et al. 2006). Αυ-
τοί οι υποδοχείς εκφράζονται από ανοσιακά κύτταρα 
όπως τα μακροφάγα, τα ουδετερόφιλα και τα δενδρι-
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τικά κύτταρα, καθώς, επίσης, και από μη-ανοσιακά κύτ-
ταρα, όπως οι ινοβλάστες και τα επιθηλιακά κύτταρα. 
Στους περιοδοντικούς ιστούς, η έκφραση των TLR2 και 
TLR4 αυξάνεται στη σοβαρή περιοδοντίτιδα, υποδηλώ-
νοντας ότι αυτοί οι υποδοχείς έχουν αυξημένη ικανό-
τητα να σηματοδοτούν και να επηρεάζουν την έκφρα-
ση των κυτοκινών (Lei, et al. 2005, Kajita, et al. 2007).

Όσον αφορά το ρόλο του μικροβιακού βιοφίλμ, τα 
μεταβολικά προϊόντα των μικροβίων, κυρίως οι LPS, οι 
οποίοι είναι ενδοτοξίνη του κυτταρικού τοιχώματος των 
Gram-αρνητικών παθογόνων, είναι ένα από τα κύρια μι-
κροβιακά μοριακά μοτίβα (MAMPs) που μπορούν να δι-
εγείρουν την έκφραση και την παραγωγή προ-φλεγμο-
νωδών κυτοκινών μέσω ενεργοποίησης των TLRs. Αυ-
τές οι κυτοκίνες, π.χ., IL-1β, ΤΝF-α και IL-6 θεωρούνται 
οι βασικοί εκκινητές που ενέχονται στην καταστροφή 
των μαλακών και των σκληρών ιστών, κάτι το οποίο απο-
τελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοδοντικής νό-
σου (Muna S Elburki, 2018).

Ο σημαντικός ρόλος του LPS για τις περιοδοντικές 
παθήσεις διαπιστώθηκε στη μελέτη των de Aquino, et 
al. (2009), όπου πραγματοποιήθηκε LPS-επαγόμενη πε-
ριοδοντική νόσος σε πειραματικό μοντέλο, μετά από 
άμεση έγχυση LPS στους ιστούς των ούλων. Η έγχυ-
ση LPS στους ουλικούς ιστούς προκάλεσε τοπική αντί-
δραση του ξενιστή, η οποία περιελέμβανε την πρόσλη-
ψη φλεγμονωδών κυττάρων, την παραγωγή προστα-
νοειδών και κυτοκινών, την έκκριση λυτικών ενζύμων 
και τη διέγερση των οστεοκλαστών, με αποκορύφω-
μα την καταστροφή των μαλακών και των ενασβεστι-
ωμένων ιστών του περιοδοντίου. Σχεδόν η ίδια από-
κριση ξενιστή μπορεί να επιτευχθεί με μόλυνση αρου-
ραίου με ένα περιοδοντοπαθογόνο, όπως ο P. gingivalis 
(Chang, et al. 1988).

Η IL-1 και ο TNF-α μπορούν να ρυθμίσουν προς τα 
πάνω τη σύνθεση κολλαγενάσης και PGE2 που μεσο-
λαβούν στην καταστροφή των περιοδοντικών ιστών. 
Στην οξεία ουλίτιδα, κυριαρχούν τα Τ-λεμφοκύτταρα, 
ενώ στην μεταγενέστερη ανοσοαπόκριση, υπερισχύ-
ουν μεγάλοι αριθμοί κυττάρων Β. Αυτό οδήγησε σε συ-
ζητήσεις και διαφωνίες σχετικά με τον αμυντικό ρόλο 
των κυτταρικών ανοσιακών αποκρίσεων στην ουλίτι-
δα. Η χρόνια φλεγμονή πιστεύεται ότι ελέγχεται κυρίως 
από τις IL-2, IFN-γ, IL-10 και IL-12, ενώ η οξεία φλεγμο-
νή προκαλείται κυρίως από τα αυξημένα επίπεδα των 
κυτοκινών της οικογένειας IL-1, καθώς, επίσης, και του 
ΤΝF-α. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να αναγνωρι-
στεί ότι ο συνηθέστερος τύπος περιοδοντίτιδας, που 
είναι η χρόνια περιοδοντίτιδα, στην πραγματικότητα χα-
ρακτηρίζεται από διήθηση φλεγμονωδών κυττάρων με 

τα πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα (PMNL) να μετα-
ναστεύουν στον περιοδοντικό θύλακα ενώ τα χρόνια 
φλεγμονώδη κύτταρα παραμένουν στον περιοδοντι-
κό συνδετικό ιστό. Συνεπώς, η χρόνια περιοδοντίτιδα 
χαρακτηρίζεται από «εκρήξεις» οξείας φλεγμονής και 
ιστικής καταστροφή (σε έξαρση) ακολουθούμενη από 
περιόδους ύφεσης. Επιπλέον, οι αλλαγές στην έκφρα-
ση ολόκληρων οικογενειών των κυτοκινών μπορεί να 
είναι συμβατές με την αλλαγή από τις αποκρίσεις τύ-
που Τh 1 σε Τh2. Αυτή η αλλαγή έχει παρατηρηθεί σε 
χρόνιες ασθένειες και εμπλέκεται στη χρόνια περιο-
δοντική φλεγμονή (Matthias, et al. 2001).

Η περιοδοντική νόσος είναι μια περιφερειακή λοίμω-
ξη που προκαλείται από ποικιλία Gram-αρνητικών βα-
κτηρίω. Στο πυκνό φλεγμονώδη διήθημα των περιοδο-
ντικών βλαβών έχουν βρεθεί CD4 + και CD8 + Τ-λεμφο-
κύτταρα, ως κύτταρα μνήμης / ενεργοποιημένα Τ-λεμ-
φοκύτταρα. Τα Τ-λεμφοκύτταρα τύπου Th1 ρυθμίζουν 
προς τα πάνω την παραγωγή προ-φλεγμονωδών κυ-
τοκινών IL-1 και TNF-α, οι οποίες μπορούν να προκα-
λέσουν απορρόφηση του οστού προωθώντας τη δια-
φοροποίηση των προδρόμων οστεοκλαστών και την 
ενεργοποίησή τους ως επακόλουθοι οστεοκλάστες. 
Η διαφοροποίηση των οστεοκλαστών εξαρτάται από 
την ενεργοποίηση της παραγωγής του συνδέτη οστεο-
προτεγερίνης (OPG-L) από τους οστεοβλάστες. Ο πα-
ράγοντα νέκρωσης όγκου-α (TNF-α), ο ενεργοποιητή 
του υποδοχέα για τον συνδέτη NFkB (RANKL), ο υπο-
δοχέας του RANK και ο φυσικός ανταγωνιστής, οστε-
οπροτεγερίνη (OPG), έχει βρεθεί ότι αποτελούν βασι-
κούς ρυθμιστές της αναδιαμόρφωσης του οστού (bone 
remodeling) και εμπλέκονται άμεσα στη διαφοροποίη-
ση, τη διέγερση, και την επιβίωση των οστεοκλαστών 
και των προδρόμων οστεοκλαστών (Taubman & Kawai, 
2001). Τα ενεργοποιημένα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα εκ-
φράζουν τον RANKL, ο οποίος μπορεί να ενεργοποιή-
σει άμεσα την οστεοκλαστογένεση και την απώλεια του 
φατνιακού οστού που χαρακτηρίζει την περιοδοντίτιδα.

Αντίθετα, διεγερμένα Τ-λεμφοκύτταρα, ως αποτέλε-
σμα της άμεσης παραγωγής και έκφρασης OPG-L, μπο-
ρούν να διεγείρουν τη διαφοροποίηση των οστεοκλα-
στών απευθείας. Ο OPG-L φαίνεται να εκφράζεται ως 
επί το πλείστον σε κύτταρα τύπου Th1. Η συμβολή των 
Τ-λεμφοκυττάρων στην απορρόφηση του οστού στην 
περιοδοντική νόσο φαίνεται να εξαρτάται από τον βαθ-
μό πρόσέλκυσης Τ-λεμφοκυττάρων τύπου Th1 στους 
φλεγμέντοντες ουλικούς ιστούς. Αυτή η προσέλκυση 
Τ-λεμφοκυττάρων μεσολαβείται από μόρια προσκόλ-
λησης και χυμοκίνες/υποδοχείς χυμοκινών (Taubman 
& Kawai, 2001).
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Βιολογική βάση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ 
περιοδοντίτιδας και υπογονιμότητας
Ο όρος υπογονιμότητα ορίζεται ως αποτυχία μιας γυ-
ναίκας να συλλάβει μετά από ένα έτος συνουσίας χω-
ρίς προφυλάξεις. Όσον αφορά την επίδραση της πε-
ριοδοντικής νόσου στη γυναικεία γονιμότητα, έχει κα-
ταστεί σαφές, μετά από αρκετές μελέτες, ότι οι προ-
σβολή και τοπική λοίμωξη των περιοδοντικών ιστών 
από Gram αρνητικά βακτήρια έχει ως αποτέλεσμα την 
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού μηχανισμού και την 
επακόλουθη πρόκληση υπερπαραγωγής προ-φλεγμο-
νωδών μεσολαβητών, όπως ο παράγοντας νέκρωσης 
όγκου άλφα (TNF-α), η ιντερφερόνη- γ (ΙFΝ-γ) και η 
ιντερλευκίνη 1β (IL-1β) κ.λπ. (Graves, 2008). Αυτό έχει 
υποστηριχθεί έντονα από διάφορες μελέτες, οι οποί-
ες έχουν δείξει ότι ακόμη και μία υποκλινική λοίμωξη 
επιρρεάζει σημαντικά τη σύλληψη. Το σημαντικό πο-
σοστό αποτυχίας επίτευξης κύησης παρά το γεγονός 
ότι έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη γνώ-
ση και τις τεχνικές για τη θεραπεία της υπογονιμότη-
τας, έχει εγείρει ανησυχίες, τα τελευταία χρόνια, σχε-
τικά με το ρόλο της περιοδοντικής νόσου στην υπο-
γονιμότητα και την αποτυχία της εμφύτευσης του εμ-
βρύου (Hart 2012, Camejo, et al. 2001, Matalliotakis, et 
al. 2006, Kavoussi, et al. 2009). Το ερώτημα που προκύ-
πτει είναι εάν η χρόνια λοίμωξη από περιοδοντική νόσο 
επηρεάζει άμεσα το ενδομήτριο ή επηρεάζει την απο-
τελεσματικότητα της ορμονικής θεραπείας που χρησι-
μοποιείται για τη θεραπεία της υπογονιμότητας ή έμ-
μεσα σε συνδυασμό με άλλες υποκλινικές λοιμώξεις 
που προκαλούν υπογονιμότητα (Goepfert, et al. 2004, 
Goldenberg & Culhane 2006). 

Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα φαίνεται να 
είναι δύσκολη αλλά οι πιθανοί μηχανισμοί που υποστη-
ρίζονται από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία είναι ότι η υπο-
γονιμότητα που σχετίζεται με την περιοδοντική νόσο 
οφείλεται σε τοπική επίδραση στο ενδομήτριο ή ίσως 
και σε κάποιον άλλο μηχανισμό που δεν είναι σαφής. 
Συλλογικά αποδεικτικά στοιχεία μέχρι στιγμής προτεί-
νουν ότι η επιτυχής θεραπεία της περιοδοντικής νό-
σου έχει οδηγήσει σε βελτίωση της ενδοθηλιακής και 
αγγειακής λειτουργίας και μείωση των επιπέδων των 
δεικτών φλεγμονής.

Η επίδραση της περιοδοντικής νόσου στο ενδομήτριο 
επιβεβαιώνεται από πολλές μελέτες (Weiss, et al. 2009, 
Johnson, et al. 2010, Hart & Norman 2006, Barnhart, et 
al. 2002) και έχει εξηγηθεί με παρόμοιο τρόπο με άλ-
λες φλεγμονώδεις καταστάσεις, όπως οι υδροσάλπαγ-
γες, η ενδομητρίτιδα και το σύνδρομο πολυκυστικών 
ωοθηκών, στις οποίες έχει υποτεθεί ότι η αρνητική επί-

δραση στη σύλληψη σχετίζεται εν μέρει με κάποια επί-
πτωση στο ενδομήτριο. 

Η απάντηση στο βασικό ερώτημα εάν η περιοδοντική 
λοίμωξη όχι μόνο επηρεάζει το αναπαραγωγικό δυνα-
μικό, αλλά και μεταβάλλει την επιτυχία και την έκβαση 
της θεραπείας της υπογονιμότητας, δεν έχει διερευ-
νηθεί εκτενώς (Nwhator, et al. 2014, Haytaç, et al. 2004).

Για τη διερεύνηση του βιολογικού μηχανισμού που 
μπορεί να εξηγήσει την πιθανή σύνδεση μεταξύ της 
περιοδοντικής νόσου και της υπογόνιμότητας χρειά-
ζονται συνήθως πειραματικές μελέτες. Προς το παρόν 
όμως τέτοιου τύπου μελέτες δεν έχουν πραγματοποιη-
θεί. Υπάρχουν δύο μελέτες, οι οποίες βρήκαν ότι υπάρ-
χει συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών καταστάσεων, 
ωστόσο, το εύρημα αυτό ήταν ένα δευτερεύον αποτέ-
λεσμα των ερευνών αυτών (Arce, et al. 2009, Fogacci, 
et al. 2016). Οι Fogacci, et al. (2016), στη συζήτηση των 
αποτελσμάτων της μελέτης τους, παραθέτουν δύο πι-
θανές βιολογικές εξηγήσεις. Καθώς η περιοδοντίτιδα 
προκαλεί συστηματική φλεγμονή, η οποία ανιχνεύεται 
με την μετρήσιμη συστηματική αύξηση των επιπέδων 
των προ-φλεγμονοδών κυτοκινών και τη μείωση των 
επιπέδων των αντι-φλεγμονωδών κυτοκινών, θα μπο-
ρούσε να εηρεάσει τη γονιμότητα, πιθανώς: α) εμπο-
δίζοντας την ωορρηξία, β) εμποδίζοντας την εμφύτευ-
ση του εμβρύου ή με το να μην ευνοεί την διατήρηση 
της εμφύτευσής του. 

Έχει αποδειχθεί ότι οι κυτοκίνες της οικογένειας 
IL-1 αναστέλλουν τον άξονα υποθαλάμου-υπόφυ-
σης-γονάδων, μειώνοντας τα επίπεδα της ορμόνης 
απελευθέρωσης γοναδοτροπίνης και της ωχρινοτρό-
που ορμόνης, οδηγώντας σε αποτυχία της ωορρηξίας 
(Donesky, et al. 1998, Martoriati & Gérard 2003, Sirivelu, 
et al. 2009). Επίσης, η παραγωγή προγεστερόνης, η 
οποία είναι απαραίτητη για την επιτυχή εμφύτευση 
του εμβρύου, ρυθμίζεται από αυξητικούς παράγοντες 
και κυτοκίνες όπως η IL-1 (Kohen, et al. 1999, Terranova 
& Rice 1997, Zmijewska, et al. 2012). Ομοίως, έχει απο-
δειχθεί ότι κυτοκίνες όπως ο ΤΝF-α, η IL-1β και η IL-6 
εμπλέκονται στη ρύθμιση της σύνθεσης, την απελευ-
θέρωση και το μεταβολισμό της ενδομητρικής προ-
σταγλανδίνης F2α για την προστασία του ωχρού σω-
ματίου κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της κύ-
ησης (Franczak, et al. 2012).

Κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες, έχει διαπιστωθεί 
ότι σε πολλές μελέτες παρατηρείται συσχέτιση μετα-
ξύ διαφόρων συστηματικών καταστάσεων και της φτω-
χής στοματικής υγιεινής ή της περιοδοντικής νόσου. 
Έτσι, προκειμένου οι κλινικοί ιατροί να ευαισθητοποι-
ήσουν τους ασθενείς τους, άρχισαν όλο και περισσό-
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τερο να υιοθετούν στερεότυπες φράσεις, οι οποίες 
έγιναν πολύ εύστοχα μηνύματα, όπως για παράδειγ-
μα, «δεν μπορείται να έχετε καλή γενική υγεία χωρίς 
να έχετε καλή στοματική υγεία» ή «το στόμα είναι μέ-
ρος του σώματός μας» (Cullinan, et al. 2009). Επιπλέ-
ον, άρχισε να γίνεται ευρύτερα αποδεκτό ότι ορισμέ-
να παθογόνα που προκαλούν περιοδοντικές λοιμώξεις, 
αποκτούν πρόσβαση στην κυκλοφορία του αίματος και 
μεταφέρονται σε απομακρυσμένες περιοχές προσβά-
λοντας άλλα όργανα (Amar & Han, 2003). Το 1891, προ-
τάθηκε για πρώτη φορά από τον από τον Αμερικανό 
οδοντίατρο Miller, η «θεωρία της εστιακής λοίμωξης», 
υποδεικνύοντας ότι οι μικροοργανισμοί ή τα προϊόντα 
τους εισέρχονται στις παρακείμενες περιοχές του σώ-
ματος ή σε περιοχές απομακρυσμένες από τη στομα-
τική κοιλότητα (Miller, 1891). 

Έχουν περιγραφεί τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί με 
τους οποίους το στοματικό μικροβίωμα μπορεί να συνει-
σφέρει σε συστημικές νόσους, ως εξής (Jin, et al. 2003):
• Μεταστατική λοίμωξη (metastatic infection) που 

προκαλείται από μεταφορά βακτηρίων. 
• Μεταστατικό τραυματισμό (metastatic injury) από 

τις επιδράσεις των μικροβιακών τοξινών και 
• Μεταστατική φλεγμονή (metastatic inflammation) 

που προκαλείται από ανοσιακό τραυματισμό.
Διάφορες υποθέσεις έχουν προταθεί για να αποδεί-

ξουν τη σχέση μεταξύ χρόνιας περιοδοντικής νόσου 
και συστημικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης 
• της κοινής ευαισθησίας σε δύο νοσήματα, 
• της συστημικής φλεγμονής, 
• της άμεσης βακτηριακής εισβολής, 
• της ανοσιακής διασταυρούμενης 

αντιδραστικότητας, και 
• της μοριακής μίμησης μεταξύ βακτηριακών 

αντιγόνων και αυτοαντιγόνων, (Pizzoa, et al. 2010). 
Στη γυναικολογία, η φλεγμονή έχει σημαντικό αντί-

κτυπο στις ωοθήκες, τη μήτρα, το έμβρυο και την εμ-
φύτευση (Weiss, et al. 2009). 

Μια απομακρυσμένη, χαμηλού βαθμού στοματική λοί-
μωξη μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή της μητρικής-εμ-
βρυϊκής μονάδας παρόμοια με τη βακτηριακή κολπίτιδα. 

Επιπρόσθετα, ορισμένα βακτήρια του στόματος μπο-
ρούν να προκαλέσουν φλεγμονή του πλακούντα και 
υπερπλασία του φθαρτού (Kim & Amar, 2006). 

Από την άλλη πλευρά, οι φλεγμονώδεις κυτοκίνες 
θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην πα-
ραγωγή σπέρματος. 

Η φλεγμονή σχετίζεται επίσης με το επίπεδο οξει-
δωτικού στρες και το τελευταίο είναι γνωστό ότι μειώ-
νει τη λειτουργία του σπέρματος. Το οξειδωτικό στρες 

επίσης βλάπτει το DNA του σπέρματος, οδηγώντας σε 
απόπτωση σπέρματος (Azenabor, et al. 2015). 

Αυτές οι γενικές εξηγήσεις, καθώς και εκείνες που 
αναφέρονται ξεκάθαρα σε αυτό το άρθρο, αντιπροσω-
πεύουν ορισμένους πιθανούς μηχανισμούς συσχέτι-
σης μεταξύ κακής στοματικής υγείας και στειρότητας. 
Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να διευ-
κρινιστούν τα αίτια της συγχρονικότητας αυτών των 
δύο γεγονότων (Rashidi Maybodi, et al. 2017).

Περιοδοντική νόσος και χρόνος σύλληψης
Η επίδραση της περιοδοντίτιδας στην αύξηση του χρό-
νου σύλληψης διερευνήθηκε από τους Hart, et al. (2012), 
οι οποίοι πραγματοποίησαν μία τυχαιοποιημένη ελεγ-
χόμενη μελέτη στην Αυστραλία. Στη μελέτη συμμετεί-
χαν γυναίκες που βρίσκονταν στο μέσον της κύησης 
και είχαν διαγνωστεί με πειοδοντίτιδα (δηλαδή, με πα-
ρουσία περιοδοντικών θυλάκων με βάθος ≥ 4mm σε 
12 ή περισσότερες θέσεις ανίχνευσης σε δόντια που 
είχαν ανατείλει πλήρως). Επιπλέον, από τις γυναίκες 
που επρόκειτο να επιλεγούν να συμμετέχουν στη με-
λέτη ζητήθηκε να δόσουν πληροφορίες σχετικά με το 
εάν είχαν προγραμματίσει την κύηση, το χρόνο σύλ-
ληψης, εάν έλαβαν θεραπεία για υπογονιμότητα και 
ποιά ακριβώς ήταν αυτή. Τελικά, από τις 3.737 εγκύους 
που προσλήφθηκαν στη μελέτη, υπήρχαν πληροφορί-
ες από 3.416 αυθόρμητες συλλήψεις, συμπεριλαμβα-
νομένων των 1.014 περιπτώσεων με περιοδοντική νόσο 
(29,7%). Οι προγραμματισμένες κυήσεις αντιστοιχού-
σαν σε 1.956 από τις 3.416 της μελέτης. Για 146 γυναί-
κες, ο χρόνος σύλληψης ( TTC) ήταν > 12 μήνες και η 
συχνότητα εμφάνισης περιοδοντικής νόσου ήταν με-
γαλύτερη σε αυτή την ομάδα (34,9% έναντι 25,7%, P = 
0,015). Η μέση τιμή TTC στις γυναίκες με περιοδοντι-
κή νόσο ήταν 7,1 μήνες [διάστημα εμπιστοσύνης (CI): 
5,7-8,6] σε σύγκριση με 5,0 μήνες (CI: 4,4-5,5, P = 0,019) 
στις γυναίκες χωρίς περιοδοντική νόσο. Όσον αφορά 
τη φυλετική κατανομή, η περιοδοντική νόσος ήταν πα-
ρούσα σε ποσοστό 23,8% των Καυκάσιων γυναικών και 
στο 41,4% των μη Καυκάσιων γυναικών. Σε σύγκριση με 
τις Καυκάσιες γυναίκες χωρίς περιοδοντική νόσο, οι μη 
Καυκάσιες γυναίκες με περιοδοντική νόσο είχαν αυξη-
μένη πιθανότητα να έχουν TTC > 12 μήνες [13,9% ένα-
ντι 6,2%, λόγος πιθανότητας (OR): 2,88 με CI: 1,62-5,12, 
P, 0,001], αλλά δεν υπήρχε διαφορά για τις Καυκάσιες 
με περιοδοντική νόσο (8,6% έναντι 6,2% , OR: 1,15, CI: 
0,74-1,79, Ρ = 0,534). Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες 
του αυξημένου TTC > 1 έτος περιλαμβάνουν την ηλι-
κία, τον δείκτη μάζας σώμαρος ΔΜΣ > 25 και το κάπνι-
σμα. Συμπερασματικά, η μελέτη των Hart, et al. (2012) 
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έδειξε ότι στις μη Καυκάσιες γυναίκες, η περιοδοντική 
νόσος σχετίζεται με αυξημένο TTC, καθώς οι γυναίκες 
με περιοδοντική νόσο έχουν κατά 2 μήνες περίπου με-
γαλύτερο χρόνο σύλληψης, το οποίο υποδεικνύει ότι 
η περιοδοντική νόσος αποτελεί έναν αρνητικό παρά-
γοντα της ίδιας τάξης μεγέθος με την παχυσαρκεία. Η 
αρνητική επίδραση της περιοδοντικής νόσου στη σύλ-
ληψη ήταν σημαντική μόνον για τις μη Καυκάσιες γυ-
ναίκες, κάτι το οποίο συνάδει με την γνωστή διαφορά 
στον επιπολασμό, την επίδραση και τη βαρύτητα της 
περιοδοντικής νόσου μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων 
(Horton, et al. 2008, Kinane & Bouchard, 2008). Το εάν 
ο αυξημένος TTC σχετίζεται με την περιοδοντική νόσο 
ή άλλο παράγοντα που υπάρχει και σε αυτές τις γυναί-
κες, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Εάν η σχέση μεταξύ της περιοδοντικής νόσου και 
του χρόνου σύλληψη δεν εξηγείται από συναφείς πα-
ράγοντες όπως η εθνικότητα, η ηλικία, ο ΔΜΣ και το 
κάπνισμα, τότε υπάρχουν δύο πιθανοί μηχανισμοί με 
τους οποίους μπορεί να θεωρηθεί ότι η περιοδοντική 
νόσος μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον TTC. Οι Hart, 
et al. (2012) πρότειναν δύο πιθανούς μηχανισμούς για 
να εξηγήσουν τον αυξημένο χρόνο σύλληψης μετα-
ξύ των γθναικών με περιοδοντική νόσο. Ένας πιθανός 
μηχανισμός που είναι υπεύθυνος για την αρνητική επί-
δραση της περιοδοντικής νόσου στη σύλληψη μπορεί 
να είναι η χαμηλού βαθμού συστημική φλεγμονή που 
συνδέεται με την περιοδοντική νόσο, η οποία μπορεί 
να έχει τοπική επίδραση εντός του ενδομητρίου (Υπό-
θεση 1). Ο άλλος πιθανός μηχανισμός υποδηλώνει ότι 
η περιοδοντική νόσος είναι ένας δείκτης συστημικής 
φλεγμονής (Υπόθεση 2).

Υπόθεση 1 
Πολλές φλεγμονώδεις καταστάσεις έχουν αρνητικό 
αντίκτυπο στη σύλληψη, όπως η παρουσία υδροσαλ-
πίγγων (Johnson, et al. 2010), η ενδομητρίωση (Barnhart, 
et al. 2002) και το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθη-
κών (Hart, 2007). Σε αυτές τις παθολογικές καταστά-
σεις πιστεύεται ότι η αρνητική επίδραση στη γονιμό-
τητα σχετίζεται εν μέρει με κάποια επίδραση στο εν-
δομήτριο (Barnhart, et al. 2002, Hart & Norman, 2006, 
Weiss, et al. 2009, Johnson, et al. 2010). 

Στη μελέτη των Hart, et al. (2012), η σχέση μεταξύ πε-
ριοδοντικής νόσου και αυξημένoυ TTC περιορίστηκε 
σε μη Καυκάσιες γυναίκες ενώ δεν διαπιστώθηκε συ-
σχέτιση των δύο αυτών καταστάσεων στις Καυκάσιες 
γυναίκες. Μια πιθανή εξήγηση γι ‘αυτή την παρατήρη-
ση είναι ότι οι μη-Καυκάσιος γυναίκες με περιοδοντι-
κή νόσο σε αυτή τη μελέτη ήταν ανοσολογικά διαφο-

ρετικές από τις Καυκάσιες γυναίκες με περιοδοντική 
νόσο και ως εκ τούτου είναι πιο ευαίσθητες στην πε-
ριοδοντική νόσο και στις συστημικές συνέπειές της.

Τα τελευταία 15 χρόνια, έχουν υπάρξει περισσότερες 
από 100 δημοσιεύσεις, οι οποίες περιγράφουν συσχέ-
τιση μεταξύ συγκεκριμένων σημειακών νουκλεοτιδικών 
πολυμορφισμών (single nucleotide polymorphisms, SNPs) 
και της περιοδοντικής νόσου. Αυτές οι μελέτες έχουν 
πραγματοποιηθεί σε πολλούς πληθυσμούς, συμπερι-
λαμβανομένων των Αμερικανών, Χιλιανών, Βραζιλιά-
νων, Βρετανών, Ολλανδών, Γερμανών, Ελλήνων, Τσέ-
χων, Ιαπωνών, Ταϊλανδών και Κινέζων (Hart & Kornman, 
1997, Kornman, et al. 1997, Loos, et al. 2009, Nibali, et al. 
2009, Trombone, et al. 2009, Anovazzi, et al. 2010, Cao 
et al. 2010, Chai, et al. 2010a,b, Laine, et al. 2010, Schaefer 
et al. 2010a,b, Shete, et al. 2010, Folwaczny. et al. 2011, 
Scarel-Caminaga, et al. 2011, Schafer, et al. 2011). Αυτές 
οι μελέτες έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε SNPs στην 
γονιδιακή ομάδα της IL-1 (Kornman, et al. 1997, Laine, et 
al. 2001, Meisel, et al. 2002a,b, D’Aiuto, et al. 2004, Moore 
et al. 2004, Quappe, et al.2 004). Ωστόσο, συγκεκριμένοι 
SNPs στον ΤΝF-α (Craandijk, et al. 2002, Fassmann, et al. 
2003, Soga, et al. 2003, D’Aiuto, et al. 2004, Folwaczny, et 
al. 2004a,b,c,d, Moore, et al. 2004), στον υποδοχέα TNF 
τύπου 2 (TNFR2, Shimada, et al, 2004), τον Toll υποδοχέα 
2 και 4 (D’ Aiuto, et al. 2004, Folwaczny, et al. 2004a,b,c,d), 
την IL-2 (Scarel-Caminaga, et al. 2002), την IL-4 (Scarel-
Caminaga et al. 2003, Pontes, et al. 2004), την IL-6 (D’ 
Aiuto et al. 2004), την IL-10 (McDevitt, et al. 2000), τις 
μεταλλοπρωτεϊνάσες MMP -1 (Itagaki, et al. 2004) και 
ΜΜΡ-3 (Itagaki, et al. 2004), τον υποδοχέα χημειοκί-
νης 5 (Folwaczny, et al. 2003), την λεμφοτοξίνη άλφα 
(Fassmann, et al. 2003), της NOD2 / CARD15 (Folwaczny, 
et al. 2004a,b,c,d), την βήτα-αμφενσίνη-1 (Boniotto, et 
al. 2004), τον CD14 (Folwaczny, et al. 2004a,b,c,d), τους 
IgG Fc υποδοχείς ΙΙΙα και IIIb (Sugita, et al. 2001), τη μυ-
ελοϋπεροξειδάση (ΜΡΟ, Meisel, et al.2002), το γονίδιο 
ινωδογόνου (Sechi, et al. 2000) και τον αναστολέας του 
ενεργοποιητή πλασμινογόνου (Plasminogen activator 
inhibitor-1, PAI-1) (Izakovicova Holla, et al. 2002) έχουν 
επίσης αξιολογηθεί.

Οι περισσότερες μελέτες έχουν αναφέρει ότι η πα-
ρουσία συγκεκριμένων SNPs συνδέονται με αυξημέ-
νο κίνδυνο περιοδοντικής νόσου (εύρος του OR από 2 
έως 4) ενώ ορισμένες μελέτες έχουν αναφέρει λόγους 
πιθανοτήτων για περιοδοντική νόσο τόσο υψηλό έως 
6,4 (Sechi, et al. 2000) μετά από έλεγχο για κάπνισμα. 

Πολλές μελέτες έχουν, επίσης, δείξει ότι διαφορετι-
κοί SNPs στο ίδιο γονίδιο [π.χ. IL-1Β, λεμφοτοξίνη άλφα 
(Fassmann, et al. 2003), ΜΡΟ (Meisel, et al. 2002a,b) και 
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IgG Fc IIIb (Sugita, et al. 2001)] μπορούν να συσχετι-
στούν είτε με αυξημένο είτε με μειωμένο κίνδυνο για 
περιοδοντική νόσο. Επιπλέον, έχουν, επίσης, παρουσι-
αστεί συγκεκριμένοι SNPs να συνδέεται με την αποτυ-
χία απόκρισης σε εξατομικευμένη περιοδοντική θερα-
πεία (Persson, et al. 2003) και υπάρχουν σημαντικές εν-
δείξεις για αλληλεπιδράσεις γονιδίου-περιβάλλοντος 
όσον αφορά το κάπνισμα (Laine, et al. 2001, Izakovicova 
Holla, et al. 2002, Meisel, et al. 2002a,b, Meisel, et al. 2004).

Πολλά από τα SNPs που σχετίζονται με την περιοδο-
ντική νόσο βρίσκονται εντός ανοσορυθμιστικών γονι-
δίων. Επιπλέον, υπάρχουν καλά εδραιωμένες εθνοτι-
κές παραλλαγές της συχνότητας των SNPs σε πολλά 
από τα γονίδια που σχετίζονται με την περιοδοντική 
νόσο (Nguyen, et al. 2004).

Πολλές από τις κυτοκίνες που εμπλέκονται με την 
παθογένεση της περιοδοντικής νόσου (συμπεριλαμ-
βανομένων των IL-1, IL-6, TNF-α και ΜΜΡ) εμπλέκο-
νται, επίσης, στη ρύθμιση της εμφύτευση του εμρύου. 
Οι Hart, et al. (2012) εικάζουν ότι οι παρατηρούμενες 
εθνοτικές διαφορές στις συχνότητες αλληλομόρφων 
μπορεί δυνητικά να συμβάλλουν στις διαφορές ποτ 
παρατηρούνται στον TTC σε διαφορετικούς εθνοτι-
κούς πληθυσμούς με περιοδοντική νόσο. Αυτή η υπό-
θεση, ωστόσο, απαιτεί πιο λεπτομερή αξιολόγηση με 
προοπτικές μελέτες.

Υπόθεση 2
Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει μια ισχυρή γενετική 
βάση για διαφορές μεταξύ των ατόμων όσον αφορά 
την εκδήλωση λοιμώξεων (Segal & Hill, 2003). Με την 
αναγνώριση της παρουσίας μικροοργανισμών που ει-
σβάλλουν στον οργανισμό, το έμφυτο ανοσοποιητι-
κό σύστημα δημιουργεί μια απάντηση που στοχεύει 
στον έλεγχο της λοίμωξης. Η ενεργοποίηση μακροφά-
γων, δενδριτικών κυττάρων και ουδετερόφιλων είναι 
το κλειδί της διαδικασίας αυτής (Iwasaki, 2003, Zhao, 
et al. 2003) ενώ η απενεργοποίησή τους είναι καθορι-
στικής σημασίας για τη διατήρηση της ομοιόστασης 
(Bellingan, 1999). Συνεπώς, η ανοσιακή απόκριση θα 
πρέπει να είναι κατάλληλη και ισορροπημένη προκει-
μένου να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη για την 
εξάλειψη των λοιμωγόνων παραγόντων. 

Ωστόσο, τα άτομα διαφέρουν ως προς την ικανότη-
τά τους να αναπτύσσουν μια φλεγμονώδη απόκριση 
(Romero, et al. 2004). Ορισμένα άτομα είναι υπερ-α-
ποκρινόμενοι (hyperresponders) και έχουν υπερβολική 
τοπική ή συστηματική φλεγμονώδη απόκριση, η οποία 
μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη των ιστών. Άλλα άτο-
μα είναι υπο-αποκρινόμενοι (hypo-responders) και η 

μη ικανότητά τους να παράγουν επαρκή φλεγμονώδη 
απόκριση τους προδιαθέτει στην ευπάθειά τους στη 
λοίμωξη. Η επίδραση μιας μη ρυθμισμένης φλεγμονώ-
δους απόκρισης μπορεί να γενικευθεί (π.χ. συστηματικό 
σύνδρομο φλεγμονώδους απόκρισης, το οποίο συχνά 
εξελίσσεται στην πολυ-οργανική ανεπάρκεια και σε ση-
πτικό shock) ή τοπικά, όπως στην περιοδοντική νόσο.

Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα με υπερ-α-
νταποκρινόμενη ανοσοαπόκριση είναι πιο πιθανό 
να έχoουν περιοδοντική νόσο (Kornman, et al. 1997, 
Galbraith, et al. 1998, Kornman & di Giovine, 1998). Ομοί-
ως, οι γυναίκες με υπεραντιδραστικές ανοσολογικές 
αποκρίσεις μπορεί να έχουν μειωμένη ικανότητα να 
συλλάβουμ καθώς οι ανοσολογικοί μηχανισμοί έχουν 
θεωρηθεί ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στα προβλήμα-
τα αναπαραγωγής, όπως οι καθ’έξιν αποβολές, η υπο-
γονιμότητα και η αποτυχία εμφύτευσης. Μια επιτυχής 
κύηση περιλαμβάνει προσαρμογή της ανοσοαπόκρι-
σης της μητέρας στο αναπτυσσόμενο έμβρυο που θε-
ωρείται ως ημι-αλλομέσχευμα (Tang, et al. 2011). Πολ-
λές σύγχρονες μελέτες υποδεικνύουν ότι η ρύθμιση 
του ανοσοποιητικού συστήματος στις γυναίκες με υπε-
ραντιδραστικές ανοσοαποκρίσεις μπορεί να βελτιώσει 
τα ποσοστά επιτυχίας της εξωσωματικής γονιμοποίη-
σης (Winger, et al. 2009, Winger, et al. 2011). Αυτό μπο-
ρεί εν μέρει να εξηγήσει ορισμένες από τις φυλετικές 
διαφορές στην επιτυχία της θεραπείας της υπογονι-
μότητας που έχουν αναφερθεί, όπου οι μη Καψασια-
νές γυναίκες φαίνεται ότι έχουν μειωμένη πιθανότητα 
να συλλάβουν, αν και αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν δι-
αφορές στον επιπολασμό διαφόρων μεταβλητών που 
σχετίζονται με τη γονιμότητα, όπως π.χ. τα ινομυώμα-
τα, η παχυσαρκία, το PCOS και η σαλπιγγική νόσος, σε 
διαφορετικές εθνοτικές ομάδες (Feinberg, et al. 2006, 
Purcell, et al. 2007, Seifer, et al. 2008, Baker, et al. 2010, 
Fujimoto, et al. 2010).

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη των Hart, et al. 
(2012) είχε έναν αριθμό περιορισμών. Μια πιθανή προ-
κατάληψη στη μελέτη των Hart, et al. (2012) είναι ότι 
οι πρώιμες αποβολές εξαιρέθηκαν από το δείγμα των 
γυναικών της μελέτης, καθώς μόνο γυναίκες που ήταν 
τουλάχιστον στη 12η εβδομάδα κύησης συμπεριλήφθη-
καν. Δεν είναι γνωστό αν η περιοδοντική νόσος έχει 
επιρροή στο ποσοστό των αποβολών. Πιστεύεται, όμως 
ότι η θεραπεία της περιοδοντικής νόσου έχει περιορι-
σμένη επίδραση στην πιθανότητα αποβολής (Polyzos, 
et al. 2009) και αναγνωρίζεται πλέον ότι η θεραπεία της 
περιοδοντικής νόσου θα πρέπει να αρχίσει και να έχει 
ολοκληρωθεί κάποιες εβδομάδες πριν από τη σύλληψη 
ώστε να αποφευχθεί το στάδιο της μεταβατικής βακτη-
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ριαιμίας που επακολουθεί της περιοδοντικής θεραπεί-
ας και να μην υπάρχει αρνητική επίδραση στη σύλληψη 
και στο ποσοστό των πρώιμων αποβολών.

Ένας άλλος περιορισμός της μελέτης των Hart, et al. 
(2012) είναι ότι μερικές γυναίκες μπορεί να κάπνιζαν 
πριν από τη σύλληψη αλλά διέκοψαν όταν συνέλαβαν. 
Αυτό το αποτέλεσμα θα τείνει να μειώσει την επίδραση 
του καπνίσματος στον TTC και να υπερβάλλει την επί-
δραση της περιοδοντικής νόσου καθώς είναι πιο δια-
δεδομένη στους καπνιστές. Επιπλέον, οι ερευνητές ση-
μειώνουν ότι ένα ποσοστό 40% των κυήσεων δεν ήταν 
προγραμματισμένες (1.439 από τις 2.402 κυήσεις των 
γυναικών με περιοδοντική νόσο και 517 από 1.014 κυ-
ήσεις στις γυναίκες χωρίς περιοδοντική νόσο) και για 
αυτές δεν υπάρχουν πληροφορίες για το χρόνο σύλ-
ληψης. Αυτό θεωρείται ότι έχει αντίκτυπο στα αποτε-
λέσματα της μελέτης τους.

Ένας επιπλέον περιορισμός της μελέτης ήταν ότι δεν 
υπήρχαν δεδομένα από την αξιολόγηση των ζευγαριών 
πριν από τη σύλληψη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
αποκλειστεί η πιθανότητα να υπάρχει και κάποιος άλ-
λος ιατρικός παράγοντας, όπως η έκθεση σε χλαμύδια, 
προβλήματα των σαλπίγγων (tubal disease), η παρου-
σία ινομυωμάτων, ανωορρηξία ή ακόμη και προβλήμα-
τα στις παραμέτρους του σπέρματος, τα οποία μπορεί 
να είναι πιο διαδεδομένα στην ομάδα των μη-Καυκά-
σιων γυναικών με περιοδοντική νόσο. 

Τέλος δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα ότι 
μπορεί να υπάρχουν κοινωνικές ή συμπεριφορικές δι-
αφορές μεταξύ των γυναικών με και χωρίς περιοδο-
ντική νόσο. Ως εκ τούτου, οι Hart, et al. (2012) θεω-
ρούν ότι λόγω αυτών των διαφορών οι γυναίκες μπο-
ρεί να έχουν μειωμένη συχνότητα συνευρέσεων, κάτι 
το οποίο ενδεχομένως μειώνει την πιθανότητα σύλλη-
ψης λόγω κοινωνικών ή συμπεριφοριστικών παραγό-
ντων παρά λόγω μιας φλεγμονώδους αιτίας.

Μία άλλη επιδημιολογική μελέτη, παρόμοια με τη μελέ-
τη των Hart, et al. (2012), η οποία είχε πραγματοποιηθεί 
σε Καυκάσιο πληθυσμό, διεξήχθει από τους Nwhator, 
et al. (2014) στη Νιγηρία. Πρόκειται για μία μελέτη του 
επιπολασμού (εγκάρσια μελέτη - cross sectional) ασθε-
νών-μαρτύρων, στην οποία συμμετείχαν 58 γυναίκες 
που παρακολουθούνταν σε κλινική υπογονιμότητας και 
70 έγκυες γυναίκες ως μάρτυρες. Οι γυναίκες που συμ-
μετείχαν στη μελέτη διαστρωματώθηκαν ανάλογα με 
τον δείκτη στοματικής υγιεινής, τον περιοδοντικό δεί-
κτης της κοινότητας (CPI) και τη βαθμολογία του κιν-
δύνου για περιοδοντίτιδα και τις μετρήσεις της μεταλ-
λοπρωτεϊνάσης μήτρας MMP-8. Τα αποτελέσματα της 
μελέτης αυτής έδειξαν ότι ο καλός δείκτης στοματικής 

υγιεινής σχετίζονταν με βραχύτερο χρόνο σύλληψης 
(TTC < 1 έτος), χωρίς όμως τα αποτελέσματα να είναι 
στατιστικά σημαντικά. Στην ομάδα των μη εγκύων γυ-
ναικών παρατηρήθηκαν σημαντικά περισσότερες ενα-
ποθέσεις τρυγίας από ότι στις εγκύους. Επίσης, κατά 
την ομαδοποίηση όλων των γυναικών κατά ηλικία, μό-
νον η ηλικιακή ομάδα 38-42 ετών εμφάνισε σημαντι-
κό κίνδυνο περιοδοντίτιδας στην ομάδα των μη εγκύ-
ων γυναικών, ο οποίος αξιολογήθηκε με μέτρηση της 
MMP-8 στο εκπλυμα του στόματος με kit ανοσοπροσ-
διορισμού στο χώρο της οδοντιατρικής εξέτασης. 

Οι παρατηρήσεις από τη μελέτη αυτή πρέπει να αντι-
μετωπιστούν με προσοχή λόγω του περιορισμένου με-
γέθους του δείγματος και του σχεδιασμού της μελέ-
της. Ένας άλλος περιορισμός αυτής της μελέτης είναι 
ότι οι πιθανοί συγχυτικοί παράγοντες που συνδέονται 
με το χρόνο σύλληψης και την υπογονιμότητα δεν αξι-
ολογήθηκαν. Οι συγγραφείς της μελέτης αυτής συνι-
στούν τις γυναίκες της γόνιμης ηλικίας θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να έχουν τακτικούς προληπτικούς οδο-
ντιατρικούς ελέγχους για τη διατήρηση της καλής στο-
ματικής υγείας. 

Η μελέτη των Nwhator, et al. (2014) στερείται της ισχύ-
ος να αποδείξει μία αιτιώδη συσχέτιση μεταξύ της περι-
οδοντικής νόσου και της υπογονιμότητας και του αυξη-
μένου χρόνου σύλληψης, ωστόσο, ενισχύσει την ανά-
γκη για περιοδοντική εξέταση και θεραπεία σε γυναί-
κες που προσπαθούν να συλλάβουν.

Λίγο μετά από την παραπάνω έρευνα των για την διε-
ρεύνηση του χρόνου σύλληψης σε Νηγηριανές γυναί-
κες με περιοδοντική νόσο, οι ίδιοι συγγραφείς πραγμα-
τοποίησαν μία άλλη έρευνα βασισμένη στην αποστο-
λής ενός ερωτηματολογίου μέσω internet σε Νηγηρι-
ανούς ιατρούς, σχετικά με την κλινική τους πρακτική 
όσον αφορά τη λήψη οδοντιατρικού ιστορικού από 
τους ασθενείς τους, την συμβουλευτική από οδοντί-
ατρο/περιοδοντολόγο και τη γνώμη τους σχετικά με 
τη σχέση μεταξύ περιοδοντίτιδας και υπογονιμότητας 
(Nwhator, et al. 2013). Χρησιμοποιήθηκε μία μέθοδος μη 
τυχαίας δειγματοληψίας και οι μεταβλητές αυτο-αξιο-
λογήθηκαν χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύ-
που (close-ended questions). Στην ηλεκτρονική έρευ-
να συμμετείχαν 111 ειδικοί και 8 γενικοί ιατροί. Υπήρ-
χαν 75 επαγγελματίες που διαχειρίζονταν ασθενείς με 
υπογονιμότητα, από τους οποίους μόνον οι 7 ζητούσαν 
πληροφορίες για το οδοντιατρικό ιστορικό, και μόνο 
1 ζήτησε μία περιοδοντική/οδοντιατρική συμβουλευ-
τική συνεργασία για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος υπογονιμότητας μίας ασθενούς που βρίσκονταν 
υπό θεραπεία. Οι ερωτηθέντες που δεν γνώριζαν τη 
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σύνδεση μεταξύ των νόσων των περιοδοντικών ιστών 
και της υπο-γονιμότητας ήταν 64,7%. Μόνο το 17% των 
ερωτηθέντων παρατήρησαν ότι η περιοδοντίτιδα θα 
μπορούσε να προδιαθέσει άμεσα σε υπογονιμότητα. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μια γενική απάθεια και έλ-
λειψη γνώσης για οδοντιατρικές παθήσεις, ιδιαίτερα 
των περιοδοντικών νόσων μεταξύ των ιατρών. Οι συγ-
γραφείς της μελέτης θεώρησαν ότι το χαμηλό επίπεδο 
συνειδητοποίησης μιας πιθανής σχέσης μεταξύ υπογο-
νιμότητας και περιοδοντίτιδας είναι απαράδεκτο, ανε-
ξάρτητα από τα χρόνια της βασικής ιατρική ή ειδικής 
εμπειρίας των ιατρών.

Σε ένα editorial άρθρο, ο Hart (2012) ενισχύει τη θερα-
πεία της περιοδοντικής νόσου ως κρίσιμο σημείο ελέγ-
χου για τις γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν. 
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι εάν μια τέτοια θεραπεία 
συμβεί όταν η γυναίκα είναι ήδη εν μέσω της κύησης 
ίσως να είναι «πολύ αργά» για να αποφευχθούν τυχόν 
ανεπιθύμητες επιπτώσεις. Η θεραπευτική παρέμβαση 
θα πρέπει να ξεκινήσει αρκετά νωρίς ώστε να ευνοη-
θεί η εμφύτευση του εμβρύου και να βελτιωθεί η έκβα-
ση της κύησης. Έχει, βρεθεί ότι ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε μη χειρουργική περιοδοντική θεραπεία εμ-
φανίζουν σημαντική αύξηση στα επίπεδα πλάσματος 
των ΤΝF-α, CRP και IL-6 αμέσως μετά τη θεραπευτική 
παρέμβαση, υποδεικνύοντας ουσιαστικά μία βακτηρι-
ακή διασπορά σε συνδυασμό με τους μηχανικούς χει-
ρισμούς της θεραπείας στους περιοδοντικούς ιστούς 
(Kebschull, et al. 2010). Έχοντας αυτό κατά νου, θα ήταν 
σκόπιμο ένα ζευγάρι που πρόκειται να ακολουθήσει θε-
ραπεία γονιμότητας να περιμένει λίγες εβδομάδες μετά 
την περιοδοντική θεραπεία πριν ξεκινήσουν την θερα-
πεία υπογονιμότητας (Gibbs 2001, Kebschull, et al. 2010).

Εκτός από τις μελέτες σε ανθρώπους, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και πειραματικές μελέτες σε ζώα. Δύο πει-
ραματικές μελέτες σε τρωκτικά επεσήμαναν το πρό-
βλημα της υπογονιμότητας ως δευτερογενές αποτέ-
λεσμα της πρόκλησης περιοδοντίτιδας σε αυτά τα ζώα 
(Arce, et al. 2009, Fogacci, et al. 2016). Παρά τη διαφο-
ρά των μοντέλων στην πειραματικά προκληθείσα πε-
ριοδοντίτιδα, και οι δύο μελέτες διαπίστωσαν σημα-
ντικά χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στις ομάδες 
των ζώων με περιοδοντίτιδα. Είναι γνωστό ότι οι μελέ-
τες σε πειραματόζωα έχουν χαμηλότερο επίπεδο εν-
δείξεων (lower level of evidence), σε σύγκριση με τις 
επιδημιολογικές μελέτες, αλλά αυτές είναι οι μελέτες 
που επιτρέπουν τη διερεύνηση των μηχανισμών που 
ευθύνονται για την κατάσταση, την οποία ερευνά η με-
λέτη (Howick, et al. 2011).

Σε άλλες πειραματικές μελέτες σε ζώα, διερευνήθη-

κε, επίσης, εάν η προκληθείσα περιοδοντίτιδα σε αρου-
ραίους, παρόμοια με την ανθρώπινη γενικευμένη πε-
ριοδοντίτιδα, θα μπορούσε να αυξήσει τα επίπεδα της 
συστηματικής φλεγμονής, μετρώντας τα επίπεδα ορού 
των κυτοκινών. Αν και τα αποτελέσματα δεν ήταν στα-
τιστικά σημαντικά, η η προ-φλεγμονώδης κυτοκίνη IL-
1α αυξήθηκε (Luheshi, et al. 2009), και η αντι-φλεγμο-
νώδης κυτοκίνη IL-10 μειώθηκε (Couper, et al. 2008), 
στον ορό των ζώων με περιοδοντίτιδα, σε σύγκριση με 
τα υγιή πειραματόζωα. 

Περιοδοντική νόσος και έκβαση της IVF
Η Pavlatou (2013) διερεύνησε την πιθανή επίδραση της 
περιοδοντικής κατάστασης των γυναικών στην απο-
τελεσματικότητα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, 
η οποία καταδείχθηκε από την ικανότητα διέγερσης 
των ωοθηκών, την ανάπτυξη των πολλαπλών ωαρίων, 
την επιλογή των πλέον κατάλληλων εμβρύων για εμ-
φύτευση και, τέλος, την επίτευξη κύησης και την ομα-
λή εξέλιξή της. 

Οι γυναίκες κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με την 
προϋπάρχουσα την περιοδοντική κατάσταση (20 άτο-
μα με υγιή περιοδόντιο, 19 με ουλίτιδα και 21 με κυρί-
ως ήπια περιοδοντίτιδα) και η εξέταση επικεντρώθη-
κε στις κλινικές και ποιοτικές ή ποσοτικές μεταβολές 
που μπορεί να εμφανιστούν στην υποουλική μικροβι-
ακή χλωρίδα κατά τη διάρκεια μιας εξωσωματικής γο-
νιμοποίησης. Οι 60 γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, 
ήταν επιλεγμένες με βάση με αυστηρά κριτήρια, να μην 
έχουν λάβει κανένα ορμονικό φάρμακο ή περιοδοντι-
κή θεραπεία για τους τελευταίους 6 μήνες. Ευρήμα-
τα από την ανάλυση των κλινικών δεδομένων έδειξε 
ότι δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 
μέση τιμή της οιστραδιόλης (p= 0,25), τον αριθμό των 
ωαρίων που ελήφθησαν (p= 0,25) και των εμβρύων 
που ήταν κατάλληλα για εμφύτευση (p= 0,22), ανάλογα 
με την αρχική περιοδοντική κατάσταση των γυναικών. 

Παρατηρήθηκε μία στατιστικώς σημαντική (p<0,001) 
αύξηση του ουλικού δείκτη μετά την ολοκλήρωση της 
εξωσωματικής γονιμοποίησης (από 31,9% ± 18,7% έως 
61,7% ± 23,5%), η οποία ήταν σημαντικά υψηλότερη στις 
γυναίκες με ουλίτιδα (από 37,1% ± 5,7% έως 77,6% ± 6,7%), 
παρά στις γυναίκες με περιοδοντίτιδα (από 50,2% ± 
7,1% έως 77,6% ± 7,4%) ή με υγιή περιοδόντιο (από 7,9% 
± 1,2% έως 29,8% ± 4,4%). 

Σε καμία από αυτές τις τρεις ομάδες θα μπορούσε 
να συνδεθεί με αντίστοιχη αύξηση του δείκτη πλάκας. 
Για όλες τις γυναίκες, υπήρχε μια τάση συσχέτισης του 
ουλικού δείκτη πριν από την εξωσωματική γονιμοποί-
ηση με τον αριθμό των ωοκυττάρων που ελήφθησαν 
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μετά από διέγερση των ωοθηκών (r= -0,26, p= 0,04) 
και του ουλικού δείκτη μετά από την IVF με τον αριθ-
μό των εμβρύων που είναι κατάλληλα για εμφύτευση 
(r= -0,28, p= 0,03). 

Επιπλέον, υπάρχει τάση συσχέτισης της αιμορραγί-
ας κατά την ανίχνευση μετά την εξωσωματική γονιμο-
ποίηση με τον αριθμό των ανακτηθέντων ωαρίων (r= 
-0,45, p = 0,04) και του αριθμού των εμβρύων που είναι 
κατάλληλα για εμφύτευση (r = -0,50, p= 0,02) σε γυναί-
κες με περιοδοντίτιδα (Pavlatou, et al. 2013).

Τα ευρήματα της ανάλυσης μικροβιολογικών δεδο-
μένων έδειξαν ότι μετά από την ολοκλήρωση της εξω-
σωματικής γονιμοποίησης μπορεί να ανιχνευθεί μία αλ-
λαγή στη σύνθεση της υποουλικής χλωρίδας, κυρίως 
όσον αφορά την ομάδα των περιοδοντικών παθογό-
νων στο σύνολο των γυναικών (p= 0,018) και ειδικότε-
ρα στις γυναίκες με περιοδοντίτιδα (p= 0,00). 

Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι υπήρξε παρόμοια αλλαγή 
στην ομάδα των περιοδοντικών παθογόνων της ήπιας 
παθογένειας στις γυναίκες με υγιή περιοδόντιο (p= 
0,006) και ουλίτιδα (p= 0,022).

Διαπιστώθηκε επίσης ότι υπήρξε μια τάση συσχέτι-
σης της οιστραδιόλης με τις αλλαγές της φυσιολογικής 
χλωρίδας σε όλες γυναίκες (r= -0,35, p= 0,01). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι στις γυναίκες με υγιή πε-
ριοδόντιο, η σύνθεση της υποουλικής χλωρίδας πριν 
από την εξωσωματική γονιμοποίηση (p= 0.009) και ει-
δικότερα της φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας (p 
= 0,030) και τα περιοδοντικά παθογόνα (p= 0,030) συν-
δέονται με την επίτευξη κύηση. 

Ομοίως, διαπιστώθηκε ότι σε γυναίκες με ουλίτιδα, 
μετά την εξωσωματική γονιμοποίηση, η σύνθεση της 
φυσιολογικής μικροβιακής χλωρίδας σχετίζεται με την 
τιμή της οιστραδιόλης (r= - 0,55. p= 0,019), ενώ η σύν-
θεση των περιοδοντικών παθογόνων συσχετίστηκε με 
την ανάπτυξη της κύησης (p= 0,031).

Τέλος, σε γυναίκες με περιοδοντίτιδα, παρατηρήθηκε 
συσχετιστική τάση της συνολικής σύνθεσης της υποου-
λικής χλωρίδας με την τιμή της οιστραδιόλης (r= - 0,52; 
p= 0,016) πριν από την IVF και ειδικότερα των περιο-
δοντικών παθογόνων ήπιας νοσηρότητας με τον αριθ-
μό των λαμβανόμενων ωαρίων (r= -0,45, p= 0,039) και 
κατάλληλα για αυγά εμφύτευσης (r= - 0,53; p= 0,01). 

Εν κατακλείδι, παρά τους περιορισμούς που υπήρ-
χαν, όπως ο μικρός αριθμός των γυναικών, ο μη δια-
χωρισμός των γυναικών σε ομάδες σύμφωνα με την 
αρχική τους περιοδοντική κατάσταση και η συμμετο-
χή στη μελέτη γυναικών με ήπια περιοδοντίτιδα στην 
ομάδα με περιοδοντίτιδα, η παρούσα μελέτη παρου-
σιάζει σημαντικά ευρήματα (Pavlatou 2013).

Ως γενικό συμπέρασμα, πρέπει να αναφερθεί, ότι 
η περιοδοντική υγεία ή περιοδοντική νόσος της μη-
τέρας μπορεί να καθορίσει την αποτελεσματικότητα 
της IVF θεραπείας, ακόμα κι αν αυτό εκφράζεται ως 
τάση συσχέτισης.

Περιοδοντική νόσος και ενδομητρίωση 
Tόσο η ενδομητρίωση, όσο και η περιοδοντική νόσος, 
είναι χρόνιες, φλεγμονώδεις διεργασίες και είναι πιο 
συχνές στις ασθενείς εκείνες, οι οποίες έχουν αυτοά-
νοσες διαταραχές, ενώ και οι δύο έχουν βρεθεί να με-
ταβάλλουν τους ανοσορυθμιστές.

Η ενδομητρίωση είναι μια σημαντική αιτία υπογονι-
μότητας και πυελικού πόνου. Επηρεάζει το 6% -10% των 
γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας και χαρακτηρίζε-
ται από την παρουσία ενδομήτριων αδένων και στρώ-
ματος που βρίσκονται έξω από την κοιλότητα της μή-
τρας. Θεωρείται ότι ένας παράγοντας που συμβάλλει 
είναι ένα ελάττωμα στην ικανότητα του ανοσοποιητι-
κού συστήματος να καθαρίσει λύματα παλίνδρομης 
έμμηνου ρύσης.

Η περιοδοντική νόσος είναι μια χρόνια φλεγμονώδης 
διαταραχή, επίσης. Περιλαμβάνει την ηπιότερη παραλ-
λαγή αυτή της ουλίτιδας, η οποία είναι μία αναστρέ-
ψιμη φλεγμονή των μαλακών ιστών γύρω από τα δό-
ντια, και την περιοδοντίτιδα, την πιο σοβαρή μορφή 
της ασθένειας, η οποία ουσιαστικά είναι η καταστρο-
φή των μαλακών ιστών, του φατνιακού οστού, και των 
άλλων υποστηρικτικών δομών των δοντιών που προ-
σβάλλονται. Μείζονες παράγοντες κινδύνου περιλαμ-
βάνουν το κάπνισμα και το διαβήτη, με τους οποίους η 
περιοδοντική νόσος έχει μια αμφίδρομη σχέση (βελτί-
ωση της εικόνας της μετά τη διακοπή). Όπως και στην 
περίπτωση της ενδομητρίωσης, η αυτοανοσία έχει ενο-
χοποιηθεί και για την παθογένεση της περιοδοντικής 
νόσου (Sharma & Pradeep 2006). 

Ερευνητές πρότειναν ότι η σχέση μεταξύ της περι-
οδοντικής νόσου και των συστηματικών αυτοάνοσων 
διαταραχών μπορεί να είναι σχέση αιτίας και αποτελέ-
σματος, αντίστοιχα, που οφείλεται σε μια φλεγμονώ-
δη απόκριση σε σπόρια περιοδοντικών βακτηριακών 
παθογόνων. Αν μια σχέση αιτίας-αποτελέσματος δεν 
μπορεί να αποκλειστεί στην περίπτωση της ενδομητρί-
ωσης και της περιοδοντικής νόσου, θα πρέπει να ερευ-
νηθεί μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ των δύο ασθενει-
ών που θα μπορούσε να είναι ένα σημάδι μιας συνολι-
κής απορρύθμισης του ανοσοποιητικού.

Η πιθανή συσχέτιση μεταξύ περιοδοντικής νόσου και 
ενδομητρίωσης διερευνήθηκε σε μία μελέτη επιπολα-
σμού (cross-sectional) έρευνα για μια περίοδο 5 ετών 
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από τους Kavoussi, et al. (2009). Οι ερευνητές χρησιμο-
ποίησαν τα δεδομένα 5 ετών (1999-2004) από το Εθνι-
κό Σύστημα Υγείας και Διατροφής (National Health and 
Nutrition Examination Survey) των Η.Π.Α., που αφορού-
σαν 4136 γυναίκες ηλικίας 18-50 ετών. Οι γυναίκες εξε-
τάστηκαν για την περιοδοντική τους κατάσταση ενώ οι 
ίδιες ανέφεραν, κατά τη λήψη των σχετικών πληροφο-
ριών, εάν είχαν ή όχι ενδομητρίωση (self-reported). Τα 
αποτελέσματα αυτής της μελέτης παρέχουν ενδείξεις 
για στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ενδο-
μητρίωσης και της περιοδοντικής νόσου, μετά την προ-
σαρμογή για άλλους σχετικούς αιτιολογικούς ή επιβα-
ρυντικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες 
μία γυναίκα να έχει τόσο ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα 
σε σχέση με το να είναι υγιής, αυξήθηκαν κατά 57%, αν 
η γυναίκα είχε αναφέρει ότι είχε ενδομητρίωση, κατά 
τον έλεγχο της σχέσης άλλων προγνωστικών παραγό-
ντων με την περιοδοντική της κατάσταση. Δηλαδή, με-
ταξύ ενός πληθυσμού από 100 γυναίκες που υποφέ-
ρουν από ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα, 61 θα έχουν το 
πρόσθετο φορτίο της νόσου της ενδομητρίωσης, ενώ 
το υπόλοιπο 39 όχι. 

Παρά το γεγονός ότι η ενδομητρίωση και η περιοδο-
ντική νόσος επηρεάζουν διαφορετικά συστήματα και 
παραδοσιακά έχουν εμφανιστεί να είναι άσχετες με-
ταξύ τους, η διεργασία της κάθε νόσου χαρακτηρίζε-
ται ως μια χρόνια, φλεγμονώδη διαταραχή που σχετί-
ζεται με μια αλλαγμένη ανοσοαπόκριση. Αυτή η λεγό-
μενη συνολική ανοσολογική δυσρύθμιση θα μπορού-
σε να εξηγήσει την αυξημένη συχνότητα εμφάνισης 
άλλων συστηματικών, αυτοάνοσων διαταραχών για 
κάθε πάθηση. Για παράδειγμα, ο συστηματικός ερυ-
θηματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα, κα-
θώς και άλλες αυτοάνοσες φλεγμονώδεις καταστά-
σεις, όπως ο υποθυρεοειδισμός, οι αλλεργίες, η ινο-
μυαλγία, το άσθμα, και η σκλήρυνση κατά πλάκας εί-
ναι πιο κοινές σε γυναίκες με ενδομητρίωση (Alviggi , 
et al. 2006, Sinaii, et al. 2002). 

Παράλληλα, έχουν βρεθεί συσχετίσεις μεταξύ της πε-
ριοδοντικής νόσου και συστηματικών διαταραχών όπως 

ο σακχαρώδης διαβήτης (Novak, et al. 2006), η καρδι-
αγγειακή νόσος (Beck & Offenbacher 2005), η πνευμο-
νική νόσος (Scannapieco & Ho 2001), και ο πρόωρος 
τοκετός (Offenbacher, et al. 1996, Jeffcoat, et al. 2003). 

Επιπλέον, η ενδομητρίωση και η περιοδοντική νόσος 
έχουν η καθεμιά δειχθεί ότι σχετίζονται με αλλαγμένα 
επίπεδα των ανοσορυθμιστών. Συγκεκριμένα, η παρου-
σία των ενδομητριωτικών βλαβών έχει συσχετιστεί με 
μειωμένη δραστικότητα των φυσικών φονικών κυττά-
ρων και κυτταροτοξικότητα εναντίον κυττάρων του εν-
δομητρίου, καθώς και αυξημένα επίπεδα του sICAM-1, 
των περιφερικών μονοκυττάρων, περιτοναϊκών μακρο-
φάγων, και λεμφοκυττάρων. Επιπλέον, αυξημένα επί-
πεδα κυτοκινών και παραγόντων όπως οι IL-1β, IL-6, IL-
8, ο παράγοντας νέκρωσης όγκων-α (ΤΝF-α), ο αγγει-
ακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας, RANTES 
(regulated upon activation, normal T cell expressed and 
secreted), και η χημειοελκτική πρωτεΐνη-1 των μονο-
κυττάρων έχουν βρεθεί στο περιτοναϊκό υγρό γυναι-
κών με ενδομητρίωση. 

Η χρόνια περιοδοντίτιδα συνδέεται με ένα χρόνιο συ-
στηματικό φλεγμονώδες φορτίο δευτερευόντως της 
συστηματικής διάδοσης των περιοδοντικών παθογό-
νων βακτηρίων, των παθογόνων παραγόντων τους (π.χ., 
λιποπολυσακχαρίτες), και τοπικά παραγόμενων φλεγ-
μονωδών μεσολαβητών (δηλαδή, IL-1β, IL-6, ΤΝF-α, 
προσταγλανδίνη Ε2, και θρομβοξάνη Β2) (Loos 2005, 
D’Aiuto, et al. 2005). 

Αν και η παραπάνω έρευνα των Kavoussi, et al. (2009) 
είχε πολλούς περιορισμούς, κυρίως λόγω των πολλών 
συγχυτικών επιβαρυντικών παραγόντων που έπρεπε να 
συνεκτιμηθούν για τις δύο παθήσεις, τον τρόπο ορι-
σμού της περιοδοντικής νόσου και της βαρύτητάς της 
και την αναφερόμενη από την ασθενή, μόνον, ύπαρ-
ξη ενδομητρίωσης (self reported), ωστόσο τα αποτε-
λέσματα υποστηρίζουν την αξία μελλοντικών ερευνών 
σχετικά με το θέμα. 

Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία
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Oral health has gained much interest in recent years as in addition to its importance for 
good oral and dental health and their long-term maintenance of the teeth in the oral 
cavity, it has been associated with virtually all situations of disease of the body, such 
as for example, respiratory, cardiovascular disease, diabetes mellitus, Alzheimer’s dis-
ease and the adverse outcomes of pregnancy. Recently, the possible role of periodontal 
disease in infertility in both women and men has begun to be explored. Infertility affects 
about 15% of couples worldwide and may be due to many factors such as factors related 
to anatomical factors, hormonal factors, ovulation or male factor. About 30% of infertility 
cases are unexplained. To date, few studies are available and therefore little is known about the impact of periodon-
tal disease on reproduction, while data from more and more studies supporting the relationship between periodon-
titis and infertility are still emerging. In this review we will refer to the existing studies and their results. We will also 
refer to the mechanisms that they propose to apply in order to explain the role of periodontal disease in infertility.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το Περιοδικό «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» δέχεται κείμενα που 
έχουν γραφεί σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες για 
τους συγγραφείς. Στο Περιοδικό δημοσιεύονται άρθρα 
στην ελληνική γλώσσα. 

ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Α. Άρθρα σύνταξης (opinion papers) 
Απόψεις και κρίσεις για ερευνητικά θέματα ή αντιπα-
ραθέσεις σε δημοσιευμένες εργασίες ή μετά από πρό-
σκληση για σχολιασμό από την Σύνταξη του Περιοδι-
κού ή από άλλο περιοδικό, μετά από έγγραφη έγκριση 
της σύνταξης. 

Β. Ανασκοπήσεις / Μετα-αναλύσεις 
Ολοκληρωμένες αναλύσεις κλινικών ή άλλων θεμάτων, 
βασισμένες σε σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς βιβλι-
ογραφικές πηγές. Ο αριθμός των συγγραφέων της Περι-
γραφικής Ανασκόπησης μπορεί να είναι μέχρι και 2, της 
Συστηματικής Ανασκόπησης μέχρι και 3 (τρία), ενώ για 
τη Μετα-ανάλυση μπορεί να είναι μέχρι 8 (οκτώ). 

Γ. Ερευνητικά Άρθρα 
Πρωτότυπες εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν με βάση 
ερευνητικό πρωτόκολλο και παρουσιάζουν νέα και ση-
μαντικά ευρήματα. Ο αριθμός των συγγραφέων μπορεί 
να είναι μέχρι και 8 (οκτώ). Η έκταση του κειμένου δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 3.000 λέξεις στα είδη δημοσι-
εύσεων Α και Β. 

Δ. Παρουσιάσεις περιστατικών (case reports)
 Άρθρα, στα οποία περιγράφεται μία νέα ή σπάνια μέ-
θοδος αντιμετώπισης προβλήματος υπογονιμότητας. 
Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 
1.500 λέξεις. 

Ε. Γενικά / Ειδικά Άρθρα
Σύντομη περιγραφή των τελευταίων απόψεων σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα υπογονιμότητας. 

ΣΤ. Επιστολές προς τη Σύνταξη
Περιλαμβάνουν σχόλια και κρίσεις για ήδη δημοσιευμέ-
να άρθρα, παρατηρήσεις σε επίκαιρα κλινικά θέματα, 
πρόδρομα ερευνητικά αποτελέσματα, κλινικές παρατη-
ρήσεις κ.λπ. Δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. 

Ζ. Βραχείες Δημοσιεύσεις
Σύντομα άρθρα πρώιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
Η έκταση του κειμένου δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1500 
λέξεις. Η. Άρθρα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Περιγρά-
φονται και αναλύονται θέματα υπογονιμότητας που πα-
ρουσιάζονται με βάση σύγχρονα τεκμηριωμένα ερευνητι-
κά δεδομένα (evidence based practice). Θ. Επιστημονική 
ειδησιογραφία. Αποτελούν βιβλιοκρίσεις ή αποτελέσμα-
τα ερευνητικών μακροχρόνιων μελετών, αποτελέσματα 
συνεδρίων και σημαντικές ειδήσεις ιατρικών εταιρειών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ
Τα άρθρα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ελληνικής Εταιρείας 
Αναπαραγωγικής Ιατρικής info@eeai.gr υπόψη του Δι-
ευθυντή Σύνταξης. 

Κάθε άρθρο πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή του 
συγγραφέα όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα: 1) Δια-
βεβαίωση ότι η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ολόκλη-
ρη ή μέρος αυτής σε άλλο περιοδικό. 2) Αναφορά του 
ρόλου κάθε μέλους της συγγραφικής ομάδας. 3) Δήλω-
ση ότι το τελικό κείμενο της εργασίας αναγνώστηκε και 
εγκρίθηκε από όλους τους συγγραφείς. 4) Δήλωση ότι 
όλοι οι συγγραφείς αποδέχονται την αποκλειστική κυρι-
ότητα της εργασίας από το Περιοδικό «ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ» 
μετά τη δημοσίευσή της σε αυτό. 5) Το όνομα, την ταχυ-
δρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και το τηλέ-
φωνο του συγγραφέα που είναι υπεύθυνος για την αλ-
ληλογραφία ο οποίος θα λαμβάνει άμεσα μέσω e-mail 
το αποτέλεσμα της υποβολής.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Το κείμενο και οι πίνακες θα πρέπει να είναι γραμμένα με 
διπλό διάστιχο, με γραμματοσειρά Times New Roman ή 
Arial και μέγεθος 12, με περιθώρια τουλάχιστον 2,5 cm 
και στις 4 πλευρές της σελίδας μεγέθους Α4. Το κείμενο 
πρέπει να είναι γραμμένο με το πρόγραμμα «Microsoft 
Word» (υπό μορφή *.doc) και οι σελίδες να είναι αριθμη-
μένες, στην κάτω δεξιά γωνία. Όλα τα άρθρα τα οποία 
υποβάλλονται υποχρεωτικά θα πρέπει να περιέχουν, κατά 
σειρά: Σελίδα Τίτλου, Ελληνική περίληψη, Λέξεις-ευρε-
τηρίου, Κείμενο, Αγγλική περίληψη, Βιβλιογραφικές πα-
ραπομπές, Πίνακες, Εικόνες, Λεζάντες εικόνων.

Η σελίδα του τίτλου θα πρέπει να περιέχει: 1) Το είδος 
του άρθρου, 2) Τον πλήρη τίτλο του άρθρου (10-16 λέ-
ξεις, μέχρι 250 χαρακτήρες), 3) Το πλήρες ονοματεπώ-
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νυμο κάθε συγγραφέα, με τη σειρά που εμφανίζεται στο 
άρθρο, γραμμένο με πεζά γράμματα και οι σημαντικό-
τεροι ακαδημαϊκοί-επαγγελματικοί τίτλοι των συγγρα-
φέων, 4) Την ημερομηνία υποβολής του άρθρου, 5) Το 
ίδρυμα, την κλινική, το εργαστήριο, τη σχολή ή το ερευ-
νητικό κέντρο από τα οποία προέρχεται η εργασία, 6) 
Τυχόν διαφωνίες επιστημόνων της ερευνητικής ομά-
δας, χρηματοδοτήσεις ή ευχαριστίες, 7) Το όνομα, την 
ταχυδρομική και ηλεκτρονική (e-mail) διεύθυνση, το τη-
λέφωνο, τον αριθμό fax του υπεύθυνου για την αλληλο-
γραφία συγγραφέα.

Περίληψη: Γράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσ-
σα και η έκτασή της κυμαίνεται από 300 έως 400 λέξεις. 
Στη σελίδα της περίληψης θα πρέπει να περιλαμβάνε-
ται 3-6 λέξεις ευρετηρίου. Η δομή της περίληψης είναι: 
Εισαγωγή, Σκοπός, Υλικό και Μέθοδος, Αποτελέσματα 
και Συμπεράσματα. 

Κυρίως κείμενο: Οι Aνασκοπήσεις, οι Μετα-αναλύσεις, 
οι Ερευνητικές Εργασίες, οι Βραχείες Δημοσιεύσεις και 
τα άρθρα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης κεφαλαιοποιού-
νται. Οι ανασκοπήσεις πρέπει απαραίτητα να περιλαμβά-
νουν: (α) Εισαγωγή, (β) Σκοπό, (γ) Υλικό και Μέθοδος, (δ) 
Αποτελέσματα, (ε) Συζήτηση, (στ) Συμπεράσματα, και να 
ακολουθούν την ανάπτυξη της περίληψης αλλά σε με-
γαλύτερη έκταση. Τα άρθρα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευ-
σης πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν 3-5 εκπαι-
δευτικούς στόχους που αφορούν στην κλινική πρακτική 
της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ή την υπογονιμό-
τητα γενικότερα. Οι Παρουσιάσεις Περιστατικών (case 
reports) διακρίνονται στα τμήματα: (α) Εισαγωγή, (β) Πε-
ριγραφή περίπτωσης, (γ) Συζήτηση, (δ) Συμπεράσματα.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Οι συγγραφείς θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι τα απο-
τελέσματα των μελετών τους προέκυψαν από ερευνητι-
κές εργασίες οι οποίες τήρησαν τον κώδικα των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων και τις αρχές δεοντολογίας για την 
έρευνα σε ανθρώπους και πειραματόζωα, όπως αυτές 
σαφώς διατυπώνονται από τη Διεθνή Επιτροπή Εκδο-
τών Ιατρικών Επιστημονικών Περιοδικών (International 
Committee of Medical Journal Editors, www.icmje.org) και 
την Διακήρυξη του Ελσίνκι (World Medical Association 
Declaration of Helsinki, 1975 αναθεώρηση 2008) (www.
wma.net/en/30publications /10policies/b3/). Στο κεφά-
λαιο της Μεθόδου θα πρέπει να υπάρχει δήλωση των 
συγγραφέων ότι τηρήθηκε η ανωνυμία και ότι εξασφα-
λίστηκε η πληροφορημένη συναίνεση και συγκατάθε-
ση των συμμετεχόντων και η ενυπόγραφη άδεια νοσο-
κομείων ή άλλων φορέων, καθώς και δημιουργών εργα-
λείων/ερωτηματολογίων κ.λπ.

Οι μονάδες μέτρησης να αναφέρονται σύμφωνα με 
το σύστημα μονάδων SL, οι συντμήσεις λέξεων ή φρά-
σεων επιτρέπονται αρκεί να αναφέρονται σε παρένθε-
ση, καθώς επίσης απαραίτητη είναι η δήλωση αντικρου-
όμενων συμφερόντων, η δήλωση πηγών χρηματοδότη-
σης και οι ευχαριστίες (απευθύνονται μόνο προς άτομα 
με ουσιαστική συμβολή στην πραγματοποίηση της έρευ-
νας ή συγγραφής του άρθρου). Εάν χρησιμοποιούνται 
στοιχεία από δημοσιευμένο ή μη υλικό, εξασφαλίζεται 
η άδεια και αναφέρεται σαφώς στις ευχαριστίες. Οι βι-
βλιογραφικές παραπομπές δεν θα πρέπει να είναι πε-
ρισσότερες από 40 σε ξεχωριστή σελίδα στο τέλος του 
κειμένου της εργασίας. Όλα τα γραφήματα, εικόνες και 
φωτογραφίες πρέπει να κατατίθενται και χωριστά σε αρ-
χείο μορφής JPEG, όχι περισσότερες από 2-3. Οι τίτλοι 
και οι επεξηγήσεις πρέπει να γράφονται στη σελίδα τίτ-
λων των εικόνων. Ο αριθμός των πινάκων πρέπει να πε-
ριορίζεται στους απολύτως απαραίτητους. Όλοι οι πίνα-
κες αναφέρονται στα σημεία του κειμένου όπου αντι-
στοιχούν και αριθμούνται με συνεχόμενους αραβικούς 
αριθμούς. Οι πίνακες δακτυλογραφούνται σε διπλό δι-
άστημα και σε ξεχωριστή σελίδα ο καθένας. 

ΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Κάθε άρθρο κρίνεται ανεξάρτητα από την συντακτική 
επιτροπή. Ο Διευθυντής Σύνταξης διατηρεί το δικαίωμα 
της τελικής απόφασης της δημοσίευσης. Οι κριτές απο-
φαίνονται εάν το άρθρο είναι: (α) Αποδεκτό για δημοσί-
ευση χωρίς τροποποιήσεις, (β) Αποδεκτό για δημοσίευ-
ση με μικρές τροποποιήσεις, (γ) Αποδεκτό για δημοσί-
ευση κατόπιν σημαντικών τροποποιήσεων, (δ) Μη απο-
δεκτό για δημοσίευση στην παρούσα μορφή.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η κατάθεση εργασίας προς δημοσίευση συνεπάγεται ότι 
η εργασία δεν έχει δημοσιευθεί ή δεν είναι υπό κρίση σε 
κάποιο άλλο επιστημονικό περιοδικό. Ενυπόγραφη άδεια 
παραχώρησης πνευματικών δικαιωμάτων από όλους τους 
συγγραφείς θα πρέπει να αποστέλλεται στον Εκδότη 
του περιοδικού πριν από την δημοσίευση της εργασίας. 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Οι συγγραφείς υποχρεούνται σε μία τυπογραφική τε-
λική διόρθωση, πριν από τη δημοσίευση του άρθρου. 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΑΤΥΠΩΝ
Ο υπεύθυνος για την αλληλογραφία συγγραφέας θα λά-
βει ένα ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf με την τελική 
μορφή του υπό δημοσίευση άρθρου. Η αποστολή έντυπων 
ανατύπων γίνεται ύστερα από αίτηση των συγγραφέων. 
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