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Η ύπαρξη επιδημιών που συνδέονταν με διαλείπο-
ντες πυρετούς καταγράφεται σε παπύρους της 
Αιγύπτου και σε παλαιά κινεζικά και ινδικά βιβλία. 

Τότε εκλαμβάνονταν ως τιμωρίες από τις παραβάσεις 
των θείων νόμων εκ μέρους των ανθρώπων. Όταν, π.χ., 
οι Σουμέριοι επινόησαν τον τροχό και μετακινούνταν 
ευκολότερα σε μακρινές περιοχές ασκώντας εμπόριο, 
εκτέθηκαν σε κινδύνους από άγνωστους μικρο-οργανι-
σμούς και εξέθεσαν ανοσοποιημένους αθώους λαούς 
στη βακτηριολογική πανίδα που χαρακτήριζε τους πυ-
κνούς πληθυσμούς των ανθρώπων και των ζώων τους.

Ένα ευρύ κύμα μεταφοράς επιδημιών γίνεται με τις 
Σταυροφορίες. Όταν οι Σταυροφόροι έφτασαν στην Ανα-
τολή, πρακτικά, αναγκάστηκαν να υποστούν ένα είδος 
«εξοικείωσης». Έπρεπε, δηλαδή, κάποιοι να προσβλη-
θούν, να επιβιώσουν από τις μολύνσεις και να βρουν 
modi vivendi με τους μικροοργανισμούς της Ανατολής 
και τα άλλα παράσιτα. Μόνο μετά από αυτή την περίοδο 
θα μπορούσαν να πολεμήσουν τους Σαρακηνούς. Χά-
θηκε όμως πολύς χρόνος και δυναμικό, με συνέπεια το 
θάνατο δεκάδων χιλιάδων ατόμων.

Μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα η εποχή των μεταδο-
τικών ασθενειών θεωρούνταν ότι είχε τελειώσει. Αντί-
θετα, η άνοδος του μέσου όρου ηλικίας φούντωσε τις 
ασθένειες του πολιτισμού. Όμως, ύστερα από δεκαετί-
ες μείωσης της θνησιμότητας από μεταδοτικές ασθέ-
νειες στις ΗΠΑ, η τάση αντιστράφηκε τις τελευταίες 
δεκαετίες. Η καμπύλη θνησιμότητας έπεφτε ως το 1975 
αλλά κατόπιν άρχισε να ανεβαίνει. Από το 1975, άρχισαν 
να εμφανίζονται με ρυθμό πρωτοφανή νέες ασθένει-
ες, κυρίως από νέους ιούς. Σήμερα, βρισκόμαστε στην 
τρίτη εποχή των ανθρώπινων ασθενειών που ξεκίνησε 
πριν από 30-40 χρόνια. 

Στο μεταξύ, η άνοδος της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας αλλάζει το τοπίο επηρεάζοντας και τις επισφάλειες 
στην υγεία μας. Συνεχίζεται η εντατικοποίηση στη γεωρ-
γία και κυρίως στην κτηνοτροφία, χάρη σε πρόσθετες 
πρακτικές. Τα περιβαλλοντικά δεδομένα άλλαξαν, μαζί 
και η γενική κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυξήθηκαν 
εκρηκτικά οι κεραίες μετάδοσης σημάτων των τηλεπι-
κοινωνιακών τεχνολογιών καθώς και ακτινοβολιών, και 
επίσης επηρεάζεται η ιδιοσυστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι δύο μεγαλύτερες απειλές που 
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα είναι η κλιματική αλλαγή 
και οι αναδυόμενες μεταδοτικές ασθένειες. Το 2020 θα 
το θυμόμαστε για πάρα πολλά πράγματα. Κυρίως όμως, 
θα το θυμόμαστε για τον βίαιο τρόπο με τον οποίο άλ-
λαξε την αντίληψη των πραγμάτων τόσο σε προσωπικό, 
όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Είναι βέβαιο πως για 
τα επόμενα αρκετά χρόνια η ανθρωπότητα θα τοποθε-

τεί την φετινή χρονιά ως ορόσημο, ουσιαστικά οι συζη-
τήσεις μας θα περιστρέφονται στην προ-COVID 19 και 
στην μετά-COVID 19 εποχή. 

Η πρακτική της καραντίνας ξεκίνησε τον 14ο αιώνα στη 
Βενετία, σε μια προσπάθεια να προστατευθούν οι παρά-
κτιες πόλεις από επιδημικές παθήσεις. Οι προσεκτικές 
αρχές του λιμένα της Βενετίας απαίτησαν τα πλοία που 
φθάνουν εκεί από μολυσμένα λιμάνια να αγκυροβο-
λήσουν για 40 ημέρες προτού προσεγγίσουν το λιμά-
νι. Έτσι εξηγείται η προέλευση της λέξης καραντίνας: 
από την ιταλική «quaranta giorni», δηλαδή «40 ημέρες».

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόνοια για 
την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευ-
παθείς ομάδες. Η εμπειρία της απομακρυσμένης ερ-
γασίας μας δίδαξε πολλά όμως δεν έχει εφαρμογή 
σε όλες τις επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια οι διοικήσεις 
πρέπει να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν ίσως 
και σε ρηξικέλευθες τεχνικές ή/και οργανωτικές αλ-
λαγές του τρόπου εργασίας για την προστασία των εν 
λόγω εργαζομένων. 

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια εποχή κατά την οποία 
δεν υπάρχει σχεδόν καμία ασθένεια που να μην ξέρου-
με πώς να την καταπολεμήσουμε. Ακόμη και στην περί-
πτωση αιφνιδιασμού, όπως πρόσφατα συμβαίνει με τον 
COVID-19, βλέπουμε τον τρόπο που αντιδρά η διεθνής 
κοινότητα για την αποτελεσματική καταπολέμησή του, 
κυρίως με τα εμβόλια νεότερης τεχνολογίας (mRNA). 

Η λήψη μέτρων από την πλευρά της πολιτείας δεν 
αρκεί από μόνη για την αποτελεσματική προστασία της 
δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, αλλά προϋποθέτει την ενεργοποίηση 
της ατομικής ευθύνης του καθενός. Η προστασία της 
δημόσιας υγείας στην εποχή μας απαιτεί, κατά συνέ-
πεια, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για όλους τους 
παράγοντες που μπορεί να την επηρεάζουν. Η πολιτι-
κή για την δημόσια υγεία σε μια εποχή αυξημένης επι-
κινδυνότητας, οικολογικής και κλιματικής κρίσης αλλά 
και παγκοσμιοποίησης πρέπει να διαπερνά όλες τις άλ-
λες πολιτικές οριζόντια: οικονομικές, κοινωνικές, εκ-
παίδευσης, τουρισμού, μεταφορών, διατροφής, γεωρ-
γίας, βιομηχανικής παραγωγής, στέγασης, κοινωνικής 
ένταξης, τεχνολογίας, προστασίας προσωπικών δεδο-
μένων κ.ά. Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα είναι 
διαφορετική και αποτελεί χρέος όλων μας να εγγυη-
θούμε πως μπορούμε να την κάνουμε πιο ασφαλή, κα-
λύτερη, οικολογικά και κοινωνικά βιώσιμη.

Καθηγητής Ευγένιος Κουμαντάκης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας  
Αναπαραγωγικής Ιατρικής
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ΕΚΔΟΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ελληνική Εταιρεία  
Αναπαραγωγικής 

Ιατρικής

Παπανικολή 6-10, 
Χαλάνδρι  

Αθήνα, 152 32

Διευθυντής Σύνταξης:  
Κουμαντάκης Ευγένιος, (Αθήνα) Μ/Γ

Αναπληρωτής Δ/ντής Σύνταξης:  
Μπαθρέλλος Νικόλαος, (Αθήνα) Μ/Γ- Αναπαραγωγή 

Υπεύθυνοι Σύνταξης

Καλπίνη-Μαύρου Αριάδνη, (Αθήνα)  
Γενετική

Σφακιανούδης Κωνσταντίνος, (Αθήνα) 
Μ/Γ- Αναπαραγωγή

Δανιηλίδης Μιχαήλ, (Θεσσαλονίκη)  
Ανοσολογία - Παθολογία 

Στοιχεία Επικοινωνίας:  Tηλ.: +30 210 6800525, Fax: +30 210 6800521, E-mail: info@eeai.gr, www.eeai.gr

 Δοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Ευγένιος Κουμαντάκης Επίτιμοι Πρόεδροι Μιχαήλ Γραμμάτης

Αντιπρόεδρος Μιχαήλ Δανιηλίδης Σπυρίδων Παύλου

Γεν.Γραμματέας Κωνσταντίνος Πάντος

Ταμίας Δημήτριος Στάθης

Μέλη Γεώργιος Κρεατσάς Αναπληρωματικά Μέλη Γεώργιος Κουμαντάκης

Μιχαήλ Κουτσιλιέρης Ιωάννης Μωυσίδης

Γεώργιος Μαρούλης Αχιλλέας Πλουμίδης

Εμμανουήλ Καναβάκης

Κωνσταντίνος Σφακιανούδης

Νικόλαος Μπαθρέλλος

Βασίλης Κελλάρης

Νικόλαος Νίτσος

Τέρψη Βαξεβάνογλου
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ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος, (Αθήνα) Πλαστική Χειρουργική
Μαρούλης Γεώργιος, (Αθήνα) Μ/Γ - Γυναικολογική 
Ενδοκρινολογία - Αναπαραγωγή

Ανδρίτσος Κωνσταντίνος, (Αθήνα) Ουρολογία Μιχαλόπουλος Αριστοτέλης, (Αθήνα) Ακτινολογία

Αρμελίδου Ελίνα, (Αθήνα) Μ/Γ Εμβρυομητρική Μπότσης Δημήτριος, (Αθήνα) Μ/Γ- Εμβρυομητρική

Αρταβάνη Μάρω, (Αθήνα) Μαιευτική Μωυσίδης Ιωάννης, (Αθήνα) Παιδιατρική-Αλλεργιολογία

Βαξεβάνογλου Τέρψη, (Αθήνα) Εμβρυολογία Νίτσος Νικόλαος, (Αθήνα) Βιοπαθολογία

Βάρλα-Λευθεριώτη Γιούλα, (Αθήνα) Ανοσοβιολογία Πάντος Κωνσταντίνος, (Αθήνα) Μ/Γ - Αναπαραγωγή 

Βρεττός Αναστάσιος, (Αθήνα) Μαιευτική Γυναικολογία Πάντου Αμέλια, (Αθήνα) Βιολογία-Γενετική

Γεωργίου Ιωάννης, (Ιωάννινα) Γενετική Παπάζογλου Γεώργιος, (Αθήνα) Χειρουργική Μαστού

Γιαννουκάκος Κούλης, (Αθήνα) Γενετική-Έρευνα Παπακωνσταντίνου Λάζαρος, (Αθήνα) Γαστρεντερολογία

Γιαπιτζάκης Χρήστος, (Αθήνα) Βιολογία-Γενετική Παπαλόης Απόστολος, (Αθήνα) Βιολογία-Έρευνα

Γκάγκος Σαράντης, (Αθήνα) Κυτταρογενετική-Έρευνα Παππά Αικατερίνη, (Αθήνα) Οδοντιατρική

Γλεντής Σταύρος, (Αθήνα) Γενετική Παρασύρης Βασίλειος, (Αθήνα) Χειρουργική

Γουρουντή Κλεάνθη, (Αθήνα) Μαιευτική Παύλου Σπυρίδων, (Αθήνα) Ενδοκρινολογία Αναπαραγωγής

Δάϊκος Γεώργιος, (Αθήνα) Λοιμώξεις Πλεύρης Αθανάσιος, (Αθήνα) Νομική

 Δεμπεγιώτη Αναστασία, (Αθήνα) Ενδοκρινολογία 
Αναπαραγωγής

Προμπονά Μαρία, (Αθήνα) Μαιευτική

Ζωγράφος Γεώργιος, (Αθήνα) Χειρουργική Σοφικίτης Νικόλαος, (Ιωάννινα) Ανδρολογία 

Καλοκαιρινού Αθηνά, (Αθήνα) Νοσηλευτική Σοφράς Φραγκίσκος, (Αθήνα) Ουρολογία

Καναβάκης Εμμανουήλ, (Αθήνα) Παιδιατρική-Γενετική
 Σταυροπούλου-Γκιόκα Αικατερίνη, (Αθήνα) Αιματολογία - 
Ομφαλοπλακουντιακό Αίμα

Καρακίτσος Πέτρος, (Αθήνα) Κυτταρολογία Σταύρου Δημήτριος, (Αθήνα) Μ/Γ - Αναπαραγωγή 

Κελλάρης Βασίλειος, (Αθήνα) Μ/Γ - Αναπαραγωγή Στεφανίδου Ιλόνα (Αθήνα) Μαιευτική

Κόκκαλη Γεωργία, (Αθήνα) Εμβρυολογία-Γενετική Συριοπούλου Βασιλική, (Αθήνα) Παιδιατρική - Λοιμωξιολογία

Κολοβάκη Βασιλική, (Αθήνα) Ψυχολογία Σύρκος Στέφανος, (Αθήνα) Μ/Γ - Ενδοσκοπική Χειρουργική

Κουμαντάκης Γεώργιος, (Αθήνα) Μ/Γ - Μαστολογία 
- Αναπαραγωγή

Σφακιανούδη Ευαγγελία, (Αθήνα) Νομική 

Κουμπάρου Μαρία, (Αθήνα), Ψυχολογία
Τσαπάκη ́ Ελσα, (Αθήνα) Παιδοκαρδιολογία – Εμβρυϊκή 
Υπερηχοκαρδιογραφία

Κρεατσάς Γεώργιος, (Αθήνα) Μ/Γ - Εφηβική Γυναικολογία Χρονοπούλου Μαργαρίτα, (Αθήνα) Εμβρυολογία

 Κριάρη Ισμήνη, (Αθήνα) Συνταγματικό Δίκαιο  
- Βιοηθική & Δίκαιο

Vladareanu Radu, (Βουκουρέστι) Μ/Γ- Εμβρυομητρική

Κωνσταντινίδου Αναστασία, (Αθήνα) Παθολογοανατομία Haimov-Kochman Ronit, (Tel-Aviv) Μ/Γ-Αναπαραγωγή

Κωνσταντόπουλος Αναστάσιος, (Αθήνα) Μ/Γ - Αναπαραγωγή Labas Peter, (Bratislava) Ενδοσκοπική Χειρουργική

Λαγκώνα Ευαγγελία, (Αθήνα) Παιδιατρική Bernstein Joel, (Sydney) Μ/Γ- Αναπαραγωγή

Μαμουλή Μερόπη, (Αθήνα) Μαιευτική Veronesi Paolo, (Μιλάνο), Μ/Γ – Μαστολογία

Λάζαρος Λέανδρος, (Αθήνα) Βιολογία-Γενετική Fiorentino Fransesco, (Ρώμη) Γενετική

Λινού Αθηνά, (Αθήνα) Υγιεινή Επιδημιολογία Jones Gayle, (Μελβούρνη) Εμβρυολογία

Λυκερίδου Αικατερίνη, (Αθήνα) Μαιευτική



Βάση φροντίδας
από τη σύλληψη... έως και το θηλασμό!

Πριν την κύηση Κατά την κύηση Μετά την κύηση

PRISUM HELLAS Α.Ε.
Λαμψάκου 11, Τ.Κ. 11528, Αθήνα
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*Nielsen GB ScanTrack Total Coverage Value and Unit Retail Sales 52 w/e 31 Oct 2020

Τα Συμπληρώματα Διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό 
θεραπευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.

Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 32683/11.03.20 & 13598/10.02.21 (conception), 61434/10.06.20 (him&her), 32681/11.03.20 (original), 50393/11.05.20 (plus), 50383/11.05.20 (max), 61861/29.06.21 (liquid), 13598/10.050395/11.05.20 
(breast-feeding), 102417/09.10.20 (new mum). Ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Britains No.1
Supplements

Για τις γυναίκες και τα ζευγάρια 
που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί. 

Για τις έγκυες γυναίκες
σε κάθε τρίμηνο κύησης. 

Για τις γυναίκες μετά τον τοκετό 
που θηλάζουν ή ανακτούν δυνάμεις.

Τα βραβευμένα Συμπληρώματα 
 Διατροφής Pregnacare®,

της βρετανικής εταιρείας VITABIOTICS,
εδώ και 30 χρόνια, συμβάλλουν στη 

μεγιστοποίηση των πιθανοτήτων σύλληψης 
πριν την εγκυμοσύνη, φροντίζουν την έγκυο 

σε κάθε τρίμηνο κύησης παρέχοντας
όλα τα ζωτικής σημασίας θρεπτικά 

συστατικά και υποστηρίζουν διατροφικά 
μητέρα και μωρό εξασφαλίζοντας

θρεπτικό μητρικό γάλα και
συμβάλλοντας στη γρήγορη

ανάκτηση των δυνάμεων
της νέας μητέρας.

νέο

*

PregnacareADV-ANAPARAGOGI.indd   1 16/07/2021   18:19
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Περιεχόμενα

Ωρίμανση ωοθυλακίου μέσω του μηχανισμού mTOR/Akt
Μιχαήλ Παργιανάς, Ιωάννης Κοσμάς, Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος, Ιωάννης Γεωργίου 8-17
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Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.   

Ελληνική περίληψη

Η ορθή ωοθυλακική ανάπτυξη εξαρτάται από την έκφραση πολλών γονιδίων 
στο κάθε στάδιο της ανάπτυξης. Η ανάδειξη των παθογενετικών μηχανι-
σμών οι οποίοι εμπλέκονται στην εξελικτική πορεία του ωοθυλακίου απο-
τελεί το σπουδαιότερο παράγοντα, και ως εκ τούτου το καίριο ερώτημα εάν 
μπορεί να επιτευχθεί η παύση των ωοθυλακίων και η εκ νέου ενεργοποί-
ηση, αποτελεί ζητούμενο της έρευνας. Η διατήρηση της αναπαραγωγικής 
ζωής μέσω αναστολή της διαδικασίας η οποία εξαντλεί το διαθέσιμο από-
θεμα των ωοθυλακίων, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη διάρκεια της 
γονιμότητας. Ο αυξημένη απόπτωση των αρχέγονων ωοθυλακίων και τελικά η 
εξάντληση του αποθέματος αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό της πρόωρης ωο-
θηκικής ανεπάρκειας και των ασθενών που λαμβάνουν αντικαρκινική θεραπεία. 
Ο έλεγχος της ανάπτυξης του ωοθυλακίου μέσω της παύσης και της εκ νέου ενεργοποίησης συνεισφέρει ση-
μαντικά στην κατανόηση αυτής της εξελικτικής πορείας. Οι έρευνες οι οποίες έχουν γίνει σχετικά με την ανά-
πτυξη και την φθορά των ωοθυλακίων έχουν αποκαλύψει αρκετά μονοπάτια, συμπεριλαμβανομένων των μο-
νοπατιών αυτοανοσίας, απόπτωσης και αγγειογέννεσης. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πως το κάθε ένα 
από αυτά τα μονοπάτια επηρεάζει την ανάπτυξη των ωοθυλακίων και τη γονιμότητα. Σε μοντέλα γενετικά τρο-
ποποιημένων ζώων έχει αποδειχτεί ότι το απόθεμα των ωοθυλακίων μπορεί τόσο να επιταχυνθεί στην ανάπτυ-
ξή του, όσο και να εξαντληθεί, χωρίς όμως να είναι ακόμη γνωστή η ύπαρξη ενός μηχανισμού ο οποίος αυξά-
νει τη μακροβιότητα της αναπαραγωγής. Εν προκειμένω περιγράφονται μηχανισμοί που συνδέονται με την ωο-
θυλακική ανάπτυξη καθώς και η προσπάθεια της αναστολής και της εκ νέου ενεργοποίησης της ωοθυλακικής 
ανάπτυξης σε αρχέγονο στάδιο σε πειραματική μελέτη που πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα  Ιατρικής Γενετικής 
& Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ωρίμανση ωοθυλακίου μέσω  
του μηχανισμού mTOR/Akt
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Τμήμα Ιατρικής Γενετικής & Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ.  45110, Ιωάννινα, Τηλ.:  2651 007822, Fax: 2651 007851

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

mTOR, Akt,  
ωοθυλακική ανάπτυξη, 
αρχέγονο ωοθυλάκιο,

απόπτωση, 
αναπαραγωγική ζωή
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Εισαγωγή 
Έχει παρατηρηθεί ότι η ενεργοποίηση και η ατρησία 
των ωοθυλακίων έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια 
αυτών. Μια διαδικασία, η οποία λαμβάνει χώρα κατά 
την εμμηνόπαυση, την πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια 
όπως και κατά την αντικαρκινική θεραπεία. Αυτή η μεί-
ωση των ωοθυλακίων αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό 
και των τριών αυτών καταστάσεων, με τον mTOR να δι-
αδραματίζει σπουδαίο ρόλο. Ο παράγοντας mTOR εί-
ναι απαραίτητος ρυθμιστής της κυτταρικής ανάπτυ-
ξης με τη δραστηριότητα του να ρυθμίζεται αρνητικά 
μέσω του ετεροδιμερούς συμπλόκου TSC1/TSC2 που 
ελέγχεται από την ανασταλτική δράση της Akt. Το σύ-
μπλοκo TSC1 σταθεροποιεί τo TSC2 που είναι μια πρω-
τεΐνη ενεργοποίησης GTPασης (GAP) για την Rheb. Η 
ενεργοποιημένη Rheb οδηγεί σε φωσφορυλίωση της 
ριβοσωμικής πρωτεΐνης 70 kDaS6 κινάση (p70s6K) και 
την ευκαρυωτική έναρξη του πρωτεϊνικού παράγοντα 
πρόσδεσης 4E (4Ε-ΒΡ1) οι οποίοι είναι σημαντικοί πα-
ράγοντες για τον έλεγχο της πρωτεϊνικής σύνθεσης, 
την κυτταρική επιβίωση και τον κυτταρικό πολλαπλασι-
ασμό. Επί διακοπής των Tsc1 και Tsc2 μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί το σύνολο των αρχέγονων ωοθυλακίων. Η 
υπό προϋποθέσεις απαλοιφή του Tsc2 γονιδίου μπο-
ρεί να αυξήσει το σηματοδοτικό μονοπάτι mTOR και 
να ενεργοποιήσει την p70s6k, προάγοντας τη μετά-
φραση και οδηγώντας στην ενεργοποίηση των αρχέ-
γονων ωοθυλακίων.

O mTOR
Eίναι ο πυρήνας δύο πρωτεϊνών οι οποίες έχουν δια-
τηρηθεί στην πορεία της εξέλιξης: Των πολυπρωτεϊνι-
κών συμπλεγμάτων mTORC1 και mTORC2. Τo σύμπλεγ-
μα mTORC1 είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στην παρουσία 
της ραπαμικύνης και αποτελείται από τον παράγοντα 
mTOR., μια ρυθμιστική πρωτεΐνη (RAPTOR-regulatory 
associated protein of mTOR), ένα πρωτεϊνικό προσαρ-

μοστή, την πρωτεΐνη G καθώς και την περιοχή DEP η 
οποία περιέχει την πρωτεΐνη Deptor και αλληλεπιδρά 
με τον mTOR (Peterson, et al., 2009). Αντίστοιχα το σύ-
μπλοκο mTORC2 δεν είναι τόσο ανθεκτικό στη ραπα-
μικύνη όσο το mTORC1.

Tο σύμπλοκο mTORC1
Το σύμπλοκο αυτό αποτελείται από τον παράγοντα 
mTOR, την πρωτεΐνη Gbl/LST8, τον ανεξάρτητο από 
την ραπαμυκίνη ακόλουθο του mTOR (mTOR -Rictor), 
μια πρωτεΐνη η οποία αλληλεπιδρά με την πρωτεϊνι-
κή κινάση που επάγεται από το στρες (mSIN1) όπως 
και από την πρωτεΐνη Deptor. Όσον αφορά τον ακρι-
βή ρόλο της πρωτεΐνης Raptor αυτός ακόμη δεν είναι 
γνωστός, όμως το πιθανό είναι ότι λειτουργεί ως γέφυ-
ρα σύνδεσης της σηματοδοτικής ακολουθίας της TOR 
(singaling motif) με την S6K1 (πρωτεϊνική κινάση) και την 
4E-BP1. Δηλαδή η Raptor παίζει σημαντικό ρόλο στη 
συναρμολόγηση των υποστρωμάτων της mTOR ώστε 
να βελτιώνεται η πρόσβαση σε αυτά. Η Raptor συνδέ-
ει την περιοχή της κινάσης της mTOR με τους στόχους 
της ώστε να διευκολυνθεί και να πραγματοποιηθεί τε-
λικά η φωσφορυλίωση. Η ρύθμιση της αλληλεπίδρα-
σης ανάμεσα στις Raptor και mTOR γίνεται από άνω 
σήματα (Kim, et al., 2002). Η ρύθμιση της ομοιόστασης 
του οργανισμού αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του ρό-
λου των συμπλόκων του mTOR. Σε απουσία γονιδίων 
που κωδικοποιούν τα δομικά συστατικά των συμπλό-
κων σε μοντέλα ζώων, υπάρχουν μεγάλα ποσοστά εμ-
βρυικής θνησιμότητας. Επιπλέον, απουσία του mTOR ή 
της πρωτεΐνης Raptor σε βλαστοκύτταρα,έχει σαν απο-
τέλεσμα την έκφραση φαινοτύπου ο οποίος σχετίζεται 
με εμβρυϊκή θνησιμότητα κατά το στάδιο της εμφύτευ-
σης. Αντίστοιχα, η απουσία των mLST8, Rictor και mSin 
προκαλεί πιο ήπια φαινόμενα και λιγότερα ποσοστά εμ-
βρυϊκής θνησιμότητας κατά τα στάδια εμβρυικής ανά-
πτυξης Ε10.5-Ε11.5 (Shiota, et al., 2006). Τα σήματα τα 

 Εικόνα 1. Τα σύμπλοκα των mTOR (Peterson, et al., 2009)
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οποία συσχετίζονται με την ενεργειακή κατάσταση του 
κυττάρου, με παράγοντες ανάπτυξης, με θρεπτικά συ-
στατικά καθώς και με διάφορες στρεσογόνες καταστά-
σεις όπως είναι η ύπαρξη ελευθέρων ριζών οξυγόνου, 
η υποξία, οι βλάβες στο γενετικό υλικό και το υπερω-
σμωτικό περιβάλλον, λειτουργούν σαν ρυθμιστές για 
τη σταθερότητα της σύνδεσης ανάμεσα στην mTOR και 
την Raptor με αποτέλεσμα να ρυθμίζουν και την συ-
ναρμολόγηση των υποστρωμάτων της mTOR (Jacinto, 
et al.,  2004). H ενεργοποίηση του συμπλόκου mTORC1 
αναστέλλει την αυτοφαγία και επηρεάζει τον κυτταρι-
κό πολλαπλασιασμό αλλά και την γενικότερη επιβίω-
ση του κυττάρου. Όλες οι λειτουργίες του παραπάνω 
συμπλόκου αναστέλλονται από τη ραπαμυκίνη και τα 
συνθετικά της ανάλογα (Jacinto, et al., 2004).

Tο σύμπλοκο mTORC2
Όπως προαναφέρθηκε το σύμπλοκο mTORC2 αποτελεί-
ται από επιμέρους δομικά στοιχεία όπως : Την Rictor, την 
mTOR, την mSIN1 (mammalian stress-activated protein 
kinase interactive protein 1). Το mTORC2 ενεργοποιεί 
την Akt, έναν άνωθεν ρυθμιστή της ενεργοποίησης 
του mTORC1, ενώ λειτουργεί και σαν γέφυρα η οποία 
συνδέει τα δύο σύμπλοκα. Η καταστολή της mTOR ή 
της Rictor (αλλά όχι της Raptor) έχει αρνητική επιρροή 
στον ακτινικό πολυμερισμό καθώς και στην ανάπτυξη 
των κυττάρων και το mTORC2  δεν επηρεάζεται από την 
παρουσία της ραπαμυκίνης. Συνοπτικά η mTOR απο-
τελεί βασικό συστατικό στοιχείο δύο συμπλόκων, του 
mTORC1 και του mTORC2. Το mTΟRC1 είναι ευαίσθητο 
στη ραπαμυκίνη και επηρεάζει πολλές οδούς των οποί-
ων η λειτουργία είναι ο έλεγχος του μεγέθους του κυτ-
τάρου. Το mTORC2 δεν επηρεάζεται από τη ραπαμυκί-
νη και ο βασικός του ρόλος είναι ο έλεγχος του δικτύ-
ου της ακτίνης και του σχήματος του κυττάρου. Και τα 
δύο σύμπλοκα επηρεάζονται από παράγοντες ανάπτυ-
ξης αλλά και από την ενεργειακή κατάσταση του κυττά-
ρου (παρουσία θρεπτικών συστατικών, αμινοξέων και  
στρεσογόνων καταστάσεων) (Wullschleger, et al., 2006).

Σηματοδοτικό μονοπάτι Tsc/mTOR
Οι πρωτεϊνες TSC1 και TSC2 προκαλούν τη ρύθμιση 
του πολλαπλασιασμού των κυττάρων και όταν ενερ-
γοποιείται το σύμπλεγμα TSC1-TSC2 δρα ανασταλτικά 
ως προς τη λειτουργία του mTORC1. Στην περίπτωση 
που υπάρχει απώλεια ενός από τους δύο αυτούς πρω-
τεϊνικούς παράγοντες, ο mTORC1 ενεργοποιείται αυ-
τόνομα. Το ΡΤΕΝ και το σύμπλεγμα πρωτεϊνών TSC1/
TSC2 δρουν σαν κόμβος ενσωμάτωσης άλλων εναλ-
λακτικών μονοπατιών, για τη ρύθμιση του mTOR. Για 

παράδειγμα ένα τέτοιο μονοπάτι είναι η ανοδική ρύθ-
μιση του PTEN και του TSC1/TSC2 από τις κινάσες της 
οικογένειας των Src και Wnt (μονοπάτι Wnt/β κατενί-
νης). (Byles. et al., 2013)

H κινάση Akt 
Είναι μια πρωτεϊνη η οποία διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στο μεταβολισμό, την ανάπτυξη και τη γενικότερη 
επιβίωση του κυττάρου. Η μελέτη της πρωτεϊνης έχει 
δείξει ότι εμπλέκεται σε όλους τους καρκίνους που εμ-
φανίζονται στον άνθρωπο και παίζει ρόλο στην καρ-
κινογένεση μέσω υπερ-ενεργοποίησης. H κινάση Akt 
ανήκει στην κατηγορία των ACG κινασών η οποία στους 
ανθρώπους εκφράζεται από 3 γονίδια: Akt 1, Akt 2 και 
Akt 3. Κάθε ιστός έχει διαφορετικά επίπεδα έκφρασης 
των ισομόρφων αυτών γονιδίων. Η Akt 1 παίζει σημα-
ντικό ρόλο σε μονοπάτια που ευθύνονται για την κυτ-
ταρική επιβίωση παρεμποδίζοντας τις διαδικασίες από-
πτωσης. Επιπλέον ενεργοποιεί μονοπάτια πρωτεϊνικής 
σύνθεσης και για αυτό θεωρείται μια από τις σημαντι-
κότερες σηματοδοτικές πρωτεΐνες,προάγωντας τη ση-
ματοδότηση μονοπατιών που εμπλέκονται στην ανά-
πτυξη των ιστών. Η βασική της ιδιότητα να σταματάει 
την απόπτωση διασφαλίζει την επιβίωση του κυττάρου 
και αυτή η ιδιότητα την έχει αναγνωρίσει σαν βασικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη πολλών μορφών καρκί-
νου (Whiteman, et al., 2002). H Αkt 2 είναι ένα σηματο-
δοτικό μόριο το οποίο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

Εικόνα 2. Aπεικόνιση μονοπατιού Tsc/mTOR 
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στη μετάδοση σήματος και εμπλέκεται στο μεταβολι-
σμό της ινσουλίνης. Επιπλέον, είναι απαραίτητη για την 
ενεργοποίηση του μονοπατιού μεταφορά της γλυκό-
ζης. Η Akt 3 εκφράζεται κυρίως στον εγκέφαλο όμως 
δεν έχει πλήρως αποσαφηνισμένο ρόλο (Zimmerman, 
et al.,1999). Όσον αφορά τη δομή της, η περιοχή της 
πλεκστρίνης (PH) συμβάλλει στη δέσμευση της Akt με 
την πρωτεΐνη PIP3 ενώ η καταλυτική περιοχή έχει μια 
θρεονίνη (Thr308), του οποίου η φωσφορυλίωση είναι 
απαραίτητη για την ενεγοποίηση της Akt. Συγκεκριμέ-
να η Akt, είναι ένα μόριο θρεονίνικής/σερινικής κινά-
σης και έχει πολλά υποστρώματα τα οποία εμπλέκονται 
στην κατάλυση, φωσφορυλίωση και τελικά στη ρύθμι-
ση των μορίων Foxo1, Focxo3a και Foxo4. Η ρύθμιση 
αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την μετακίνηση των μορί-
ων Foxo στο κυτταροπλασματικό χώρο. Η μετακίνηση 
αυτή αναστέλλει τη μεταγραφική δράση των παραγό-
ντων Foxo και την προώθηση της απόπτωσης, ενώ δι-
ακόπτεται και ο κυτταρικός κύκλος (Roy, et al., 2010).

Η λειτουργία και η ενεργοποίηση της Akt 
Η Akt παίζει όπως προαναφέρθηκε σημαντικό ρόλο 
στις λειτουργίες του οργανισμού όπως είναι ο μετα-
βολισμός και η κυτταρική επιβίωση. Η συμβολή της 
Akt στις παραπάνω διαδικασίες έγκειται στην επίδρα-
ση της ενεργοποιημένης μορφής της πρωτεΐνης σε 
πολλά υποστρώματα, δηλαδή πάνω σε μόρια στα οποία 
μπορεί να δράσει σαν ένζυμο. Στα υποστρώματα της 
Akt τα οποία φωσφορυλιώνονται στις θέσεις της σε-
ρίνης και της θρεονίνης και καθίστανται ανενεργά, πε-
ριλαμβάνεται και η κινάση της συνθάσης του γλυκογό-
νου (GSK3), το ένζυμο κασπάση 9, η πρωτεΐνη BAD και 
τα μέλη της οικογένειας των μεταγραφικών παραγό-
ντων FKHR (FKHRL1, FKHR και AFX). Μέσω της ρύθμι-
σης της υποκυττάριας κατανομής, η φωσφορυλίωση 
του υποστρώματος από την Akt το καθιστά ανενεργό 
(del Peso. et al., 1997). Η κινάση Akt καταστέλλει όλα τα 
μέλη της οικογένειας των μεταγραφικών παραγόντων 
FKHRL1, FKHR και AFX. Η οικογένεια των παραγόντων 
αυτών σχετίζεται με τη ρύθμιση της απόπτωσης και εί-
ναι υπεύθυνοι για την ενεργοποίηση της μεταγραφής 
των προ-αποπτωτικών γονιδίων Fas και Bim. Στην υπο-
κυττάρια κατανομή,υπάρχει ένας αντίστοιχος μηχανι-
σμός ρύθμισης κατά τον οποίο η Akt περιορίζει,μέσω 
φωσφοριλίωσης την p27 (αναστολέας κυκλίνης που 
εξαρτάται από το κυτταρόπλασμα). Με τον μηχανισμό 
αυτό της περιοριστικής ρύθμισης, η p27 δεν μπορεί 
να επιτελέσει τη φυσιολογική της λειτουργία, δηλαδή 
την αναστολή του κυτταρικού κύκλου στην φάση S. O 
σημαντικότερος ρόλος της P 27 είναι η διατήρηση των 

αρχέγονων ωοθυλακίων στην ηρεμία. Η έκφρασή της 
ρυθμίζεται από το γονίδιο Foxo3a μέσω του σγματοδο-
τικού μονοπατιού PI3K/Akt, γεγονός που παρατηρείται 
από το ότι η ταυτόχρονη απώλεια και των δύο μηχανι-
σμών προκαλεί ωοθυλακική ενεργοποίηση (Fotovati, 
et al., 2011, Hashiguchi, et al., 2006). Η ενεργοποίηση 
της Akt,έχει σαν αποτέλεσμα την αναστολή της συν-
θάσης του γλυκογόνου (GSK3) και πάλι μέσω φωσφο-
ρυλίωσης. Ο ρόλος της συνθάσης είναι η πρωτεόλυση 
της κυκλίνης D, γεγονός που μειώνει τη συγκέντρωσή 
της και εμποδίζει την είσοδο του κυττάρου στη φάση S 
του κυτταρικού κύκλου. Η αναστολή της GSK3 αποφέ-
ρει συσσώρευση της κυκλίνης και ανάπτυξη του κυτ-
τάρου. Επιπλέον, με τη φωσφωριλίωση του, καθίστα-
ται ανενεργό το αποπτωτικό ένζυμο κασπάση – 9, ενώ 
αντίστοιχα η κινάση της θρεονίνης/σερίνης (P70) συ-
νεισφέρει στην ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό του 
κυττάρου (Zhou, et al., 2003, Mayo, et al., 2002). Η ενερ-
γοποίηση της Akt υπόκειται σε μια σειρά από ρυθμι-
στικούς μηχανισμούς οι οποίοι βασίζονται σε πρωτε-
ϊνες για τη λειτουργία τους (οι πιο σημαντική από τις 
οποίες είναι η PI3K). 

Ο ρόλος της PTEN στην Akt
H ενεργοποίηση της Akt μέσω της PIK3 μπορεί να ρυθ-
μιστεί μέσω του ογκοκαταστολέα PTEN. Η λειτουργία 
του PTEN είναι ουσιαστικά αντίθετη με τη λειτουργία 
του PIK3. Πιο συγκεκριμένα, η PTEN ανήκει στην κα-
τηγορία των φωσφατασών, είναι δηλαδή ένζυμο που 
αφαιρεί φωσφορικές ομάδες από άλλα μακρομόρια 
με διαδικασία που ονομάζεται αποφωσφορυλίωση. Οι 
έρευνες για τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη κατέληξαν στο 
γεγονός ότι δρα σε λιπιδικά και πρωτεϊνικά υποστρώ-
ματα, ενώ ο βασικός της στόχος είναι τα λιπίδια της 
PIP3. Ωστόσο, μεγάλης σημασίας είναι και το γεγονός 
ότι η PTEN είναι μέλος ενός πολύπλοκου δικτύου με-
τάδοσης σήματος που επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό 
από κυτταρικές λειτουργίες (Lie, et al., 1997). Οι παρά-
γοντες TSC1 και PTEN φαίνεται ότι δρουν συνδυαστι-
κά και αναστέλλουν την ενεργοποίηση των ωοθυλα-
κίων ενώ η απαλοιφή τους ενεργοποιεί το σύμπλεγμα 
mTROC1 το οποίο ενισχύει την ενεργοποίηση του ση-
ματοδοτικού μονοπατιού S6K1-rpS6 και τελικά προά-
γει την ενεργοποίηση της πρωτεϊνικής μετάφρασης 
και τη ριβοσωμική βιογένεση στα ωοκύτταρα. Ο ΡΤΕΝ 
παίζει συγκεκριμένους ρόλους στα κύτταρα και στους 
ιστούς, ενώ η απαλοιφή του ΡΤΕΝ μπορεί να οδηγήσει 
σε ΠΩΑ. Στην ενεργοποίηση των αποπτωτικών μηχανι-
σμών του κυττάρου, εμπλέκονται ρυθμιστικοί μηχανι-
σμοι της Akt που πραγματοποιούνται μέσω του ΡΤΕΝ. 
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Ως μόριο-κλειδί στη διαδικασία αυτή, το Akt1 είναι απα-
ραίτητο για την κατάλληλη ανάπτυξη των ωοκυττάρων 
καθώς και για τα υπόλοιπα κοκκιώδη κύτταρα. Πιο συ-
γκεκριμένα, η απώλεια του PTEN μπορεί να οδηγήσει 
σε ανώμαλη κυτταρική ανάπτυξη και διαφυγή της δια-
δικασίας της απόπτωσης (McConechy, et al., 2014). Σε 
περιπτώσεις που το ΡΤΕΝ δεν εκφράζεται από τα αρ-
χέγονα κύτταρα του ωοθυλακίου, όπως έχουν δείξει 
μελέτες σε ζωικά μοντέλα, οδηγούν στην υπέρμετρη 
αύξηση του μεγέθους των ωοκυττάρων και την συνολι-
κή ωοθηλακική ενεργοποίηση. Η μεγέθυνση αυτή των 
ωοκυττάρων προέρχεται από την αυξημένη ενεργοποί-
ηση του μορίου Akt και της αυξημένης φωσφορυλίω-
σης και επομένως αυξημένης ενεργοποίησης του rpS6. 
Φαίνεται δηλαδή ότι το σηματοδοτικό μονοπάτι ΡΙ3Κ/
ΡΤΕΝ-akt-foxo παίζει καθοριστικό ρόλο στα ανώριμα 
ωοκύτταρα γιατί ελέγχει την έναρξη της μεγέθυνσης 
του ωοκυττάρου κατά τη στρατολόγηση των αρχέγο-
νων ωοθυλακίων. Η ενεργοποίηση του ωοθυλακίου εί-
ναι μια διαδικασία μη αναστρέψιμη,ενώ τα ωοθυλάκια 
τα οποία δεν ωριμάζουν περαιτέρω παθαίνουν ατρη-
σία (Kloet, et al., 2011).

To σηματοδοτικό μονοπάτι PTEN-PI3K-AKT-mTOR
Η διατήρηση των αρχέγονων ωοθυλακίων σε μια ανε-
νεργή κατάσταση είναι σημαντική στην διατήρηση της 
αναπαραγωγικής διάρκειας. Σε πειραματικές μελέτες 
μυών, υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία σηματοδό-
τησης των PTEN/PI3K-AKT-mTOR ανάλογα με τα στά-
δια στα ωοθυλάκιων,  η οποία ελέγχει την ενεργοποί-
ηση  του ωοθυλακίου.

Οι Reddy et al.,παρήγαγαν ένα διαγραμμένο γονί-
διο PTEN σε μύες και παρατήρησαν ότι αυτά ήταν γό-
νιμα μέχρι την ηλικία των 12-13 εβδομάδων. Παράλ-
ληλα οι ωοθήκες περιείχαν μηδενική ποσότητα αρχέ-
γονων ωοθυλακίων και σημαντικά μεγαλύτερη ποσό-
τητα ενεργοποιημένων ωοθυλακίων σε σχέση με την 
ομάδα ελέγχου.

Το μονοπάτι μεταγωγής σήματος PI3k-Akt-mTOR 
(mammalian target of rapamycin) είναι ένα από τα ση-
μαντικότερα μονοπάτια τα οποία επάγουν τον κυτταρι-
κό πολλαπλασιασμό, δρουν ανασταλτικά ως προς την 
απόπτωση, ενισχύουν την ικανότητα για αγγειογένε-
ση και διεγείρουν τη μετανάστευση και την διείσδυση 
των κυττάρων. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται 
η ενεργοποίηση του μονοπατιού,το γεγονός αυτό επη-
ρεάζει σημαντικά την καρκινογένεση (VanDam, et al., 
2011). O κεντρικός άξονας του συγκεκριμένου μονοπα-
τιού είναι η κινάση mTOR, η οποία διαθέτει όπως περι-
γράφηκε παραπάνω έναν πολύ εξειδικευμένο αναστο-

λέα, την ραπαμυκίνη. Σύμφωνα με πειραματικές μελέ-
τες, ο έλεγχος των μονοπατιών που ελέγχουν τη στρα-
τολόγηση των αρχέγονων ωοθυλακίων είναι το ίδιο το 
ωοθυλάκιο. Στη διαδικασία αυτή εκτός από το μονοπάτι 
του mTOR, εμπλέκεται και το μονοπάτι σηματοδότησης 
το PI3K-PTEN-Αkt-Foxo3a, το οποίο παίζει σημαντικό 
ρόλο στην αναστολή της πρόωρης ωοθυλακικής ενερ-
γοποίησης. Η κινάση PI3k είναι ένα διμερές που αποτε-
λείται από δύο υπομονάδες και μέσω αυξητικών παρα-
γόντων γίνεται ενεργοποίηση της PI3K από την κινάση 
RPTK και παράγεται PIP3 (phosphatydilinositol-3,4,5-
triphosphatate) στην κυτταρική μεμβράνη. Η PIP3 έχει 
το ρόλο ενός διακυτταρικού μηνύματος και δίνει θέ-
σεις πρόσδεσης στα μόρια PDK1 και Akt. Τα μόρια αυτά 
που προσδένονται και πιο συγκεκριμένα το PDK1, φω-
σφορυλιώνει την Akt και η Αkt καταλύει τη φωσφορυ-
λίωση και τη ρύθμιση των μορίων TSC2, Foxo, p27 και 
GSK-3. Η φωστορυλίωση του TSC2 από την Akt απο-
σταθεροποιεί το σύμπλεγμα TSC1/TSC2 και ενεργοποιεί 
τελικά τον καταρράκτη mTORC1 (Fruhman, et al.,2017). 
Όσον αφορά τη δράση του Foxo3a αυτή πιθανότατα 
ασκείται μέσω επαγωγής έκφρασης των αναστολέων 
των κινασών των κυκλινων. Το Foxo3a εκφράζεται κυ-
ρίως στο αρχέγονα κύτταρα του ωοθυλακίου ενώ πα-
ρατηρείται σημαντική μείωση της έκφρασής του στα 
πρωτογενή ωοθυλάκια και στις υπόλοιπες ωοθυλακι-
κές μορφές που είναι πιο ώριμες. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με την δράση του Fox3a σαν αναστολέα 
ενεργοποίησης των αρχέγονων κυττάρων του ωοθυ-
λακίου, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μείωση της 
έκφρασής του αποτελεί προαπαιτούμενο για την ενερ-
γοποίηση των ωοθυλακίων. Τέλος, το Foxo3a δρα σαν 
υπόστρωμα της Akt, της οποίας η δράση ελέγχεται από 
τα ΡΤΕΝ και ΡΙ3Κ. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 
η εξάλειψη και των δύο αυτών γονιδίων σε ζωικά μο-
ντέλα (γενετικά τροποποιημένα ποντίκια) δεν έχει σαν 
αποτέλεσμα τη αυξημένη πρόωρη ωοθυλακική ενερ-
γοποίηση (Yang, et al., 2012).

Αναστολή και επανενεργοποίηση ωοθυλακικής 
ανάπτυξης
Σύμφωνα με τους Pargianas, et al., μετά από πειραμα-
τική μελέτη που διενεργήθηκε σε μύες και συγκεκρι-
μένα σε 45 θηλυκά wistar τα οποία είχαν διαιρεθεί σε 
πέντε ομάδες, μετά την πρώτη περέμβαση για την επί-
τευξη αναστολής των ωοθυλακίων μέσω χορήγησης 
των ουσιών Εβερόλιμους και Βεραπαμίλη, παρατηρή-
θηκαν κατά την ιστολογική εξέταση υψηλά επίπεδα αρ-
χέγονων ωοθυλακίων στην ομάδα αυτή, συγκριτικά με 
την ομάδα που έλαβε Εβερόλιμους και Φισετίνη ή την 
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ομάδα μυών που έλαβε μεμονωμένα Φισετίνη. Το πιο 
σημαντικό όμως είναι η παρατήρηση των μεγάλων δι-
αφορών στον αριθμό των άτρητων ωοθυλακίων στην 
ομάδα των πειραματοζώων που έλαβαν τις ουσίες Εβε-
ρόλιμους και Βεραπαμίλη εμφανίζοντας τα μικρότερα 
επίπεδα άτρητων ωοθυλακίων συγκριτικά με την ομά-
δα που έλαβε Εβερόλιμους και την ομάδα ελέγχου να 
έπεται. Αντίστοιχα μετά τη δεύτερη παρέμβαση για την 
ενεργοποίηση των ωοθυλακίων δεν υπήρχαν στατιστι-
κά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις 5 ομάδες για τα 

αρχέγονα ωοθυλάκια, τα πρωτογενή καθώς και για τα 
ωχρά σωμάτια. Όσον αφορά τον ορμονικό έλεγχο αυ-
τός ανέδειξε μετά τη δεύτερη παρέμβαση στατιστικά 
μεγαλύτερες τιμές ΑΜΗ στην ομάδα Εβερόλιμους και 
Βεραπαμίλη. Στην ανάλυση της ανοσοαποτύπωσης και 
την Εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας σε 
κύριους στόχους του mTOR εξετάστηκε η δραστηριό-
τητα του mTORC1/2 στην ωοθήκη μέσω της ανάλυσης 
Westernblot χρησημοποιώντας συγκεκριμένα αντισώ-
ματα σαν ενεργοποιητές του μονοπατιού. Όπως φαί-

Εικόνα 3. Εκτίμηση των αναστολέων σε κύριους στόχους του m TOR
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νεται στην εικ. 3 (α,b) η παρουσία Εβερόλιμους μεμο-
νωμένα καθώς και ο συνδυασμός του με βεραπαμίλη 
για 8 εβδομάδες οδήγησε σε σημαντική μείωση της 
φωσφορυλίωσης της p70s κινάσης μέσω του mTORC1 
στην Thr389 (p-p70s6k Thr3889). Αυτή η μείωση ανα-
στράφηκε μετά το τέλος της πρώτης παρέμβασης και 
με την παρουσία της FSH εικόνα 3 (c,d). 

Αυτή η ανάστροφη ενεργοποίηση του p-p70s6k 
(Thr389) ήταν πανομοιότυπη με ένα μοτίβο φωσφο-
ρυλίωσης των επιπέδων ριβοσωμικής πρωτεΐνης S6 
(p-rpS6) (Ser240/244) ένας μεταγενέστερος στόχος 
της p70s6k. 

Η εκτίμηση της θεραπείας στην απόπτωση, την αυ-
τοφαγία και τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου ανέ-
δειξε ότι η θεραπεία με Εβερόλιμους μείωσε την έκ-
φραση του αντι-αποπτωτικού μορίου Bcl2, ενώ ο συν-
δυασμός του εβερόλιμους έιτε με Βεραπαμίλη είτε με 
Φισετίνη μετρίασε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα (Ει-
κόνα31 α,b). Αυτή η παρατήρηση μπορεί να συσχετί-
ζεται με τον υψηλό αριθμό από άτρητα ωοθυλάκια τα 
οποία εμφανίζονται στην ομάδα Everolimus. Ενδιαφέ-
ρον είναι επίσης και το γεγονός ότι η μείωση του Bcl2 
κατά την παρουσία Everolimus συνοδεύεται από μια 
παρόμοια και επιλεκτική μείωση της Atg12, μια πρωτε-

ΐνη που είναι σημαντική για την έναρξη της αυτοφα-
γίας, καθώς και της κυκλίνης Α που είναι απαραίτητη 
για την πρόοδο του κύκλου για τις φάσεις S και G2 (Ει-
κόνα 4. α,b). Οι παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν ότι 
από μόνο του το Εβερόλιμους αναστέλλει τον κυττα-
ρικό κύκλο, αυξάνει την απόπτωση και επηρεάζει την 
έναρξη της αυτοφαγίας, ενώ η συνδυαστική θεραπεία 
με Verapamil ή Fisetin μετριάζει τα αποτελέσματα αυτά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Bcl2 αυξάνεται 
δραματικά μετά από την αφαίρεση του Εβερόλιμους 
και του Verapamil, γεγονός που υποδηλώνει ότι η Βε-
ραπαμίλη έχει ένα ρόλο προστατευτικό (Εικόνα 4 c,d).

Σε αυτήν την περίπτωση η δράση αυτή συσχετίστηκε 
με μια αύξηση του Atg12 αλλά και του LC3-II, ένας δια-
φορετικός ρυθμιστής-κλειδί της αυτοφαγίας,προτεί-
νοντας έτσι έναν προστατευτικό ρόλο αυτού του μο-
νοπατιού μετά την εκ νέου επανενεργοποίηση των ωο-
θυλακίων που ακολουθεί την αφαίρεση των αναστολέ-
ων. Το γεγονός αυτό συμφωνεί με άλλα ευρήματα που 
δείχνουν ότι η αυτοφαγία αυξάνεται στα τελικά επίπε-
δα της ωρίμανσης του ωοθυλακίου. Σχετικά με αυτό 
μπορούμε επίσης να σημειώσουμε ότι έχει αναφερθεί 
μια σύνδεση ανάμεσα στη Βεραπαμίλη και την αυτο-
φαγία και σε άλλα κυτταρικά μοντέλα.

 Εικόνα 4. Εκτίμηση της θεραπεί-
ας στην απόπτωση, αυτοφαγία και 
τη ρύθμιση του κυτταρικού κύκλου
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 Άλλη μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι η αφαί-
ρεση του συνδυασμού Εβερόλιμους και Βεραπαμίλης 
επιπρόσθετα με την κυκλίνη Α, έχει σαν αποτέλεσμα την 
αύξηση της κυκλίνης D1, η οποία είναι απαράιτητη για τη 
μετάβαση G1/S αποκαλύπτοντας με τον τρόπο αυτό μια 
διέγερση της προόδου του κυτταρικού κύκλου στην ωο-
θήκη μετά την επανενεργοποίηση του συνόλου των ωο-
θυλακίων. Αυτές οι παρατηρήσεις επιβεβαιώθηκαν και 
με την ανοσοιστοχημική χρώση των τμημάτων της ωο-
θήκης με το δείκτη πολλαπασιασμού PCNA, η έκφρα-
ση του οποίου είναι αυξημένη κατά την πρώιμη G1 και S 
φάση του κυτταρικού κύκλου. Το PCNA παίζει σημαντι-
κούς ρόλους στην πρόοδο του κυτταρικού κύκλου, την 
αντιγραφή και την επισκευή του DNA,ενώ θεωρείται και 
σαν κύριος ρυθμιστής της ανάπτυξης των ωοθυλακίων. 

Πράγματι, η ταυτόχρονη παρουσία των Εβερόλιμους 
και Βεραπαμίλη μείωσε σημαντικά την έκφραση του 
PCNA στα κοκκιώδη κύτταρα της ωοθήκης (Εικόνα 5α).

Σημαντικό είναι επίσης και το γεγονός ότι τα επίπε-
δα του πιο σημαντικού δείκτη πολλαπλασιασμού στα 
κοκκιώδη κύτταρα αυξάνονται ανάλογα μετά την απο-
μάκρυνση αυτού του συνδυασμού φαρμακευτικών ου-
σιών (Εικόνα 5β).

Συμπερασματικά, σε ασθενείς που λαμβάνουν γονα-
δοτοξική αγωγή και σε ασθενείς με πρόωρη ωοθηκική 
ανεπάρκεια, παρατηρείται μείωση έως και εξάντληση 
του αριθμού των αρχέγονων ωοθυλακίων, προβλημα-
τική ωοθυλακική λειτουργία καθώς και αυξημένη ατρη-
σία. Ασθένειες όπως ο διαβήτης και η παχυσαρκία δύ-
ναται να επηρεάζουν αρνητικά το σύνολο των ωοθυλα-
κίων και τη διαδικασία ανάπτυξης τους. Αναστέλλοντας 
την ενεργοποίηση των αρχέγονων ωοθυλακίων και επι-

μηκύνοντας την περίοδο απενεργοποίησής τους, ανα-
γνωρίζεται η δυνατότητα της αποφυγής εξάντλησης 
των ωοθυλακίων. Ιδανικά, οι γυναίκες που επιθυμούν 
να διατηρήσουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα 
ή που κρίνεται αναγκαίο να υποστούν κυτταροτοξικές 
θεραπείες, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δι-
ατηρήσουν την γονιμότητα τους κρατώντας τα ωοθυ-
λάκιά τους σε μια ανενεργή κατάσταση. Με αυτή την 
προτεινόμενη πειραματική θεραπεία, μπορεί να ελα-
χιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των κυτταροτοξικών 
φαρμάκων στα αρχέγονα ωοθυλάκια, και οι γυναίκες 
μπορεί να αυξήσουν το χρόνο γονιμότητάς τους. Αυτό 
το θεραπευτικό σχήμα μπορεί επίσης να συνδυαστεί 
με την ανάπτυξη των ανθρώπινων ωοκυττάρων από 
αρχέγονα ωοθυλάκια. Είναι απαραίτητο να γίνουν πε-
ρισσότερες μελέτες ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής 
διατήρηση των ωοθυλακίων και η επανενεργοποίηση 
των ωοθυλακίων κατ΄αίτηση.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρέχουν 
αποδείξεις ότι αυτή είναι μια εφικτή διαδικασία και εν-
θαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση. Οι κυτταρο-
γενετικές μελέτες και οι μελέτες γονιμότητας θα είναι 
απαραίτητες προκειμένω να εκτιμηθεί η ασφάλεια πα-
ρόμοιων θεραπευτικών σχημάτων καθώς και τα αποτε-
λέσματα της αναστολής απαραίτητων σηματοδοτικών 
μονοπατιών όπως ο mTOR. Πρέπει επίσης να μπορεί 
να δημιουργηθεί μια ισορροπία μεταξύ της ατρησίας 
και της ωοθυλακικής ανάπτυξης και να προσδιοριστεί 
ο ελάχιστος χρόνος για την αδρανή κατάσταση των 
ωοθυλακίων αλλά και την επανενεργοποίηση τους. 

Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία

Εικ. 5α  Ανοσοαποτύπωμα πρωτεϊνών (PCNA) μετά την πρώτη 
παρέμβαση 

Εικ. 5β Ανοσοαποτύπωμα πρωτεϊνών (PCNA) μετά τη δεύτερη 
παρέμβαση
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Proper folliculogenesis depends on the expression of several genes in each follicular 
developmental. The emergence of pathogenetic mechanisms involved in the devel-
opmental stages of the follicle is the most important factor and therefore the key 
question of whether follicular cessation and activation can be achieved is the goal 
of this research. Τhe preservation of reproductive life through inhibition of the pro-
cess that exhausts the available stock of follicles, is an important condition for the du-
ration of fertility. Increased apoptotic death of primordial follicles and eventual stock 
depletion is a common feature of premature ovarian failure and patients receiving an-
ticancer therapy. Controlling follicular growth through cessation and reactivation con-
tributes significantly to understanding this evolutionary process. Research on follicular growth and decline has 
revealed several pathways, including autoimmunity, apoptosis and angiogenesis. However, it is still unclear how 
each pathway affects the follicular formation and fertility. Genetically engineered animals, artificially mutated, 
prove that the follicular reserve can be accelerated and exhausted. However, the existence of a mechanism that 
increases reproductive longevity is not clear. The molecular processes and their correlation with the follicular de-
velopmental stage have been described. Τhe present study will also test whether inhibition of ovarian primordi-
al follicles and subsequent activation can be achieved by transient mTOR inhibition. Τhe experiment were con-
ducted in the Research Laboratory of Reproductive Genetics, Department of Obstetrics and Gynecology, Ioan-
nina University Medical School.

KEY WORDS

mTOR, Akt,  
follicular 

developmental, 
primordial follicle, 
reproductive life,   

apoptosis
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Ελληνική περίληψη

Με τον όρο θρομβοφιλία (ετυμ. φιλεί τον θρόμβο) χαρακτηρίζεται η τάση ενός 
οργανισμού να εκδηλώσει ένα θρομβωτικό επεισόδιο. Το αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο (ΑΦΣ) είναι μια επίκτητη αυτοάνοση αιτία επίκτητης θρομβοφιλί-
ας, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία αντιφωσφολιπιδικών αντισω-
μάτων (aPL) στον ορό των πασχόντων, καθώς επίσης κι από κλινικά χαρακτη-
ριστικά θρόμβωσης φλεβικής, αρτηριακής, των μικρών αγγείων και από νοση-
ρότητα κύησης. Οι συνηθέστερα ανιχνευμένες εργαστηριακά κατηγορίες αντι-
φωσφολιπιδικών αντισωμάτων aPL είναι τα αντισώματα τύπου αντιπηκτικού του 
λύκου (LupusAnticoagulant - LA), τα αντικαρδιολιπινικά (anti - Cardiolipin - aCL) 
αντισώματα και τα αντισώματα της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (Anti-β2-GPI antibodies). 
Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην αγγειακή θρόμβωση και τις αυτόματες αποβολές στους ασθενείς με αντι-
φωσφολιπιδικό σύνδρομο δεν έχουν ακόμη πλήρως διευκρινιστεί, ωστόσο προτείνονται διάφοροι παθογενε-
τικοί μηχανισμοί που υπαγορεύουν ανάλογες θεραπευτικές στρατηγικές.

Υπεύθυνος αλληλογραφίας:

Αντώνιος Δ. Γεροφώτης, Τσιμισκή 111, 54622, Τηλ.: 6934842568, E-mail: amedigerf@gmail.com

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο  
- Βασικές γνώσεις 

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο, 

επανειλημμένες 
αποβολές, θρομβοφιλία, 
αντιπηκτικό του λύκου, 

αντικαρδιολιπινικά 
αντισώματα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
Το αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (APS), γνωστό και 
ως σύνδρομο Hughes, περιγράφηκε για πρώτη φορά 
από τον GrahamHughes, στο Hammersmith Hospital, 
τo 1983. Πρόκειται για μία προθρομβωτική διαταρα-
χή αυτοάνοσου χαρακτήρα με εκδηλώσεις τόσο από 
τη φλεβική όσο και από την αρτηριακή κυκλοφο-
ρία ή/και την αποτυχημένη έκβαση της κύησης με 
ταυτόχρονη παρουσία αντισωμάτων έναντι πρωτε-
ϊνών του πλάσματος που συνδέονται με φωσφολι-
πίδια (αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων aPL). Δια-
κρίνεται σε πρωτοπαθές και σε δευτεροπαθές. Στο 
πρωτοπαθές δεν ανευρίσκεται κανένα υποκείμενο 

αίτιο, ενώ δευτεροπαθώς μπορεί να αναπτυχθεί επί 
εδάφους ποικίλων νοσημάτων, όπως είναι οι ρευμα-
τοπάθειες, τα νεοπλάσματα, οι λοιμώξεις (π.χ. HIV, 
CMV, σύφιλη, ηπατίτιδα, ελονοσία, μυκόπλασμα) ή 
φαρμακευτικής αγωγή (χλωροπρομαζίνη, υδραλα-
ζίνη, προκαϊναμίδη, φαινυντοϊνη, ιντερφερόνη, κι-
νίνη, αμοξυκιλλίνη, κ.λπ.). Υπάρχει επίσης στη βιβλι-
ογραφία και ο όρος «καταστροφικό αντιφωσφολι-
πιδικό σύνδρομο», σύνδρομο το οποίο περιγράφει 
μια επιθετική, καταστροφική και δυνητικά θανατη-
φόρα μορφή του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου 
με παρουσία πολλαπλών και διάσπαρτων θρομβώ-
σεων στο αγγειακό σύστημα.

Αντώνιος Δ. Γεροφώτης1, Μιχαήλ Αλ. Δανιηλίδης2 

1. Ειδικός Αιματολόγος, Αιμαγένεσις-Αιματολογικό Ιατρείο, Θεσσαλονίκη
2.  Ομ. Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
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Κλινική εικόνα
Η κλινική εικόνα του APS εμφανίζει μεγάλη ετερογέ-
νεια με κύριες εκδηλώσεις τις θρομβώσεις ή/και την 
αποτυχημένη έκβαση της κύησης. Η εν τω βάθει φλε-
βοθρόμβωση των κάτω άκρων και τα ισχαιμικά αγγεια-
κά εγκεφαλικά είναι οι πιο συχνές εκδηλώσεις του. Εκ-
δηλώσεις όμως μπορεί να υπάρχουν από οποιοδήπο-
τε όργανο ή ιστό με προσβολή του αγγειακού του δι-
κτύου. Όχι σπάνια οι θρομβώσεις υποτροπιάζουν και 
συχνά έχουν την ίδια εντόπιση με το αρχικό επεισόδιο. 
Γενικά τα άτομα με APS είναι σχετικά νέα σε ηλικία, εμ-
φανίζουν μη προκλητές θρομβώσεις και έχουν αρνητι-
κό οικογενειακό ιστορικό θρομβοφιλίας. Σε ένα μικρό 
αριθμό ασθενών (<1%) αναπτύσσεται το καταστροφι-
κό αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο (CAPS), που χαρα-
κτηρίζεται από θρομβώσεις σε πολλαπλά μικρά αγ-
γεία και οδηγεί σε πολυοργανική ανεπάρκεια με υψηλή 
θνητότητα η οποία υπερβαίνει το 50% παρά την εξειδι-
κευμένη αντιμετώπιση. Άλλες σημαντικές εκδηλώσεις 
του APS είναι οι μαιευτικές εκδηλώσεις που περιλαμ-
βάνουν ανεξήγητο θάνατο ενός ή περισσότερων μορ-
φολογικά φυσιολογικών εμβρύων στη 10η  ή μεγαλύτε-
ρη εβδομάδα της κυήσεως, ο πρόωρος τοκετός ενός 
ή περισσοτέρων μορφολογικά φυσιολογικών νεογνών 
πριν την 34η  εβδομάδα της κυήσεως λόγω εκλαμψί-
ας ή σοβαρής προεκλαμψίας, και 3 ή περισσότερες δι-
αδοχικές ανεξήγητες αποβολές πριν τη 10η  εβδομά-
δα της κυήσεως.

Επιπλέον καταστάσεις οι οποίες σχετίζονται με το 
ΑΦΣ, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνονται στον ορισμό 
του, είναι μεταξύ άλλων η δικτυωτή πελίωση (Livedo 
reticularis), η πνευμονική υπέρταση, η νεφροπάθεια, 
η απώλεια της ακοής, το ARDS, η βαλβιδοπάθεια κα-
θώς και ποικίλες νευρολογικές εκδηλώσεις όπως χο-
ρεία, ημικρανία, παροδικό ισχαιμικό αγγειακό εγκεφα-
λικό επεισόδιο, επιληψία, σύνδρομο προσομοιάζον με 
σκλήρυνση κατά πλάκας, κ.λπ. (Πίνακας 1).

Ανοσογενετική του αντιφωσφολιπιδικού 
συνδρόμου 
Το ΑΦΣ είναι πολυπαραγοντικής προέλευσης και ανα-
πτύσσεται σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Η ευαι-
σθησία καθορίζεται κατά κύριο λόγο από γονίδια του 
μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας (MHC). 
Από παλαιότερα έχουν αναφερθεί διαφορετικά αλ-
ληλόμορφα HLA-DR και HLA-DQ σχετιζόμενα με την 
εμφάνιση ΑΦΣ, ενώ άλλα  HLA γονίδια τάξης ΙΙ εί-
ναι δυνατόν να καθορίσουν το προφίλ των αυτοα-
ντισωμάτων και κατά συνέπεια και  τον κλινικό φαι-
νότυπο της νόσου. 

Παλαιότερες μελέτες έχουν καταδείξει την οικογε-
νή εμφάνιση aCL και LAC, με ή χωρίς κλινικές ενδεί-
ξεις αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου. Αυτή η οικογε-
νειακή τάση προσδιορίστηκε γενετικά, εφόσον τα aPL, 
aCL και LAC εμφανίζονται σε οικογένειες που φέρουν 
HLA απλότυπους που περιέχουν τα HLA-DR4, -DR7 και 
-DRw53. 

Οι ίδιοι απλότυποι σχετίζονται και με το πρωτογενές 
ΑΦΣ καθώς και με την παρουσία των aCL αντισωμάτων, 
τουλάχιστον όταν αυτά ανιχνεύονται σε ασθενείς με 
συστηματικό ερυθηματώδη λύκο. Το HLA-DR4 φαίνε-
ται να είναι πιο σημαντικό στους αγγλοσάξονες, ενώ το 
DR7 εμφανίζεται σε πληθυσμούς λατινικής προέλευσης. 

Αξιόλογο ρόλο φαίνεται επίσης να διαδραματίζουν 
και ορισμένοι πολυμορφισμοί γονιδίων που σχετίζονται 
με το αγγειακό σύστημα και θεωρούνται προδιαθεσι-
κοί παράγοντες σε συγκεκριμένες κλινικές εκδηλώ-
σεις όπως οι μεταγραφικοί παράγοντες IRF5 και STAT4, 
ενώ είναι δυνατόν επίσης να εμπλακούν οι μετα-μετα-
γραφικές τροποποιήσεις των αντισωμάτων αντι-β2GPI. 

Σύμφωνα με πιο πρόσφατες έρευνες, τα αντιφω-
σφολιπιδικά αντισώματα θεωρείται ότι είναι δυνατόν 
να  προκαλέσουν γονιδιωματικές και επιγενετικές με-
ταβολές οι οποίες τελικά υποστηρίζουν μια προ-θρομ-
βωτική κατάσταση εξηγώντας έτσι και την καρδιαγγει-
ακή τους εμπλοκή. 

Διάγνωση
Τα κριτήρια για τη διάγνωση APS (κριτήρια του Σύδνεϋ, 
2006) καθιστούν απαραίτητη την παρουσία σε μεσαία 
προς υψηλά επίπεδα αντιφωσφολιπιδικών αντισωμά-
των aPL (IgM ή IgG ισοτύπου), κυρίως αντικαρδιολιπι-
νικά αντισώματα ή αντιπηκτικό του λύκου ή και τα δύο. 
Η παρουσία των aPL πρέπει να διαπιστώνεται σε του-
λάχιστον 2 συνεχείς μετρήσεις που απέχουν μεταξύ 
τους 12 εβδομάδες, έτσι ώστε να πορεί να διακριθεί η 
επίμονη παρουσία των αυτοαντισωμάτων στο πλάσμα 
του αίματος από την παροδική αύξηση των τίτλων τους 
που μπορεί να οφείλεται σε μια λοίμωξη ή στην χρή-
ση κάποιων φαρμάκων. Γενικά το αντιπηκτικό του λύ-
κου LAC χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ειδικότητα 
για APS ενώ τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα έχουν 
μεγαλύτερη ευαισθησία. Η ειδικότητα των αντικαρδι-
ολιπινικών αντισωμάτων αυξάνει και είναι υψηλότερη 
για τα IgG σε σχέση με τα IgM τύπου. Αναφέρεται ότι τα 
παραπάνω κριτήρια έχουν ευαισθησία που αγγίζει το 
71% και ειδικότητα περίπου 98 %. Η διάγνωση του APS 
τίθεται όταν υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα παρακά-
τω κλινικά κριτήρια με ένα εργαστηριακό κριτήριο (Πί-
νακας 2). Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ασθενείς πρέ-
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Πίνακας 1 
Οι πιο κοινές κλινικές εκδηλώσεις του Αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

Αρτηριακές 
εκδηλώσεις

Θρόμβωση της αορτής ή της μασχαλιαίας, καρωτιδικής, 
ηπατικής, μεσεντέριας παγκρεατικής, σπληνικής ή 
υποκλείδιας αρτηρίας.

Αιματολογικές 
εκδηλώσεις

Θρομβοπενία, αιμολυτική αναιμία, ή αιμολυτικό-ουραιμικό 
σύνδρομο και θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα.

Διάχυτη ενδοαγγειακή 
πήξη (καταστροφικό 
αντιφωσφολιπιδικό 
σύνδρομο μόνο).

Νευρολογικές 
εκδηλώσεις

Παροδική ισχαιμική νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 
(θρομβωτικό ή εμβολικό), χορεία, πολλαπλή-έμφρακτη 
άνοια, εγκάρσια μυελίτιδα, εγκεφαλοπάθεια, ημικρανίες, 
ψευδοόγκος εγκεφάλου, εγκεφαλική φλεβική θρόμβωση, 
πολλαπλή μονονευρίτιδα ή amaurosisfugax.

Μικροθρομβώσεις ή 
μικροεμφράγματα

Μαιευτικές 
εκδηλώσεις

Απώλεια κύησης, σύνδρομο HELLP -αιμόλυση, αυξημένα 
ηπατικά ένζυμα και χαμηλός αριθμός αιμοπεταλίων σε 
συνδυασμό με προεκλαμψία, ανεπάρκεια πλακούντα.

Καρδιολογικές 
εκδηλώσεις

Στηθάγχη, έμφραγμα μυοκαρδίου, βαλβιδοπάθειες, 
εκβλαστήσεις, βαλβιδικές ανωμαλίες, μη 
βακτηριακήθρομβωτική (Lidmam- Sacks) ενδοκαρδίτιδα.

Έμφραγμα μυοκαρδίου, 
ενδοκαρδιακοί 
θρόμβοι.

Δερματολογικές 
εκδηλώσεις

Επιφανειακή θρομβοφλεβίτιδα, έλκη κάτω άκρων, δερματική 
ισχαιμία, σύνδρομο νέκρωσης μεγάλου δακτύλου (bluetoe), 
εκχυμώσεις, ή ακροκυάνωση.

Δικτυωτή πελίωση, 
επιφανειακή 
γάγγραινα, πορφύρα 
δέρματος.

Ενδοκρινολογικές 
εκδηλώσεις

Επινεφριδικά εμφράγματα, επινεφριδική ανεπάρκεια, 
έμφρακτα όρχεως και προστάτη, νέκρωση του βλεννογόνιου 
αδένα ή βλεννογόνια ανεπάρκεια.

Γαστρεντερολογικές 
εκδηλώσεις

Budd- Chiari σύνδρομο, ηπατική ισχαιμία, μεσεντέρια 
ισχαιμία, ισχαιμική κολίτιδα, οισοφαγική διάτρηση, έμφρακτο 
της χοληφόρου κύστεως μη αποδοτέα στους χολόλιθους, 
παγκρεατίτιδα ή ασκίτης. 

Εντερικά, ηπατικά, 
παγκρεατικά και 
σπληνικά έμφρακτα ή 
γάγγραινα.

Οφθαλμολογικές 
εκδηλώσεις

Θρόμβωση της αμφιβληστροειδικής αρτηρίας, θρόμβωση 
της αμφιβληστροειδικής φλέβας ή amaurosisfugax. 

Αμφιβληστροειδίτιδα.

Νεφρικές 
εκδηλώσεις

Θρόμβωση της νεφρικής φλέβας, θρόμβωση της νεφρικής 
αρτηρίας, υπέρταση, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χρόνια 
νεφρική ανεπάρκεια, πρωτεϊνουρία, αιματουρία ή νεφρωσικό 
σύνδρομο. 

Οξεία νεφρική ανεπάρ-
κεια (συχνά απαιτεί τε-
χνητό νεφρό), θρομ-
βωτικήμικροαγγειοπά-
θεια, ή υπέρταση.

Φλεβικές 
εκδηλώσεις

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση των κάτω άκρων ή 
θρόμβωση της επινεφρίδιου, ηπατικής, μεσεντέριας, ή 
σπληνικής φλέβας ή της κάτω κοίλης φλέβας.

Πνευμονικές 
εκδηλώσεις

Πνευμονική εμβολή, πνευμονική υπέρταση, πνευμονική 
αρτηριακή θρόμβωση.

Σύνδρομο οξείας 
αναπνευστικής 
δυσχέρειας.
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πει να έχουν αγγειακή θρόμβωση ή επιπλοκές κύησης 
(κυρίως καθ’ έξιν αποβολές) και να ανιχνεύονται στο 
αίμα τους τα αντισώματα αυτά. Η συχνότητα του συν-
δρόμου στον γενικό πληθυσμό δεν είναι επακριβώς 
γνωστή και ως διαταραχή είναι ενδεχομένως υποδια-
γνωσμένη. Εν τούτοις aCL αντισώματα βρίσκονται στο 
γενικό πληθυσμό με συχνότητα 1-4,5%. Ακόμη η συχνό-
τητα aCL αντισωμάτων σε ασθενείς με φλεβική θρόμ-
βωση κυμαίνεται μεταξύ 5%-16% και σ’ αυτούς με αρ-
τηριακή θρόμβωση μεταξύ 5%-46%. Το APS σύνδρομο 
απαντάται σε ποσοστό 0,3% μεταξύ του εγκύμονος γυ-
ναικείου πληθυσμού. Οι περισσότεροι ασθενείς (98%) 
με APS ανήκουν στη λευκή φυλή, ενώ το ποσοστό στη 
μαύρη φυλή κυμαίνεται στο 0,5%. Η μέση ηλικία έναρ-
ξης των συμπτωμάτων είναι περίπου τα 34 χρόνια, με 
το 85% των ασθενών που διαγνώστηκαν να κυμαίνεται 
μεταξύ των ηλικιών 15 και 50 ετών. Η εμφάνιση αντιφω-
σφολιπιδικών αντισωμάτων είναι συχνή στα άτομα με-

γαλύτερης ηλικίας. Στην μελέτη A. Duarte-Garciaetal 
(2017) η επίπτωση του APS είναι 2/100.000 άτομα ηλι-
κίας άνω των 18 ετών. Η μέγιστη επίπτωση παρατηρή-
θηκε σε άτομα άνω των 75 ετών, ενώ στην συγκεκρι-
μένη μελέτη δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των 
δύο φύλων.

Παθολογική Φυσιολογία APS
Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα είναι μια ετερογε-
νής ομάδα αυτοαντισωμάτων διότι στρέφονται εναντί-
ον μεγάλης ποικιλίας αντιγονικών στόχων.

Αντιγονικοί στόχοι τους είναι κυρίως η β2-γλυκοπρω-
τεΐνη Ι (αντι β2-GPI αντισώματα), η προθρομβίνη (αντι-
προθρομβινικά αντισώματα), ο ιστικός ενεργοποιητής 
πλασμινογόνου t-PA (αντι t-PA αντισώματα), ο ενδοθη-
λιακός υποδοχέας της πρωτεΐνης C EPCR (αντι EPCR 
αντισώματα), η πρωτεΐνη C, η πρωτεΐνη S ο παράγο-
ντας ΧΙΙ, η αννεξίνη V, το υψηλού μοριακού βάρους κι-

Πίνακας 2
Διαγνωστικά κριτήρια αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου

Κλινικά κριτήρια Εργαστηριακά κριτήρια

Αγγειακή θρόμβωση 
 Ένα ή περισσότερα επεισόδια αρτηριακής ή φλεβι-
κής θρόμβωσης μικρού αγγείου σε οποιονδήποτε 
ιστό ή όργανο.

* η θρόμβωση μπορεί να έχει επιβεβαιωθεί με μα-
γνητική τομογραφία ή υπερήχους ή ιστοπαθολογι-
κά, με εξαίρεση την επιπολής φλεβική θρόμβωση. Για 
την ιστοπαθολογική επιβεβαίωση, η θρόμβωση δε θα 
πρέπει να συνοδεύεται από σημαντική φλεγμονή του 
αγγειακού τοιχώματος.

1. Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG και/ ή IgM 
ισοτύπου στον ορό ή πλάσμα, με τίτλο >99η  
εκατοστιαία θέση

2. Αντιπηκτικό του λύκου παρόντα σε πλάσμα
3. Anti-β2 γλυκοπρωτεΐνη –Ι αντισώματα (anti –

β2GPI) IgG και / ή IgM ισοτύπου στον ορό ή 
πλάσμα με τίτλο >99η εκατοστιαία θέση

*σε 2 ή περισσότερες εξετάσεις σε απόσταση τουλά-
χιστον 12 εβδομάδων.

Επιπλοκές κύησης
• Ανεξήγητος θάνατος ενός μορφολογικά φυσιολο-

γικού εμβρύου κατά ή μετά την 10η  εβδομάδα της 
κύησης 

• Μία ή περισσότερες πρόωρες γεννήσεις ενός μορ-
φολογικά φυσιολογικού νεογνού κατά ή πριν την 
34η  εβδομάδα της κύησης λόγω βαρείας προε-
κλαμψίας ή εκλαμψίας, ή βαρείας πλακουντιακής 
ανεπάρκειας. 

• Τρεις ή περισσότερες ανεξήγητες αυτόματες απο-
βολές πριν τη 10η  εβδομάδα της κύησης, με απο-
κλεισμό μητρικής ανατομικής ή ορμονικής διαταρα-
χής και πατρικής ή μητρικής χρωμοσωμικής αιτίας.
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νινογόνο, το πλασμινογόνο, οι φωσφολιπάσες, ο παρά-
γων συμπληρώματος H και άλλα πρωτεϊνικά μόρια. Οι 
παραπάνω πρωτεΐνες στόχοι περιέχουν στη δομή του 
μορίου τους περιοχές - τμήματα που δεσμεύουν φω-
σφολιπίδια (phospholipid binding domains) όπως καρ-
διολιπίνη, φωσφατιδυλοσερίνη, φωσφατιδυλοαιθανο-
λαμίνη, φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη, φωσφατιδικό οξύ και 
άλλα. Εναντίον αυτών των πρωτεϊνών που δεσμεύουν 
φωσφολιπίδια κατευθύνονται τα αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα.

Η β2-γλυκοπρωτεΐνη Ι είναι παρούσα στο πλάσμα σε 
συγκεντρώσεις που κυμαίνονται από 10 έως 300 μg/ml 
(0,25 με 5,0 μM) και αποτελεί φυσικό αναστολέα της πή-
ξης. Συντίθεται στα ενδοθηλιακά κύτταρα, στον πλα-
κούντα, στο κεντρικό νευρικό σύστημα και στα ηπατο-
κύτταρα αλλά η μεγαλύτερη πηγή σύνθεσής της είναι 
το ήπαρ. Η τρισδιάστατη δομή του μορίου της αποτε-
λείται από 5 περιοχές. Η β2-GPI συνδέεται σε μια κυτ-
ταρική μεμβράνη με την περιοχή V, οι περιοχές III και 
IV είναι γλυκοζυλιωμένες και έτσι προστατευμένες 
από αλληλεπίδραση με άλλες πρωτεΐνες, ενώ οι περι-
οχές I και II είναι εκτεθειμένες μακριά από την κυττα-
ρική μεμβράνη και παρέχουν θέσεις πρόσδεσης για 
τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα aPL.

Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα aPL αποτελούν 
μια ετερογενή ομάδα αυτοαντισωμάτων, έχουν όμως 
ως κοινό χαρακτηριστικό ένα παράδοξο γεγονός: Eνώ 
in vitro αναστέλλουν τον σχηματισμό του συμπλέγ-
ματος ενεργοποίησης της προθρομβίνης (προσκολ-
λώνται στην φωσφολιπιδική επιφάνεια του συμπλέγ-
ματος), επιβραδύνουν το σχηματισμό της θρομβίνης 
και άρα επιμηκύνουν το χρόνο των δοκιμασιών πήξε-
ως, invivo παρουσιάζουν διαφορετική δράση και δη-
μιουργούν συνθήκες υπερπηκτικότητας που οδηγούν 
σε αγγειακές θρομβώσεις.

Οι μηχανισμοί που συμμετέχουν στην αγγειακή θρόμ-
βωση και τις αυτόματες αποβολές στους ασθενείς με 
αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο δεν έχουν ακόμη πλή-
ρως διευκρινιστεί, ωστόσο προτείνονται διάφοροι πα-
θογενετικοί μηχανισμοί .

Είναι γνωστό ότι τα aPL επεμβαίνουν στον καταρ-
ράκτη της πήξεως με την αναστολή της ενεργοποιη-
μένης πρωτεΐνης C και της αντιθρομβίνης ΙΙΙ, με την 
αναστολή της ινωδόλυσης και την αύξηση της δρά-
σης του ιστικού παράγοντα TF ο οποίος ξεκινά την 
εξωγενή οδό πήξεως. Επίσης η β2-γλυκοπρωτεΐνη Ι 
είναι ένας φυσικός αναστολέας πήξεως (συνδέεται 
με τα αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια της κυττα-
ρικής μεμβράνης εμποδίζοντας τη σύνδεση παραγό-
ντων πήξεως και αναστέλλοντας τον καταρράκτη της 

πήξεως ) και επομένως τα aPL που στρέφονται ενα-
ντίον της παρεμποδίζουν τον ρόλο της αυτόν. Άλλες 
πρωτεΐνες που είναι σημαντικές για τη ρύθμιση των 
μηχανισμών πήξεως, όπως η προθρομβίνη, ο παρά-
γων XII, η πρωτεΐνη S και η αννεξίνη V, αποτελούν επί-
σης στόχο των aPL.

H αννεξίνη V σχηματίζει συμπλέγματα με τα αρνη-
τικά φορτισμένα φωσφολιπίδια της κυτταρικής μεμ-
βράνης, με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της σύν-
δεσης με συμπλέγματα παραγόντων πήξεως και την 
αναστολή έτσι της διαδικασίας της πήξεως. Τα αντι-
φωσφολιπιδικά αντισώματα κατά της αννεξίνης V πα-
ρεμποδίζουν τη λειτουργία της αυτή, με αποτέλεσμα 
πολλά αρνητικά φορτισμένα φωσφολιπίδια να μένουν 
ελεύθερα και να σχηματίζουν συμπλέγματα με παρά-
γοντες πήξεως.

Το σύμπλεγμα β2-GPI - αντι β2-GPI προσδένεται με 
αυξημένη συγγένεια στην κυτταρική επιφάνεια των 
ενδοθηλιακών κυττάρων και προκαλεί την ενεργοποί-
ησή τους (αύξηση των μορίων προσκόλλησης στην επι-
φάνεια τους και αυξημένη έκκριση ιντερλευκίνης-6 
και προσταγλανδινών), γεγονός που προάγει την πήξη. 
Επιπλέον τα aPL προάγουν την ενεργοποίηση και συ-
γκόλληση των αιμοπεταλίων και το μηχανισμό γένε-
σης και σχηματισμού των θρόμβων.

Τα aPL στρέφονται και εναντίον μιας άλλης πρωτε-
ΐνης που δεσμεύει φωσφολιπίδια, του ενδοθηλιακού 
υποδοχέα της πρωτεΐνης C (EPCR). Ο EPCR είναι μια 
γλυκοπρωτεΐνη της κυτταρικής μεμβράνης των ενδο-
θηλιακών κυττάρων στενά συνδεδεμένη με φωσφολι-
πίδια και υποδέχεται την πρωτεΐνη C και την ενεργο-
ποιημένη πρωτεΐνη C, έχοντας έτσι αντιπηκτική δρα-
στηριότητα. Εκφράζεται κυρίως σε μεγάλα αγγεία και 
δη σε αρτηρίες αλλά και στην συγκυτιοτροφοβλάστη. 
Πρόσφατες μελέτες υποστηρίζουν ότι ο EPCR έχει 
ρόλο και στην διατήρηση της κύησης, αφού η απουσία 
του είτε η καταστροφή του σε ποντίκια είχε ως απο-
τέλεσμα θρόμβωση στον πλακούντα και πρώιμο εν-
δομήτριο θάνατο. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τον 
EPCR πιθανό στόχο των aPL που σχετίζεται με θρόμ-
βωση και αυτόματες αποβολές.

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός μέσω του οποί-
ου τα αντισώματα αυτά προκαλούν θρομβώσεις ή 
επιπλοκές στην κύηση δεν είναι απόλυτα διευκρι-
νισμένος. Η παθογένεια των διαταραχών της κύη-
σης είναι περισσότερο σύνθετη και δυσκολότερη 
στο να ερμηνευτεί. Ο κύριος αλλά όχι μοναδικός 
μηχανισμός, φαίνεται να είναι η ισχαιμία του πλα-
κούντα λόγω της υπερπηκτικότητας που χαρακτη-
ρίζει το ΑΦΣ.
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Οι επιπλοκές κύησης στις γυναίκες με ΑΦΣ προκύ-
πτουν λόγω ελαττωμένης αιμάτωσης του πλακούντα 
συνεπεία της τοπικής θρόμβωσης, η οποία πιθανώς 
προκαλείται μέσω της αλληλεπίδρασης των aPL με 
την αννεξίνη V της τροφοβλάστης που έχει σαν απο-
τέλεσμα την αναστολή της αντιπηκτικής της δράσης. 

Τα κύτταρα της τροφοβλάστης στον πλακουντιακό 
ιστό εκφράζουν στην επιφάνειά τους αντιγόνα όπως 
PS, β2-GPI, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν στό-
χους για τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα (aPL). Σε 
invitro πειραματικές μελέτες τα ποντίκια που κυοφο-
ρούσαν χωριστήκαν σε δύο ομάδες: στην πρώτη χο-
ρηγηθήκαν παθητικά πολυκλωνικά IgG Abs από άτομα 
με Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα δυσμενή έκβαση της κύησης, πιθανά λόγω 
ενεργοποίησης του συμπληρώματος. Στην δεύτερη 
ομάδα, εκτός από τα πολυκλωνικά IgG Abs που χορη-
γήθηκαν, χορηγήθηκαν και ουσίες που κατέστρεψαν 
τους υποδοχείς C5a του συμπληρώματος (που απο-
τελούν στόχο των ανοσοσφαιρινών IgG), με  αποτέ-
λεσμα την έκβαση μιας φυσιολογικής κύησης. Τα aPL 
μπορούν επίσης να ελαττώσουν την παραγωγή ορ-
μονών από την τροφοβλάστη και να οδηγήσουν έτσι 
σε πλακουντιακή ανεπάρκεια και αυτόματες αποβο-
λές. Τα αντισώματα anti- β2-GPI συνδεόμενα με την 
β2-GPI στην επιφάνεια της τροφοβλάστης μπορούν 
να αναστείλουν την έκκριση γοναδοτροπίνης και την 
ικανότητα διείσδυσής της. Ο μηχανισμός αυτός έχει 
ενοχοποιηθεί για αποβολές σε αρχικά στάδια κύησης, 
πρώτου τριμήνου. 

Οι γυναίκες ασθενείς με AΦΣ και προσβολή των νε-
φρών από τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα έχουν 
κατά κανόνα αυξημένη αρτηριακή πίεση, γεγονός που 
αποτελεί έναν επιπλέον σοβαρό κίνδυνο για την εγκυ-
μοσύνη τους και που μπορεί να οδηγήσει στις επιπλο-
κές που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

Το 1% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας παρου-
σιάζει καθ’ έξιν αποβολές, ενώ περίπου 10%-15% από 
αυτές εκτιμάται ότι πάσχουν από μαιευτικό APS. Θετι-
κό αντιπηκτικό του λύκου είναι ο ισχυρότερος προγνω-
στικός παράγων για θρόμβωση σε αμιγώς μαιευτικό 
APS με ετήσια επίπτωση εν τω βάθει φλεβοθρόμβω-
σης 1,46%, και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο 0,32%.

Στόχος των aPL είναι και ο ιστικόςενεργοποιητήςπλα-
σμινογόνου t-PA . Ο t-PA μετέχει στην ινωδόλυση, συ-
ντίθεται από τα ενδοθηλιακά κύτταρα και εκκρίνεται 
στο πλάσμα. Η δράση του ενισχύεται με τη σύνδεσή 
του στο ινώδες. Επομένως τα αντι t-PA αντισώματα που 
βρίσκονται αυξημένα σε περιπτώσεις αντιφωσφολιπιδι-
κού συνδρόμου, παρεμποδίζουν τη δράση του και οδη-

γούν σε υποϊνωδολυτικές (υπερπηκτικές) καταστάσεις.
Μία άλλη θεωρία εστιάζεται στην οξειδωτική βλάβη 

του ενδοθηλίου των αγγείων. Η οξειδωμένη LDL (ox-
LDL), που συμβάλλει στην αθηροσκλήρωση, είναι δυ-
νατόν να φαγοκυτταρωθεί από μακροφάγα τα οποία 
ενεργοποιούνται και προκαλούν βλάβη στα ενδοθη-
λιακά κύτταρα. Μερικά αντικαρδιολιπινικά αντισώμα-
τα συνδέονται με οξειδωμένη καρδιολιπίνη, ενώ δί-
νουν και διασταυρούμενη αντίδραση με την ox-LDL. 
Δηλαδή τα αντικαρδιολιπινικά αντισώματα αναγνω-
ρίζουν οξειδωμένα φωσφολιπίδια, πρωτεΐνες που δε-
σμεύουν φωσφολιπίδια -ή και τα δύο- και συνδέονται 
με το μηχανισμό της αθηροσκλήρωσης.

Υπάρχουν επίσης στοιχεία ότι ιικά και βακτηριακά 
πεπτίδια επάγουν την παραγωγή aPL σε ζώα και προ-
άγουν θρομβώσεις και αυτόματες αποβολές κάτι το 
οποίο διερευνάται αν συμβαίνει και στον άνθρωπο.

Πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν τον άμεσο ρόλο 
των μηχανισμών κυτταρικής ανοσίας στο αντιφωσφολι-
πιδικό σύνδρομο. Η β2-γλυκοπρωτεΐνη προκαλεί υπερ-
πλασία και διέγερση των μονοκυττάρων του περιφε-
ρικού αίματος, με αποτέλεσμα την έκκριση ιντερφε-
ρόνης-γ η οποία έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιεί 
απευθείας τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Επιπλέον, πει-
ραματικές μελέτες έχουν δείξει ότι τα αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα προκαλούν αυξημένη έκφραση 
διαφόρων μορίων προσκόλλησης, όπως του VCAM-1 
και της E-σελεκτίνης, στην επιφάνεια των ενδοθηλι-
ακών κυττάρων καθώς και αυξημένη έκκριση ιντερ-
λευκίνης 6 από τα ίδια κύτταρα.

Αιμοπεταλιακή ενεργοποίηση 
Η παρατήρηση της ύπαρξης αυξημένων επιπέδων θρομ-
βοξάνης παραγόμενης από αιμοπετάλια στα ούρα ασθε-
νών με APS ενίσχυσε την υπόθεση της ενεργοποίησης 
των αιμοπεταλίων ως παθοφυσιολογικού μηχανισμού 
σε ασθενείς με APS. 

Η υπομονάδα GPIba του υποδοχέα GPIb/IX/V που 
βρίσκεται στην επιφάνεια των αιμοπεταλίων, έχει φα-
νεί ότι συνδέεται με την β2-GPI διαμέσου των περιοχών 
2 και 5 in vitro. H GPIba λειτουργεί ως υποδοχέας στην 
επιφάνεια των αιμοπεταλίων και ο κυριότερος σύνδε-
σμός της είναι ο παράγοντας Von Willebrand. Η αλλη-
λεπίδραση in vitro της υπομονάδας GPIba με την β2-
GPI επιτρέπει στο μονοκλωνικό αντίσωμα anti- β2-GPI 
να ενεργοποιήσει τα αιμοπετάλια, προκαλώντας πα-
ραγωγή θρομβοξάνης και ενεργοποίηση του μονοπα-
τιού φωσφοϊνοσιτίδης-3 κινάσης/ακτίνης. Ως επακό-
λουθο επέρχεται η ενεργοποίηση των υποδοχέων αΙ-
Ιbβ3 των αιμοπεταλίων.



24

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η 02 | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Ποιοι πρέπει να εξετάζονται για APS;
Στην κλινική πράξη, έλεγχος για αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους ασθε-
νείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, αρτηριακή ή 
φλεβική θρόμβωση και ιδιαίτερα σε ασθενείς με επα-
ναλαμβανόμενα επεισόδια θρομβώσεων, με  θρομβώ-
σεις που συνοδεύονται από άτυπα – ασυνήθιστα συ-
νυπάρχοντα συμπτώματα, καθώς επίσης και σε γυναί-
κες με ιστορικό αυτόματων αποβολών όταν δεν υπάρ-
χει άλλη εναλλακτική εξήγηση, ειδικά αν οι εκδηλώσεις 
είναι επαναλαμβανόμενες (καθ’ έξιν αποβολές).

Πρέπει να εξετάζονται τα άτομα <50 ετών, με ένα 
απρόκλητο θρομβωτικό επεισόδιο καθώς και όλα τα 
άτομα που σε τυχαίο έλεγχο παρουσίασαν παράταση 
του χρόνου Aptt χωρίς αίτιο. Επιπλέον, ανεξήγητη αι-
μολυτική αναιμία, θρομβοπενία, και επιμήκυνση χρό-
νου οποιασδήποτε δοκιμασίας πήξεως θα πρέπει επί-
σης να μας κατευθύνει στον έλεγχο για αντιφωσφο-
λιπιδικά αντισώματα.

Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα μπορούν επίσης 
να ανευρεθούν σε μη θρομβωτικές καταστάσεις (Πί-
νακας 3).

Θεραπεία
Σε ασθενείς που έχουν αντιφωσφολιπιδικά αντισώ-
ματα στο πλάσμα τους αλλά δεν έχουν εμφανίσει κα-

μία θρομβωτική επιπλοκή και κανένα άλλο σύμπτωμα 
του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου η θεραπεία πε-
ριλαμβάνει την εξάλειψη ή έστω τη μείωση άλλων πα-
ραγόντων κινδύνου που πιθανόν συνυπάρχουν με τα 
aPL και προάγουν τη θρόμβωση. Η αντιμετώπιση αυ-
τών των ασθενών μπορεί να περιλάβει και τη χορήγηση 
αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων όπως χαμηλή δόση 
ασπιρίνης ή τικλοδιπίνης. Επίσης σύμφωνα με ορισμέ-
νες έρευνες, φαίνεται ότι και η υδροξυχλωροκίνη είναι 
δυνατόν να διαδραματίσει προστατευτικό ρόλο ενα-
ντίον της θρόμβωσης στο δευτεροπαθές αντιφωσφο-
λιπιδικό σύνδρομο. Αντίστοιχα, σε γυναίκες που έχουν 
aPL στον ορό και είναι για πρώτη φορά έγκυες ή είχαν 
φυσιολογικές εγκυμοσύνες κατά το παρελθόν, ενδέ-
χεται να μην χορηγηθεί καμιά θεραπεία πέρα από την 
απομάκρυνση όλων των άλλων επιβαρυντικών παρα-
γόντων που μπορεί να συνυπάρχουν. Ωστόσο κάθε πε-
ρίπτωση πρέπει να εξατομικεύεται και η πρακτική χο-
ρήγησης αντιπηξίας συνοδεύεται με υψηλά ποσοστά 
επιτυχίας. Σε ασθενείς που έχουν ανιχνευτεί aPL στο 
αίμα τους και έχουν εκδηλώσει έστω και μία θρομβωτι-
κή επιπλοκή επιβάλλεται η δια βίου αντιπηκτική αγωγή, 
καθώς ο κίνδυνος να επαναληφθεί θρομβωτική επιπλο-
κή είναι μεγάλος και κυμαίνεται μεταξύ 20% και 70%. Η 
αρχική θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση ηπαρίνης 
ή ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους ακολουθούμε-

Πίνακας 3. 
Νοσήματα ή άλλες καταστάσεις όπου έχουν περιγραφεί αντιφωσφολιπιδικά 
αντισώματα 
Συστηματικές αυτοάνοσες νόσοι: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκλήρυνση 
κατά πλάκας, σύνδρομο Sjogren, δερματική πολυμυοσίτιδα, αγγειίτιδα (οζώδης πολυαρτηρίτιδα, μικροσκοπι-
κή πολυαρτηρίτιδα, αρτηρίτιδα γιγαντιαίων κυττάρων, νόσος Behçet, υποτροπιάζουσα πολυχονδρίτιδα, λευ-
κοκυτταροκλαστική αγγειίτιδα). 

Λοιμώξεις: Ιογενείς (λοίμωξη HIV, μονοπυρήνωση, παρβοϊός, ηπατίτιδα Α, Β, C, παρωτίτιδα), βακτηρίδια (σύ-
φιλη, ασθένεια Lyme, φυματίωση, λέπρα, μολυσματική ενδοκαρδίτιδα, ρευματικός πυρετός, Klebsiella). 

Κακοήθεις όγκοι: (πνεύμονα, παχέος εντέρου, τραχήλου, προστάτη, ήπατος, νεφρού, θύμου, οισοφάγου, ωο-
θηκών, μαστού), αιματολογικές κακοήθειες (μυελογενούς και λεμφοβλαστικής λευχαιμίας, Hodgkin λεμφώ-
ματος, μη Hodgkin λεμφώματος, λεμφοσάρκωμα, δερματικό λέμφωμα T cell / σύνδρομο Sezary), παραπρω-
τεϊναιμίες (μονοκλωνικέςγαμμαπάθειες, μυέλωμα, Waldenström μακροσφαιριναιμία). 

Μη κακοήθεις αιματολογικές καταστάσεις: Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, δρεπανοκυτταρική νόσος, κα-
κοήθης αναιμία. 

Φάρμακα: Προκαϊναμίδη, φαινοθειαζίνες, αιθοσουξιμίδη, χλωροθειαζίδη, κινίνη, από του στόματος αντισυλ-
ληπτικά, θεραπείες αντι-ΤΝF. 

Άλλες καταστάσεις: Σακχαρώδης διαβήτης, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, φλεγμονώδεις νόσοι εντέρου, αιμο-
κάθαρση, σύνδρομο Klinefelter, σύνδρομο EhlersDanlos. 
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νη στη συνέχεια από κουμαρινικά αντιπηκτικά με στόχο 
τη διατήρηση του INR (International Normalized Ratio) 
πάνω από 2,0 (2,0 < INR < 2,9). Σημειώνεται ότι τα κου-
μαρινικά αντιπηκτικά πρέπει να αποφεύγονται στην κύ-
ηση, ειδικά στο διάστημα μεταξύ 6 και 12 βδομάδων 
κύησης, διότι προκαλούν τερατογένεση. Οι γυναίκες 
ασθενείς που λάμβαναν κουμαρινικά αντιπηκτικά λόγω 
προηγούμενου θρομβωτικού επεισοδίου πριν την κύη-
ση πρέπει να αλλάξουν τη θεραπεία τους σε ηπαρίνη 
ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (LMWH). Αντί-
στοιχα, σε γυναίκες με θετικά aPL που είναι έγκυες και 
έχουν ιστορικό καθ’ έξιν αποβολών πρέπει να χορηγη-
θεί αντιπηκτική θεραπεία η οποία συνήθως είναι ηπα-
ρίνη χαμηλού μοριακού βάρους ή/ και μικρές δόσεις 
ασπιρίνης (ASA). Το fondaparinux δεν έχει αλληλεπί-
δραση με το συμπλήρωμα και πιθανά δεν πλεονεκτεί 
έναντι των LMWH αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
περιπτώσεις θρομβοπενίας από ηπαρίνη. Τα νέας γε-
νιάς από του στόματος αντιπηκτικά (NOACs) φαίνεται 
να μεταβάλλουν το τοπίο στη θεραπευτική αντιμετώ-
πιση της θρομβοεμβολικής νόσου, ωστόσο στο AΦΣ 
-λόγω έλλειψης δεδομένων- θα πρέπει να εξετάζεται 
η χορήγηση τους  μόνο σε περίπτωση δυσανεξίας ή μη 
ικανοποιητικού αντιπηκτικού ελέγχου.

Άλλες θεραπείες αποτελούν η ενδοφλέβια γ-σφαι-
ρίνη, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις 
ασθενών που συνεχίζουν να έχουν αυτόματες αποβο-
λές παρά το γεγονός ότι λαμβάνουν ηπαρίνη και ASA 
και η πλασμαφαίρεση που χρησιμοποιείται σε περιπτώ-

σεις καταστροφικού APS σε συνδυασμό με αντιπηκτι-
κή αγωγή. Το χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα αντι-
CD20, Rituximab, έχει χρησιμοποιηθεί εκτός ενδείξε-
ων (offlabel) σε APS με σοβαρή θρομβοπενία, αιμολυ-
τική αναιμία, δερματικά έλκη και νέκρωση καθώς και 
σε CAPS με ποικίλες απαντήσεις.

Μεταλλάξεις με απώλεια λειτουργικότητας σε ρυθ-
μιστικές πρωτεΐνες του συμπληρώματος οδηγούν στο 
άτυπο ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο (aHUS), στην 
προεκλαμψία και  στην παροξυσμική νυχτερινή αιμο-
σφαιρινουρία (PNH). Τα νοσήματα αυτά χαρακτηρίζο-
νται από ενεργοποίηση των ενδοθηλιακών κύτταρων 
των μικρών αγγείων, η οποία οδηγεί σε  κυτταρική βλάβη 
και θρόμβωση και αντιμετωπίζονται με το eculizumab.

Αντίστοιχα, για τη βλάβη της τροφοβλάστης παίζουν 
ρόλο η προσέλκυση και ενεργοποίηση των ουδετε-
ροφίλων που επάγεται από το C5a και αναστέλλεται 
από τα αντι-C5 πεπτίδια που μπλοκάρουν τον C5aR. Η 
aPL-επαγώμενη πλακουντιακή ανεπάρκεια, φλεγμονή 
και θρόμβωση χρειάζεται την αλληλεπίδραση του C5a 
και του υποδοχέα του. Έλλειψη ρυθμιστικών πρωτεϊ-
νών του συμπληρώματος σε μοντέλα ποντικών οδη-
γεί σε μικροαγγειοπάθεια και αποβολή εμβρύου, ενώ 
η θεραπεία με το αντι-C5 αντίσωμα eculizumab ή με 
πεπτίδια που δεσμεύονται στον C5aR φαίνεται να  πα-
ρεμποδίζει την ανάπτυξη θρόμβωσης σε ποντίκια που 
πάσχουν από ΑΦΣ. 

Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία

 
Βιβλιογραφική παραπομπή άρθρου

Γεροφώτης A, Δανιηλίδης M. Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο - Βασικές γνώσεις. Αναπαραγωγή 
2020; 5: 18-26.

The term thrombophilia (origin from Greek “φιλεί τον θρόμβο”= friend of thrombus) 
describes the predisposition to venous thromboembolism and, under certain circum-
stances, also an increased risk of arterial thrombosis. Antiphospholipid syndrome 
(APS) is an autoimmune multisystem disorder characterized by arterial, venous, or 
small vessel thromboembolic events and/or pregnancy morbidity in the presence of 
persistent antiphospholipid antibodies (aPL). aPLs are a heterogeneous group of au-
toantibodies which are directed against phospholipid-binding proteins like Lupus Anti-
coagulant(LA), anti - Cardiolipin (aCL) and Anti-β2-GPI antibodies. The underlying mech-
anisms of APS syndrome, venous and arterial thrombosis and recurrent pregnancy loss are still under investiga-
tion but there are some candidate pathogenetic mechanisms that dictate appropriate therapeutic interventions.
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Ελληνική περίληψη

Οι ασθένειες, η φύση τους αλλά και οι επιπτώσεις τους στους ανθρώπους αλλά και 
στην  κοινωνία αλλάζουν σε κάθε εποχή ως αποτέλεσμα κοινωνικών και περιβαλ-
λοντικών συνθηκών, σχέσεων και αξιών. Τα ιστορικά δεδομένα από προηγούμε-
νες πανδημίες και άλλες καταστάσεις υγειονομικών κρίσεων είναι ιδιαίτερα απο-
καλυπτικά. Μεταξύ των ετών 430-426 π.Χ., η πόλη–κράτος των Αθηνών επλήγη 
από μια μυστηριώδη και καταστρεπτική μάστιγα, τον Μεγάλο Λοιμό της Αθήνας, η 
οποία ήταν ιδιαίτερα μεταδοτική και συχνά θανατηφόρα. Η πρώτη από τις επτά με-
γάλες πανδημίες χολέρας ξεκίνησε από τον Ινδία και εξαπλώθηκε σε πολλές γειτο-
νικές περιοχές και έχει στερήσει τις ζωές σε εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Υγείας την έχει χαρακτηρίσει ως την «ξεχασμένη πανδημία», τονίζο-
ντας ότι το έβδομο ξέσπασμα, το 1961, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η λέπρα, η οποία 
προσβάλλει μόνο τον άνθρωπο, ήταν διαδεδομένη σε κάποιες περιοχές, ενώ στην Ευ-
ρώπη μεταδόθηκε κατά τον 11ο αιώνα και οδήγησε σε μαζική απομόνωση πληθυσμών και στιγματισμό. Ο τύφος 
είναι ένα σύνολο μολυσματικών ασθενειών που κυρίως εμφανίστηκε μεταξύ των στρατευμάτων σε πολέμους, σε 
πλοία και φυλακές. Η φυματίωση έπληξε το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού λόγω των άσχημων συνθηκών 
ζωής, της κακής διατροφής και της υπερβολικής κούρασης καθώς υπήρχε πάνω από 9.000 χρόνια αλλά μόνο στα 
τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα έγινε μια ασθένεια που σκότωνε μαζικά.  Η ελονοσία είναι μια νόσος 
με ανυπολόγιστες συνέπειες και απώλειες ζωών που ο ΠΟΥ έχει χαρακτηρίσει ως πανδημία με καταγεγραμμέ-
νες το 2012, 207 εκατομμύρια περιπτώσεις ελονοσίας. Το AIDS ή το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας από 
τον HIV με πρώτη προσβολή στον άνθρωπο στην Αφρική το 1959 και τα πρώτα κρούσματα περί τα τέλη της δεκα-
ετίας 1960-70 ενώ η σεξουαλική ελευθεριότητα και η μεγάλη αύξηση των αεροπορικών ταξιδιών προκάλεσε την 
εξάπλωση του ιού σ' ολόκληρο τον κόσμο. Τέλος ο ιός έμπολα που ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό στη Γουινέα το 
2014 και εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες της Δυτικής Αφρικής.

ΛΕΞΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

πανδημία, λοιμός, 
χολέρα, λέπρα, 

τύφος, φυματίωση, 
ελονοσία, AIDS, 

έμπολα

Η ιστορική αναδρομή των πανδημιών  
στην ανθρωπότητα έως σήμερα

mailto:kpappasdent@gmail.com
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Οι ασθένειες, η φύση τους αλλά και οι επιπτώσεις τους 
στους ανθρώπους αλλά και στην οικονομία και κοινω-
νία δεν είναι ίδιες, αλλάζουν σε κάθε εποχή ως απο-
τέλεσμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, 
σχέσεων και αξιών. Συνθήκες ζωής, περιβαλλοντικοί 
παράγοντες, διατροφικές στάσεις, κοινωνικές σχέσεις 
επηρεάζουν όχι μόνο την έναρξη μιας λοιμώδους ασθέ-
νειας και επιδημίας αλλά και την δυνατότητα διάδοσής 
της, ενώ διαμορφώνουν διαφορετικές συνθήκες για 
τις επιπτώσεις ακόμα και την ίδια ιστορική εποχή, όχι 
μόνο ως αποτέλεσμα των υγειονομικών και τεχνολο-
γικών συστημάτων και υποδομών. Αποτελεί κοινή πα-
ραδοχή ότι οι πανδημίες διαχρονικά δεν επηρέαζαν 
όλες τις κοινωνικές ομάδες με ενιαίο τρόπο. Τα ιστο-
ρικά δεδομένα από προηγούμενες πανδημίες και άλ-
λες καταστάσεις υγειονομικών κρίσεων είναι ιδιαίτε-
ρα αποκαλυπτικά. 

Ο μεγάλος λοιμός της Αθήνας
«Ενώ ήταν υγιείς, τους έπιανε, ξαφνικά και χωρίς κα-
μιά αφορμή, πρώτα ισχυρός πυρετός, κοκκίνισμα και 
φλόγωση των ματιών, και ο φάρυγγας και η γλώσσα γί-
νονταν κόκκινα σαν αίμα κι έβγαζαν ασυνήθιστη δυ-
σοσμία. Κατόπιν, άρχιζε φτάρνισμα και βραχνάδα και 
ύστερα από λίγο ο πόνος κατέβαινε στα στήθη και συ-
νοδευόταν από βήχα δυνατό. Κατέληγε στο στομάχι 
και προκαλούσε εμετό συνοδευόμενο από καταπόνη-
ση του σώματος και σπασμούς. Το σώμα γέμιζε πληγές. 
Οι άρρωστοι ένιωθαν λαύρα και δεν ανέχονταν ρού-
χα. Πολλοί έπεφταν στα πηγάδια αναζητώντας δρο-
σιά. Πέθαιναν την έβδομη ή την ένατη ημέρα. Αν επι-
ζούσαν αρχικά, πέθαιναν αργότερα από εξάντληση».

Έτσι περιγράφει ο Θουκυδίδης τον λοιμό που έπληξε 
τους κατοίκους της Αττικής στα 430 π.Χ., δεύτερο έτος 
του Πελοποννησιακού πολέμου. Αν και νεότερες έρευ-
νες ενοχοποιούν τον τυφοειδή πυρετό, τα συμπτώμα-
τα θυμίζουν πνευμονική πανώλη: Πανούκλα. Ξεκίνησε 
από την περιοχή της Νουβίας, στα νότια της Αιγύπτου, 
πέρασε στη χώρα του Νείλου κι απλώθηκε στην Αφρι-
κή. Από εκεί, προχώρησε στην Ασία, έπληξε το απέρα-
ντο βασίλειο των Περσών, έφτασε στη Μικρά Ασία κι 
έκανε απόβαση στη Λήμνο. Το πλήρωμα κάποιου κα-
ραβιού την κουβάλησε στον Πειραιά.

Μεταξύ των ετών 430-426 π.Χ., η πόλη-κράτος των 
Αθηνών επλήγη από μια μυστηριώδη και καταστρεπτι-
κή μάστιγα. Ιδιαίτερα μεταδοτική και συχνά θανατη-
φόρα, η εν λόγω ασθένεια μείωσε τον πληθυσμό των 
Αθηνών κατά 25%. Αν και το είδος της επιδημίας παρα-
μένει άγνωστο, εν τούτοις πιθανές αιτίες θεωρούνται 
η βουβωνική πανώλη, η ευλογιά, η ιλαρά, ο άνθραξ, ο 

τύφος, ο ιός Έμπολα και η γρίπη. Ωστόσο τα συμπτώ-
ματα που εμφανίσθηκαν εκείνη την χρονική περίοδο 
στην Αθήνα, δεν ταιριάζουν ακριβώς με τα αντίστοιχα 
των εν λόγω επιδημιών στην σύγχρονη εποχή.

Μοναδική πηγή πληροφοριών σχετικά με τον λοιμό 
είναι ο Θουκυδίδης, ο οποίος αναφέρει ότι προσβλή-
θηκε και ο ίδιος από την ασθένεια καταγράφοντας μά-
λιστα λεπτομερώς τα συμπτώματα και τα αποτελέσμα-
τα της νόσου. Παρόλο όμως που η αντικειμενικότητα 
των αναφορών του τελεί υπό αμφισβήτηση, οι περι-
γραφές σχετικά με τα δεινά που υπέστησαν τα θύμα-
τα καθώς και οι επιπτώσεις της επιδημίας στην Αθη-
ναϊκή κοινωνία παρουσιάζουν μεγάλο ιστορικό και ια-
τρικό ενδιαφέρον.

«Οι άνδρες προσβλήθηκαν πρώτοι, εμφανίζοντας 
έντονο πυρετό, πονοκέφαλο, καθώς και ερυθρότη-
τα-φλεγμονή στα μάτια, …τόσο ο λαιμός, όσο και η 
γλώσσα αμέσως έγιναν κόκκινα και η ανάσα δύσοσμη» 
(Θουκυδίδης 2,49). Η περιγραφή του λοιμού από τον 
Θουκυδίδη υπάρχει στο δεύτερο βιβλίο της Ιστορίας 
του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.) μεταξύ 
της Αθηναϊκής και της Πελοποννησιακής Συμμαχίας 
με επικεφαλής την Σπάρτη. Σύμφωνα με τον συγγρα-
φέα, η επιδημία εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στους 
Αθηναίους μετά το πρώτο έτος του πολέμου.

Ο Θουκυδίδης περιγράφει την ασθένεια να εξαπλώ-
νεται στο σώμα του θύματος, προκαλώντας εμετό, σπα-
σμούς, φουσκάλες, εξέλκωση των εντέρων, διάρροια 
και τελικά θάνατο. Όσοι άντεχαν μέχρι την 7η ημέρα 
οπότε και κορυφωνόταν η ασθένεια, οι πιθανότητες 
επιβίωσης αυξάνονταν, αλλά οι πόνοι ήταν αφόρητοι. 
Σε περίπτωση δε επιβίωσης τα σημάδια της επιδημίας 
ήταν τραγικά, καθώς οι επιζήσαντες είχαν χάσει άκρα, 
δάχτυλα ποδιών, μάτια, ή ακόμη και τα γεννητικά όρ-
γανά τους. (Θουκυδίδης 2,49).

Όταν φάνηκε η πραγματική έκταση και οδυνηρή φύση 
της επιδημίας, ο απελπισμένος και τρομοκρατημένος 
πληθυσμός, ενέδωσε σε βάρβαρες και ηδονιστικές πα-
ρορμήσεις, του τύπου «ούτε ο φόβος των θεών ή το δί-
καιο των ανθρώπων θα μπορούσαν να την συγκρατή-
σουν» (Θουκυδίδης 2.53). Κορμιά ετοιμοθάνατων αν-
θρώπων στοιβάζονταν το ένα επάνω στο άλλο, ετοιμο-
θάνατοι περιφέρονταν στους δρόμους, οι μολυσμένοι 
εγκαταλείπονταν, τα έθιμα ταφής εξέλειπαν και γενι-
κά η πόλη είχε βυθιστεί στο χάος.

Ο Θουκυδίδης αναφέρει «Χτύπησε ξαφνικά πρώτα 
τους Πειραιώτες και κάποιοι είπαν ότι οι Πελοποννή-
σιοι είχαν ρίξει δηλητήριο στις δεξαμενές τους. Δεν 
υπήρχαν όμως ακόμα βρύσες εκεί. Έπειτα, μεταδόθη-
κε στην Αθήνα, όπου πέθαιναν πολύ περισσότεροι», 
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«ο χαρακτήρας της νόσου απεδείχθη υπεράνω κάθε 
περιγραφής και η βιαιότητα της επίθεσης, υπερέβαι-
νε την ανθρώπινη φύση» (Θουκυδίδης 2,50). Πέθαιναν 
και τα πληρώματα στις αθηναϊκές τριήρεις που χτυ-
πούσαν τα παράλια της Πελοποννήσου σε αντίποινα 
για την εισβολή στην Αττική. Πέθανε και ο Περικλής, 
ηγέτης των Αθηναίων. Τρόμαξαν οι εισβολείς κι έφυ-
γαν. Ο λοιμός του 430-429 π.Χ σάρωσε την Αττική και 
αφάνισε τον πληθυσμό της καθώς και οι αγρότες συ-
νωστίζονταν πίσω από τα τείχη της Αθήνας για να γλι-
τώσουν από τους Σπαρτιάτες. Ήταν η πρώτη πανδημία 
που γνωρίζουμε να χτύπησε την Ελλάδα.

Αμφότεροι ιστορικοί και γιατροί, έχουν διατυπώσει 
πολλές εικασίες σχετικά με τη φύση του αθηναϊκού 
λοιμού. Αν και διαπιστώνονται προφανείς παραλλη-
λισμοί με μεταγενέστερες επιδημίες όπως ο Μαύρος 
Θάνατος, η απουσία οιδημάτων που συνδέονται με 
τη βουβωνική πανώλη, καθώς και άλλα συμπτώματα, 
φαίνεται να αποκλείουν το εν λόγω βακτήριο. Ίσως 
μια πιο πιθανή εξήγηση μπορεί να βρεθεί στα παρα-
δείγματα «επιδημιών σε παρθένο έδαφος» στις οποί-
ες μια επιδημία η οποία έχει ήπια συμπτώματα σε μία 
ομάδα ανθρώπων, η ίδια επιδημία αποβαίνει κατα-
στροφική σε άλλη ομάδα όταν αυτή δεν έχει εκτεθεί 
προηγουμένως σε αυτήν. Εν ολίγοις δεν έχει αποκτή-
σει αντισώματα. Από την στιγμή όμως που οι μόνες 
υπάρχουσες περιγραφές είναι αυτές του Θουκυδίδη, 
είναι μάλλον απίθανο να μάθουμε με βεβαιότητα την 
ταυτότητα του λοιμού. 

Η ιατρική στην αρχαία Ελλάδα βασιζόταν στο χυμικό 
σύστημα (αίμα, ορμόνες, κ.λπ.) σύμφωνα με το οποίο 
οι ασθένειες πιστεύονταν ότι προκαλούνταν λόγω ανι-
σορροπίας μεταξύ των υγρών, ή χυμών του σώματος. 
Σύμφωνα με τον Ιπποκράτειο κώδικα, η επίτευξη σω-
στής ισορροπίας των χυμών, ήταν αυστηρά ατομική 
υπόθεση, που υπαγορεύονταν από τη φυσική ιδιοσυ-
στασία του ασθενούς, τον τρόπο ζωής και το περιβάλ-
λον. Χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο ατομικιστικό σύστη-
μα, οι Έλληνες γιατροί δυσκολεύτηκαν να αντιμετωπί-
σουν τις επιδημικές νόσους, όπως η πανούκλα, η οποία 
έπληξε ασθενείς και υγιείς, άνδρες και γυναίκες, νέ-
ους και ηλικιωμένους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, 
σύμφωνα με τις περιγραφές του Θουκυδίδη.

Επισημαίνεται ότι κατά την διάρκεια της επιδημίας 
έχασε την ζωή του ο Περικλής και μέλη της οικογενεί-
ας του. Επίσης εκείνη την χρονική περίοδο στην Αθήνα 
βρισκόταν ο Ιπποκράτης, ο οποίος συνεισέφερε σημα-
ντικά στην αντιμετώπιση του λοιμού. Μια θεωρία που 
υποστηρίζεται από αρχαίους συγγραφείς, ήταν ότι ο 
λοιμός προκλήθηκε από τον μολυσμένο αέρα. Ο Πλού-

ταρχος τον 1ο αιώνα μ.Χ., 500 χρόνια αργότερα ισχυ-
ρίστηκε ότι ένας γιατρός, ονομαζόμενος Άκρων, θε-
ράπευσε ορισμένα θύματα στην Αθήνα, με το άναμμα 
φωτιάς και τον καθαρισμό του μολυσμένου αέρα. Ο 
Θουκυδίδης ωστόσο δεν αναφέρει τέτοιο περιστατι-
κό, γράφοντας αντιθέτως ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν 
να αντιμετωπίσουν την πανούκλα και «η θνησιμότητα 
μεταξύ τους ήταν μεγαλύτερη διότι ήταν περισσότερο 
εκτεθειμένοι στην επιδημία» (Θουκυδίδης 2.47). Στην 
λεπτομερή καταγραφή της επιδημίας, ο Θουκυδίδης 
αναφέρει ότι περιγράφει την πορεία και εξηγεί τα συ-
μπτώματά της, ώστε οι μελλοντικές γενεές να έχουν 
«γνώση εκ των προτέρων, προκειμένου να την αναγνω-
ρίσουν, σε περίπτωση που εμφανιζόταν ξανά» (Θουκυ-
δίδης 2,49). Δυόμισι χιλιετίες αργότερα, η ταυτότητα 
και προέλευση του Αθηναϊκού λοιμού παραμένει μυ-
στήριο, αλλά εξακολουθεί να συναρπάζει.

 
Η πανδημία χολέρας
Η πρώτη πανδημία χολέρας ξεκίνησε από τον Ινδία και 
εξαπλώθηκε σε πολλές γειτονικές περιοχές. Ήταν η 
πρώτη από τις επτά μεγάλες πανδημίες χολέρας που 
μέχρι σήμερα έχουν στερήσει τις ζωές σε εκατομμύρια 
ανθρώπους. Σύμφωνα με το Business Insider, ο Τζον 
Σνόου, ένας Βρετανός ιατρός, ανέπτυξε μεθόδους για 
την ανακοπή της πανδημίας και το 1854 κατάφερε να 
απομονώσει την πηγή της χολέρας σε μια αντλία νε-
ρού στο Σόχο του Λονδίνου. Ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει τη χολέρα ως την «ξε-
χασμένη πανδημία», τονίζοντας ότι το έβδομο ξέσπα-
σμα, το 1961, συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η χολέρα 
προκαλείται όταν καταναλώνεται τροφή ή νερό με συ-
γκεκριμένα βακτήρια και πλήττει περισσότερο τις μη 
αναπτυγμένες χώρες.

Η χολέρα (γνωστή και ως Πτέρος ή Επιδημιακή χολέ-
ρα) είναι ένα νόσημα που προκαλείται από το βακτήριο 
Δονάκιο της χολέρας (Vibrio cholerae) και χαρακτηρί-
ζεται από έντονη διάρροια, η οποία μπορεί να προκα-
λέσει σοβαρή αφυδάτωση. Οφείλεται στην κατανά-
λωση νερού, γάλακτος, ή τροφών που έχουν μολυνθεί 
εξαιτίας των ανθυγιεινών τρόπων λειτουργίας των συ-
στημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η πρώτη παν-
δημία χολέρας (1817-1824), επίσης γνωστή ως η πρώ-
τη πανδημία Ασίας της χολέρας ή η ασιατική χολέρα, 
ξεκίνησε κοντά στην πόλη της Καλκούτας και εξαπλώ-
θηκε σε όλη τη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία μέχρι 
τη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Αφρική και τις ακτές 
της Μεσογείου. Ενώ η xολέρα είχε εξαπλωθεί στην Ιν-
δία πολλές φορές στο παρελθόν, αυτό το ξέσπασμα 
προχώρησε περισσότερο, έφτασε μέχρι την Κίνα και 
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τη Μεσόγειο Θάλασσα πριν υποχωρήσει. Το αποτέλε-
σμα ήταν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι να χάσουν 
τη ζωή τους. Ήταν η πρώτη από πολλές πανδημίες χο-
λέρας που πέρασαν από την Ασία και την Ευρώπη κατά 
τον 19ο και τον 20ο αιώνα. Αυτή η πρώτη πανδημία εξα-
πλώθηκε σε μια άνευ προηγουμένου περιοχή, επηρε-
άζοντας σχεδόν κάθε χώρα της Ασίας. 

Η χολέρα ήταν ενδημική στον κάτω ποταμό του Γάγ-
γη. Τις ώρες του φεστιβάλ, οι προσκυνητές συχνά προ-
σβάλλονταν από την ασθένεια εκεί και το μετέφεραν 
πίσω σε άλλα μέρη της Ινδίας κατά την επιστροφή τους, 
όπου θα εξαπλωνόταν και θα υποχωρούσε. Το 1817 άρ-
χισε να εξαπλώνεται έξω από το Δέλτα του Γάγγη. Μέ-
χρι τον Σεπτέμβριο του 1817, η ασθένεια είχε φτάσει 
στην Καλκούτα στον κόλπο της Βεγγάλης και γρήγορα 
εξαπλώθηκε στην υπόλοιπη ήπειρο. Μέχρι το 1818 ξέ-
σπασε στη Βομβάη, στη δυτική ακτή. Τον Μάρτιο του 
1820 εντοπίστηκε στο Σιάμ, τον Μάιο του 1820 είχε εξα-
πλωθεί μέχρι την Μπανγκόκ και τη Μανίλα, την άνοι-
ξη του 1821 έφτασε στην Ιάβα, το Ομάν και την Ανχάι 
στην Κίνα. το 1822 βρέθηκε στην Ιαπωνία, στον Περσι-
κό Κόλπο, στη Βαγδάτη, στη Συρία και στον Καύκασο 
και το 1823 η χολέρα έφτασε στο Αστραχάν, τη Ζανζι-
βάρη και τον Μαυρίκιο. Η μετάδοση της νόσου τελεί-
ωσε το 1824, με ορισμένους ερευνητές να πιστεύουν 
ότι μπορεί να οφείλεται στον κρύο χειμώνα του 1823-
1824, ο οποίος θα είχε σκοτώσει τα βακτήρια στην πα-
ροχή νερού. Οι συνολικοί θάνατοι από τη χολέρα πα-
ραμένουν άγνωστοι.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί η μεγαλύτερη επιδη-
μία χολέρας, που άρχισε το 1832. Επίκεντρό της κατέ-
στη η Νέα Ορλεάνη, με 5.000 κρούσματα. Σε σύγκρι-
ση με τα ιστορικά προηγούμενα, ήταν επιδημία μικρής 
κλίμακας. Τη μνημονεύουμε, όμως, επειδή εγκαινίασε 
την εποχή των κρατικών μέτρων για τη δημόσια υγεία. 
Η βιομηχανική επανάσταση, μετά το δεύτερο μισό του 
18ου αιώνα, δεν εξάλειψε τις επιδημίες, προστέθηκαν 
όμως στα ενδιαφέροντα της ιατρικής και άλλες ασθέ-
νειες, οι ασθένειες του πολιτισμού: διαβήτης, καρδιο-
πάθειες, καρκίνος κ.ά. Στο μεταξύ, το επόμενο μεγά-
λο κύμα εποίκων από τον Παλιό Κόσμο στην Αμερική 
τώρα πια διασχίζει τους ωκεανούς κυρίως με ατμό-
πλοια. Αυτό το νέο κύμα έφτασε χωρίς όπλα, αλλά ήταν 
τεράστιο: πάνω από 50 εκατομμύρια άτομα διέσχισαν 
τους ωκεανούς ανάμεσα στο 1820 και στο 1930. Τη νέα 
εποχή, όμως, είχαν αλλάξει και τα δεδομένα μετάδο-
σης των επιδημιών.

Μελετητές συγκεκριμένων περιοχών έχουν εκτιμή-
σει τον αριθμό των θανάτων. Για παράδειγμα, ορισμέ-
νοι εκτιμούν ότι η Μπανγκόκ μπορεί να έχει υποστεί 

30.000 θανάτους από την ασθένεια. Στο Σεμαράνγκ, 
Ιάβα, 1.225 άνθρωποι πέθαναν σε 11 ημέρες τον Απρί-
λιο του 1821. Όσον αφορά την Ινδία, το αρχικά αναφε-
ρόμενο ποσοστό θνησιμότητας εκτιμάται σε 1,25 εκα-
τομμύρια ετησίως, οπότε ο αριθμός των θανάτων ήταν 
περίπου 8.750.000. Ωστόσο, αυτή η έκθεση ήταν σίγου-
ρα μια υπερεκτίμηση, όπως γράφει ο David Arnold: «Ο 
αριθμός των θανάτων το 1817–21 ήταν αναμφισβήτη-
τα μεγάλος, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία που να δεί-
χνουν ότι ήταν τόσο ομοιόμορφα όσο υποτίθεται ότι ο 
Moreau de Jonnès.  Στατιστικές συλλέχτηκαν από τον 
James Jameson για το ιατρικό συμβούλιο της Βεγγά-
λης έδειξε θνησιμότητα άνω των 10.000 σε αρκετές 
περιοχές. Παρόλο που η αναφορά ήταν περιγραμμα-
τική, για τις περιοχές Madras συνολικά η θνησιμότητα 
κατά τη διάρκεια του επιπέδου της επιδημίας φαίνε-
ται να ήταν περίπου 11 σε 12 ανά 1.000. Εάν ο αριθμός 
αυτός εφαρμοζόταν σε ολόκληρη την Ινδία, με πληθυ-
σμό περίπου 120-150 εκατομμύρια, ο συνολικός αριθ-
μός των θανάτων δεν θα ήταν περισσότερο από ένα 
ή δύο εκατομμύρια.

Στα 1343, μια ομάδα Γενοβέζων εμπόρων επέστρε-
φε από την Κίνα, κουβαλώντας γούνες και μεταξω-
τά. Στην Κριμαία, τους χτύπησαν Τάταροι ληστές. Το 
καραβάνι των εμπόρων πρόλαβε να σωθεί στην οχυ-
ρωμένη πόλη, Κάφα. Οι Τάταροι την πολιόρκησαν. Για 
τρία χρόνια, η πόλη άντεχε. Κάποια στιγμή, οι πολιορ-
κητές άρχισαν να πεθαίνουν. Πέθαιναν κι όσοι έθαβαν 
τα πτώματα. Δεν ήξεραν, τι συμβαίνει, αλλά εφάρμο-
σαν νέα τακτική: Αντί για βράχους, έβαλαν στους κα-
ταπέλτες τους πτώματα και τα εκσφενδόνισαν στην 
πόλη. Στα ξαφνικά, οι κάτοικοι της Κάφας άρχισαν να 
πεθαίνουν ο ένας μετά τον άλλο. Πέθαιναν και οι Τά-
ταροι κι αποφάσισαν να λύσουν την πολιορκία. Ήταν ο 
πρώτος «βακτηριολογικός πόλεμος» στην ιστορία κα-
θώς το όπλο ήταν η πανούκλα που φώλιαζε στα πτώ-
ματα. Οι Γενοβέζοι έμποροι μπήκαν σε πλοία και κίνη-
σαν για τους προορισμούς τους: Γένοβα, Βενετία, Κων-
σταντινούπολη. Η πανούκλα έκανε απόβαση στην Ευ-
ρώπη. Μέσα σε δυο χρόνια, από το 1346 ως το 1348, 
πέθαναν 25.000.000 άνθρωποι.

Στη Βασιλεία πέθαναν 4.000. Στο Φράιμπουργκ, το 
25% των κατοίκων. Στο Ροστόκ, 9.000. Στη Φραγκφούρ-
τη, 5.000. Στο Ανόβερο, 4.000. Στη Βρουνσβίκη, 6.000. 
Οι αρχές ανακάλυψαν «δηλητηριαστές». Στη Σιλεσία, 17 
άτομα κάηκαν ζωντανά με την υποψία ότι προκαλούσαν 
τους θανάτους. Η επιδημία δεν ανακόπηκε. Στα 1604, 
δεν υπήρχαν αρκετοί ζωντανοί στη Φραγκφούρτη, να 
θάψουν τους νεκρούς. Στα 1629, μετρήθηκαν 86.000 
νεκροί στο Μιλάνο. Και «όχι λιγότεροι από 500.000» 
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στη Βενετία. Στα 1630-31, μόνο στη Βόρεια Ιταλία, πέ-
θαναν ένα εκατομμύριο άνθρωποι.

Η Λέπρα
Προσβάλλει μόνο τον άνθρωπο αν και προέρχεται από 
ένα βακτήριο (mycobacterium leprae) που υπάρχει στα 
νεροβούβαλα. Αν και ήταν διαδεδομένη σε κάποιες πε-
ριοχές, στην Ευρώπη μεταδόθηκε κατά τον 11ο αιώνα. 
Οδήγησε σε μαζική απομόνωση πληθυσμών και στιγ-
ματισμό, ο οποίος έχει περάσει ακόμα και στην σύγ-
χρονη στην γλώσσα “τον αποφεύγουν σαν λεπρό”, αν 
και σήμερα γνωρίζουμε ότι το 95% του πληθυσμού έχει 
φυσική ανοσία και η ασθένεια δεν μεταδίδεται τόσο 
εύκολα ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια. Μάλιστα 
σε ορισμένες χώρες τον 12ο αιώνα υιοθετήθηκαν κα-
νόνες που προέβλεπαν τη θανάτωση των λεπρών (σύμ-
φωνα με απόφαση της Γ’ Συνόδου του Λατερανού της 
Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το 1179, στον Καθεδρικό 
Ναό της Ρώμης υπό τον Πάπα Αλέξανδρο Γ’, με 302 
συμμετέχοντες επισκόπους). Ο λεπρός οδηγούνταν σε 
έναν ανοικτό λάκκο, ένας παπάς διάβαζε τη νεκρώσι-
μη ακολουθία και στην συνέχεια θάβονταν ζωντανός. 
Η Ιερά Εξέταση τους βασάνιζε, απαγορεύονταν να κυ-
κλοφορούν στο δρόμο, ενώ αποκλείονταν από κάθε 
κοινωνική εκδήλωση, ακόμα και ταφή σε νεκροταφείο. 
Σε άλλες περιοχές απομονώνονταν ή έπρεπε να φο-
ράνε κουδούνια για να προειδοποιούν τον κόσμο να 
απομακρύνεται έγκαιρα από κοντά τους. Στην Ελλάδα, 
μεταφέρονταν στην Σπιναλόγκα, “το νησί των λεπρών” 
(1903-1957). Παρόλο ότι σήμερα τα κρούσματα έχουν 
εξαλειφθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου και υπάρ-
χει κατάλληλη θεραπεία, η λέπρα (η “νόσος του Χάν-
σεν” που ανακάλυψε τη θεραπεία της) εξακολουθεί να 
ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στη Νοτιο-ανατολική 
Ασία και κυρίως την Ινδία, την Αφρική και τη Λατινική 
Αμερική: 763.000 άνθρωποι νόσησαν το 2001, ενώ το 
2005 ο αριθμός τους μειώθηκε, αλλά ακόμα ο αριθμός 
τους είναι σημαντικός (κάπου 300.000).

Ο Τύφος
Είναι ένα σύνολο μολυσματικών ασθενειών που κυρί-
ως εμφανίστηκε μεταξύ των στρατευμάτων σε πολέ-
μους, σε πλοία και φυλακές, γι’ αυτό ονομάστηκε και 
“πυρετός των στρατοπέδων” / ”camp fever” ή “πυρε-
τός των πλοίων” / ”ship fever”. 

Στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο (1642-1651), στον Τρι-
ακονταετή πόλεμο (1618 – 1648), στους Ναπολεόντει-
ους πολέμους (1803-1815), στον Αμερικάνικο Εμφύλιο 
καθώς και στον Α’ Παγκόσμιο και στον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Οι πρώτες μεγάλες απώλειες ήταν μεταξύ των 

ισπανικών στρατευμάτων στην Γρανάδα το 1489 που 
μάχονταν εναντίον των Αράβων (20.000 θάνατοι από 
τύφο). Έπαιξε ρόλο και σε ποσοστό θανάτων στην διάρ-
κεια του Μεγάλου Λιμού της Ιρλανδίας / An Drochsaol 
(1846-1849), είχε όμως εμφανιστεί και το 1816-1819 και 
τη δεκαετία του 1830. 

Στη Β. Αμερική σκότωσε 20.000 άτομα το 1847, κυρί-
ως Ιρλανδούς μετανάστες που ζούσαν σε κακές συν-
θήκες μέσα στα πλοία που τους μετέφεραν από την Ιρ-
λανδία στη Β. Αμερική, στην προσπάθειά τους να ξεφύ-
γουν από τον Μεγάλο Λιμό στη χώρα τους. Τα πλοία αυτά 
ήταν κατάμεστα από μετανάστες που είχαν στην διάθε-
σή τους ελάχιστο φαγητό και νερό και πολλοί πέθαιναν 
στην διάρκεια του ταξιδιού διασχίζοντας τον Ατλαντικό 
ή/και μετέφεραν την ασθένεια πρώτα στον Καναδά και 
από εκεί στις ΗΠΑ. Πολλές επιδημίες ξέσπασαν σε δι-
άφορες περιοχές στις ΗΠΑ το 1837, το 1865 και το 1873.

Ο τύφος επηρέασε τις πολεμικές εξελίξεις σε πολλές 
περιπτώσεις: το 1528 τα γαλλικά στρατεύματα αποδε-
κατίστηκαν στην Ιταλία (18.000 θάνατοι) από τον τύφο, 
ενώ το 1542 πάνω από 30.000 στρατιώτες πέθαναν από 
τύφο στην διάρκεια των πολέμων στα Βαλκάνια ενάντια 
στους Οθωμανούς. Στον τριακονταετή πόλεμο (1618-
1648) πάνω από 8.000.000 Γερμανοί στρατιώτες πέθα-
ναν από τύφο και βουβωνική πανώλη. 

Φαίνεται ότι ο τύφος εξόντωσε σε μεγάλο ποσοστό 
τον μεγάλο στρατό του Ναπολέοντα κατά την εκστρα-
τεία του στη Ρωσία το 1812. Από τον στρατό των 500.000 
που συγκρότησε το 1813, οι 219.000 φαίνεται ότι πέθα-
ναν από τύφο. Από το 1500 έως το 1914 πέθαναν πε-
ρισσότεροι στρατιώτες από τύφο παρά από πολεμικές 
μάχες. Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πέθαναν από τύφο 
150.000 στρατιώτες στα Βαλκάνια. Από το 1918 μέχρι 
το 1922 πέθαναν περίπου 3.000.000 Ρώσοι από τύφο. 
Πολλοί Ρώσοι στρατιώτες κρατούμενοι σε στρατόπε-
δα των Ναζί πέθαναν, επίσης, από τύφο.

Σε όλες τις ιστορικές περιόδους, οι λοιμώδεις νόσοι 
είχαν καθοριστικές συνέπειες στις στρατιωτικές ανα-
μετρήσεις. Μια δραματική περίπτωση αφορά την εισβο-
λή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Τον Ιούνιο του 1812, ο 
Ναπολέων συγκέντρωσε στρατό περίπου 500.000 αν-
δρών. Καθώς προχωρούσε περνώντας από την Πολω-
νία και τη Δυτική Ρωσία, σχεδόν τα μισά του στρατεύ-
ματα χάθηκαν ή αχρηστεύθηκαν από επιδημία τύφου. 

Κι όταν άρχισε η μεγάλη υποχώρηση από τη Μόσχα, 
είχαν απομείνει μόνο 80.000 άνδρες ικανοί να βαδί-
σουν. Οι καταστροφικές αυτές απώλειες συνεχίσθηκαν 
ώστε τον Ιούνιο του 1813 είχαν απομείνει μόνο 3.000 
άνδρες στο τέλος της υποχώρησης. Η βασικότερη αι-
τία των απωλειών του Ναπολέοντα ήταν ο τύφος και 
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η δυσεντερία και όχι ο δριμύτατος ρωσικός χειμώνας 
ή οι μάχες.

Η Φυματίωση
Προκαλείται από το βακτηρίδιο Mycobacterium 
tuberculosis. Οι άσχημες συνθήκες ζωής, η κακή δια-
τροφή, η υπερβολική κούραση παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ασθένεια. Η φυματίωση υπήρχε πάνω από 9.000 
χρόνια αλλά μόνο στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 
20ου αιώνα έγινε μια ασθένεια που σκότωνε μαζικά. 
Στις βιομηχανικές χώρες εξαιτίας του μεγάλου πλή-
θους ανθρώπων και της κακής υγιεινής στα αστικά και 
βιομηχανικά κέντρα προκλήθηκε μαζική διάδοση της 
ασθένειας μεταξύ των εργαζόμενων τάξεων. Η φυμα-
τίωση σκότωνε έναν στους πέντε Ευρωπαίους τον 19ο 
αιώνα. Εκτιμάται ότι 4.000.000 άνθρωποι πέθαναν στην 
Αγγλία και την Ουαλία μεταξύ 1851 και 1910, από τους 
οποίους 3/4 από φυματίωση των πνευμόνων. Η αρρώ-
στια αυτή ήταν κάποτε η κύρια αιτία θανάτου στις ΗΠΑ. 
Σήμερα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτι-
κά. Η φυματίωση προσβάλει κυρίως τους πνεύμονες 
αλλά και τα νεφρά, τη σπονδυλική στήλη και τον εγκέ-
φαλο. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Σύμ-
φωνα με εκτιμήσεις, το ένα τρίτο του παγκόσμιου πλη-
θυσμού έχει προσβληθεί ή μπορεί να προσβληθεί από 
βακτηρίδια φυματίωσης. Παγκοσμίως, 8.000.000 άν-
θρωποι αναπτύσσουν ενεργό φυματίωση και σχεδόν 
2 εκατομμύρια πεθαίνουν κάθε χρόνο.

Μάλιστα η φυματίωση επηρέασε σε σημαντικό βαθ-
μό την τέχνη όχι μόνο την υγεία και τη ζωή των καλλι-
τεχνών, αλλά και τα θέματά τους στην ζωγραφική τον 
19ο και 20ο αιώνα, τα μοντέλα είναι συχνά μορφές της 
φυματίωσης, ενώ και το κίνημα του ρομαντισμού στην 
ποίηση συνδέθηκε με τις μεγάλες επιπτώσεις της φυ-
ματίωσης. Τα χλωμά, αδύνατα σώματα και πρόσωπα 
φαίνεται να αποτέλεσαν και πρότυπα την εποχή εκεί-
νη που επηρέασε και την τέχνη, ιδιαίτερα τη ζωγραφι-
κή, την ποίηση (Λόρδος Βύρων, Edgar Alan Poe, John 
Keats κ.ά.) και τη λογοτεχνία (π.χ. Αλέξανδρος Δουμάς, 
“Η κυρία με τις Καμέλιες”, Thomas Mann “The Magic 
Mountain”), τη μουσική αλλά και τα ερωτικά πρότυπα.

Η Ελονοσία ή Malaria
Μια νόσος με ανυπολόγιστες συνέπειες και απώλειες 
ζωών. Μία από τις νόσους που ο Π.Ο.Υ. έχει χαρακτη-
ρίσει ως πανδημία. Πρόκειται για ασθένεια, που μετα-
δίδεται στον άνθρωπο από το τσίμπημα ενός θηλυκού 
κουνουπιού του γένους Ανωφελές (Anopheles). Τα παι-
διά ηλικίας κάτω των 5 ετών είναι περισσότερα ευάλω-
τα στη νόσο. Η ασθένεια είναι διαδεδομένη σε τροπι-

κές και υποτροπικές περιοχές που βρίσκονται σε μία 
ευρεία ζώνη γύρω από τον ισημερινό. Αυτές περιλαμ-
βάνουν μεγάλο μέρος της υποσαχάριας Αφρικής, της 
Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ο Παγκόσμιος Ορ-
γανισμός Υγείας εκτιμά ότι το 2012, υπήρξαν 207 εκα-
τομμύρια περιπτώσεις ελονοσίας. Εκείνο το χρόνο, η 
ασθένεια εκτιμάται ότι οδήγησε στο θάνατο 473.000- 
789.000 ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους ήταν παι-
διά στην Αφρική. Το 2018 ο Π.Ο.Υ. εκτιμά ότι τα κρού-
σματα ελονοσίας ανέρχονταν στα 228 εκατ. Την ίδια 
χρονιά, οι θάνατοι άγγιζαν τις 405.000.

Η ελονοσία συνήθως συνδέεται με τη φτώχεια και 
έχει μια πληθώρα αρνητικών επιδράσεων στην οικο-
νομική ανάπτυξη. Στην Αφρική, εκτιμάται ότι θα οδη-
γήσει σε απώλεια 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετη-
σίως λόγω του αυξημένου κόστους υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, έλλειψης ικανότητας για εργασία και επιρ-
ροών στον τουρισμό. Σημειώνεται πάντως, ότι παρά τη 
μεγάλη ανάγκη, κανένα αποτελεσματικό εμβόλιο δεν 
υπάρχει, αν και γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυ-
ξη εμβολίου. Προς το παρόν, η προτεινόμενη θεραπεία 
περιλαμβάνει συνδυασμό φαρμάκων, σε κάποια από τα 
οποία ωστόσο έχει αναπτυχθεί αντίσταση, με συνέπεια 
να καθίσταται δύσκολη η αντιμετώπισή της. Οι κίνδυ-
νοι της ασθένειας μπορούν να μειωθούν προλαμβά-
νοντας τα τσιμπήματα κουνουπιών χρησιμοποιώντας 
κουνουπιέρες και εντομοαπωθητικά ή μέτρα ελέγχου 
των κουνουπιών, όπως ψεκάζοντας εντομοκτόνα και 
αποστραγγίζοντας τα λιμνάζοντα νερά. Κάποια φάρ-
μακα είναι διαθέσιμα για την πρόληψη φορέων ελονο-
σίας σε περιοχές όπου μαστίζει η ασθένεια.

Η ελονοσία φαίνεται ότι ήταν διαδεδομένη από την 
αρχαιότητα σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Και 
στην Ελλάδα (Καρδαμάτης, 1908), οι άθλοι του Ηρα-
κλή, όπως ο φόνος της Λερναίας Ύδρας και η εκδίωξη 
των Κενταύρων από το σπήλαιο της Φόλου, θεωρεί-
ται ότι συμβολίζουν τις προσπάθειες που έγιναν κατά 
την προϊστορική εποχή, για την εξυγίανση «ελονοσό-
πληκτων» περιοχών της Ελλάδας. Άλλοι μελετητές θε-
ωρούν ότι η ελονοσία στη Ελλάδα εμφανίστηκε αργό-
τερα, περίπου τον 5ο π.Χ. αιώνα, και ότι στην εξάπλω-
σή της μπορεί να αποδοθεί η αρχή της παρακμής του 
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Τις διάφορες κλινικές 
μορφές της ελονοσίας έχει καταγράψει ο Ιπποκράτης, 
ο οποίος έκανε και παρατηρήσεις για την επιδημιολο-
γία της νόσου.

Οι Ρωμαίοι αρχίζουν να γράφουν για την ελονοσία 
από τον 2ο π.Χ. αιώνα. Κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα είχε τόσο 
πολύ διαδοθεί ώστε ολόκληρα διαμερίσματα της Ρω-
μαϊκής Δημοκρατίας είχαν τελείως ερημωθεί. Οι από-



33

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η02 |  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ψεις του περίφημου Γαληνού (1ος μ.Χ. αιώνας), ο οποί-
ος απέδιδε τη νόσο στις αναθυμιάσεις ή τα «μιάσμα-
τα» των ελών (εξ ου και ο όρος malaria, δυσαερία), κυ-
ριάρχησαν ως ερμηνείες ως τον 18ο αιώνα. Αρκετές 
πληροφορίες υπήρξαν για την ελονοσία στην Ελλά-
δα και κατά τη βυζαντινή περίοδο, ειδικά για τις κλινι-
κές της μορφές.

Πιθανότατα η αρρώστια που προσέβαλε περισσό-
τερο τους Σταυροφόρους ήταν η ελονοσία, ενδημική 
στις χαμηλές, υγρές περιοχές της Ανατολής και κατά 
μήκος των ακτών, εκεί δηλαδή όπου συγκεντρωνόταν 
ο κύριος όγκος των Σταυροφόρων. Επιβεβαιώθηκε η 
μαρτυρία του Ιπποκράτη και των συγχρόνων του ότι η 
ελονοσία κυριαρχεί στην ανατολική Μεσόγειο περισ-
σότερο από 2.000 χρόνια. Κάθε καινούργια φουρνιά 
Σταυροφόρων από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Αγ-
γλία γινόταν εύκολο θύμα της ελονοσίας της περιοχής.

Η ελονοσία φαίνεται ότι επηρέασε σημαντικά και την 
Τρίτη Σταυροφορία. Η προέλαση αυτή ανακόπηκε στη 
διάρκεια των πυκνών βροχών του Νοεμβρίου, που είναι 
συνήθως ο χειρότερος μήνας για ελονοσία στην Πα-
λαιστίνη, και σταμάτησε οριστικά τον Ιανουάριο, επει-
δή η αρρώστια και οι στερήσεις εξασθένησαν πολλούς 
σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσαν ούτε να σταθούν 
όρθιοι. Εξάλλου, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 
1098, χιλιάδες μέλη της Πρώτης Σταυροφορίας είχαν 
πεθάνει από κάποιο είδος πανούκλας. 

Το AIDS ή το Σύνδρομο Επίκτητης 
Ανοσοανεπάρκειας από τον HIV
Η πρώτη ένδειξη προσβολής ανθρώπου από τον ιό του 
AIDS βρέθηκε σε δείγματα ορού από την Αφρική το 
1959. Τα πρώτα κρούσματα του AIDS θεωρείται ότι εμ-
φανίστηκαν περί τα τέλη της δεκαετίας 1960-70. Τα 
μέσα της δεκαετίας 1970-80, σε περίοδο σεξουαλικής 
ελευθεριότητας, η μεγάλη αύξηση των αεροπορικών 
ταξιδιών προκάλεσε την εξάπλωση του ιού σ' ολόκλη-
ρο τον κόσμο. Η πολλαπλή χρήση της ίδιας βελόνας 
από τους χρήστες ναρκωτικών έγινε μέσο για τη με-
τάδοσή του σ’ αυτή την ομάδα, η οποία εν συνεχεία 
αποτέλεσε τον αγωγό για τη μετάδοσή του στην υπό-
λοιπη κοινωνία.

Οι πρώτες περιπτώσεις του HIV/AIDS αν και επίση-
μα καταγράφηκαν το 1981, όμως η νόσος εξακολουθεί 
και σήμερα να προκαλεί απώλειες ζωών. Από το 1981, 
75 εκατ. άνθρωποι ήταν φορείς του HIV και περίπου 32 
εκατ. έχασαν τις ζωές τους. Πρόκειται για ένα σεξου-
αλικώς διαδιδόμενο νόσημα, για το οποίο δεν υπάρ-
χει θεραπεία. Γι’ αυτόν τον λόγο θεωρείται ως μια επί-
μονη επιδημία που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπων, 

κάθε χρόνο. Παρότι δεν υπάρχει θεραπεία για το AIDS, 
έχουν βρεθεί θεραπείες που μπορούν να ελέγξουν το 
HIV και να «φρενάρουν» τη νόσο. 

Ένας από τους πλέον γνωστούς ανθρώπους που δι-
αγνώστηκε με HIV είναι ο αστέρας του ΝΒΑ, και των 
Λος Αντζελες Λέικερς, Μάτζικ Τζόνσον. Ο Τζόνσον 
αποκάλυψε την είδηση το 1991, οπότε και εγκατέλει-
ψε την ενεργό δράση. Τα περισσότερα περιστατικά 
HIV/AIDS καταγράφονται σήμερα σε χώρες της Αφρι-
κής. Ο ιός έδωσε αφορμή για ομοφοβικά ξεσπάσματα, 
τα οποία περιεγράφηκαν στη βραβευμένη με Όσκαρ 
ταινία «Philadelphia», το 1993. Περισσότεροι από 32 
εκατ. ήταν οι νεκροί από το 1981. To σύνδρομο επίκτη-
της ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) είναι νόσος του 
ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος που προκα-
λείται από τον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας 
(Human immunodeficiency virus, HIV). Η νόσος παρεμ-
βαίνει στο ανοσοποιητικό σύστημα και παρεμποδίζει 
τη λειτουργία του, κάνοντας τα άτομα με AIDS περισ-
σότερο πιθανά να αποκτήσουν λοιμώξεις, όπως ευκαι-
ριακές λοιμώξεις και όγκους που συνήθως δεν προ-
σβάλουν τα άτομα με λειτουργικά ανοσοποιητικά συ-
στήματα. Μεταδίδεται πρωταρχικά με τη σεξουαλική 
επαφή και από τη μητέρα στο παιδί κατά την εγκυμο-
σύνη, τον τοκετό και τον θηλασμό.

Η γενετική έρευνα δείχνει ότι ο HIV προήλθε από την 
Κεντροδυτική Αφρική κατά τη διάρκεια των αρχών του 
20ού αιώνα. Το AIDS αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά 
από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των 
Ηνωμένων Πολιτειών το 1981 και η αιτία του, ο HIV, ανα-
γνωρίστηκε στις αρχές τις δεκαετίας του 1980. Το HIV/
AIDS είναι πλέον μια παγκόσμια πανδημία. Από το 1981 
έως το 2009 προκάλεσε σχεδόν 30 εκατομμύρια θα-
νάτους. Το 2010 περίπου 34 εκατομμύρια άνθρωποι 
είχαν HIV λοίμωξη παγκοσμίως. Από ασθένειες σχετι-
ζόμενες με το AIDS πέθαναν το 2011 περίπου 1,7 εκα-
τομμύρια άνθρωποι, αριθμός μειωμένος κατά 25% σε 
σχέση με το 2005 οπότε πέθαναν 2,3 εκατομμύρια άν-
θρωποι ωστόσο ισοδύναμος με τα θύματα ενός πολέ-
μου μεγάλης κλίμακας.

Η Υποσαχάρια Αφρική είναι η περιοχή που έχει πλη-
γεί περισσότερο. Το 2011, περίπου 69% του παγκόσμι-
ου συνόλου των φορέων (23,5 εκατομμύρια, από τους 
οποίους 3,1 εκατομμύρια παιδιά) ζούσαν στην περιοχή 
αυτή, όπου σημειώθηκε και το 70% των θανάτων και το 
72% των νέων μολύνσεων παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει 
ότι έχει μολυνθεί περίπου το 5% του πληθυσμού και το 
AIDS πιστεύεται πως ευθύνεται για το 10% του συνό-
λου των θανάτων παιδιών. Εδώ επίσης, σε αντίθεση με 
άλλες περιοχές, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψη-
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φία των οροθετικών και μάλιστα το 60%. Η Νότια Αφρι-
κή είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο πληθυσμό φορέων 
του HIV στον κόσμο, με 5,6 εκατομμύρια. Το προσδό-
κιμο ζωής έχει πέσει δραματικά στις χώρες που έχουν 
πληγεί χειρότερα από το HIV/AIDS. Για παράδειγμα το 
2006 εκτιμάται πως στη Μποτσουάνα είχε πέσει από 
τα 65 χρόνια, όπου ήταν πριν την έκρηξη του AIDS, στα 
35 χρόνια ζωής.

Η Νότια και Νοτιοανατολική Ασία είναι οι περιοχές 
στη δεύτερη χειρότερη κατάσταση. Το 2011 στην περι-
οχή αυτή ζούσαν περίπου 4 εκατομμύρια οροθετικοί ή 
12% των περιπτώσεων παγκοσμίως, και σημειώθηκαν 
περίπου 250.000 θάνατοι. Περισσότερο από το 50% 
των περιπτώσεων αυτών των περιοχών καταγράφονται 
στην Ινδία. Τα χαμηλότερα ποσοστά μολύνσεων εμφα-
νίζονται στη Δυτική Ευρώπη (0,2%) και την Ανατολική 
Ασία (0,1%). Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2009 υπήρχαν 
86.500 περιπτώσεις και καταγράφηκαν 516 θάνατοι.

H Ανατολική Ευρώπη, η Κεντρική Ασία και η Μέση Ανα-
τολή είναι οι μόνες περιoχές όπου τα τελευταία χρό-
νια παρουσιάζεται σαφής αυξητική τάση στον αριθμό 
νέων μολύνσεων ανά έτος, μετά από μια σχετική στα-
θεροποίηση στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Όσον 
αφορά την κατάσταση στη Βόρεια Αμερική, το 2008 
στις ΗΠΑ περίπου 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι ζούσαν 
με τον HIV, και καταγράφηκαν περίπου 17.500 θάνα-
τοι από AIDS. Το CDC εκτιμούσε ότι το 2008 20% των 
φορέων αγνοούσαν ότι είχαν προσβληθεί από τον ιό. 
Στον Καναδά το 2008 καταγράφονταν 65.000 φορείς 
και 53 θάνατοι.

Στην Ελλάδα η πρώτη περίπτωση AIDS εμφανίστηκε 
το 1981, ο πρώτος θάνατος από AIDS καταγράφηκε το 
1983 και τα πρώτα δηλωθέντα περιστατικά μόλυνσης 
HIV το 1984.Η επιδημία ακολούθησε αυξητική τάση μέ-
χρι και το 1997-8, οπότε ακολούθησε πτώση των νέων 
μολύνσεων HIV ανά χρόνο και σταθεροποίηση μέχρι 
περίπου το 2003-4.

Στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ο αριθμός των 
νέων HIV μολύνσεων ανά έτος παρουσίασε γενικά αυ-
ξητική τάση. Τη διετία 2009-2011 σημειώθηκε μια σο-
βαρή μεταβολή, καθώς οι νέες μολύνσεις αυξήθηκαν 
κατά 57% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τάση 
που συνεχίστηκε και το 2012 οπότε ο αριθμός δηλωθέ-
ντων περιπτώσεων ανά έτος και 100.000 πληθυσμού 
έφτασε τις 9,2 (δεύτερη υψηλότερη τιμή όλων των ετών, 
μετά το 1998, και υψηλότερη τιμή νέων λοιμώξεων από 
την αρχή της επιδημίας). Αυτή η εξέλιξη σήμανε και 
μια σημαντική αλλαγή στα επιδημιολογικά δεδομένα 
τα σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης του ιού, καθώς το 
σύνολο σχεδόν των επιπλέον νέων κρουσμάτων αφο-

ρά χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών, οι περιπτώσεις 
των οποίων το 2012 ήταν στο 3.500% σε σχέση με αυ-
τές του 2010 (487 το πρώτο δεκάμηνο του 2012, 256 το 
2011 σε σχέση με 14 το 2010 και περίπου 10 ανά έτος 
τα προηγούμενα χρόνια). Πλέον τα νέα κρούσματα σε 
χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών αποτελούν την πλει-
οψηφία των νεοδηλωθέντων κρουσμάτων (ενώ μέχρι 
και το 2011 τα νέα κρούσματα εμφανίζονταν κατά κύριο 
λόγο σε άνδρες που κάνουν σεξ με άνδρες).

Όσον αφορά το AIDS, ο αριθμός των νέων περιπτώ-
σεων ανά έτος ακολούθησε αυξητική τάση μέχρι και 
το 1997 περίπου, όταν με την εισαγωγή των αντιρετρο-
ϊκών θεραπειών HAART ο αριθμός εμφανιζόμενων πε-
ριπτώσεων AIDS ανά χρόνο έπεσε και παραμένει σχε-
τικά χαμηλός (λιγότερες από 100 ανά έτος). Από την 
αρχή της επιδημίας στην Ελλάδα και μέχρι το φθινό-
πωρο του 2012 είχε καταγραφεί συνολικός αριθμός 
12.556 οροθετικών ατόμων, από τα οποία περίπου 18% 
ήταν γυναίκες, και 86 παιδιά (τη χρονιά που δηλώθη-
καν). Έχουν διαγνωσθεί 3.369 περιπτώσεις AIDS και κα-
ταγραφεί συνολικά 2.289 θάνατοι στον πληθυσμό των 
HIV οροθετικών, ανεξάρτητα από την εμφάνιση AIDS 
ή μη. Μέχρι και το τέλος του 2011, οι συνολικοί θάνατοι 
λόγω AIDS ήταν 1.714.

Η προφύλαξη από την HIV λοίμωξη, πρωταρχικά μέσω 
του ασφαλούς σεξ και των προγραμμάτων ανταλλαγής 
συρίγγων και βελονών, αποτελεί στρατηγική κλειδί για 
τον έλεγχο της νόσου. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απο-
τελεσματικό εμβόλιο ή θεραπεία που να προσφέρει 
πλήρη ίαση από τον HIV. Η αγωγή αποτελείται από την 
υψηλής δραστικότητας αντιρετροϊκή θεραπεία HAART 
(Highly Active Antiretroviral Therapy) η οποία επιβραδύ-
νει (αλλά δεν σταματά) την εξέλιξη της νόσου και την 
οποία το 2010 λάμβαναν περισσότεροι από 6,6 εκατομ-
μύρια άνθρωποι σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισό-
δημα. Η αγωγή περιλαμβάνει επίσης προληπτική αλλά 
και ενεργό θεραπεία κατά των ευκαιριακών λοιμώξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020 από το UNAIDS, το 
2019 υπολογίζεται ότι: 25,4 εκατ. άνθρωποι δέχονταν 
θεραπεία, 38 εκατ. άνθρωποι ζούσαν με τον ιό HIV, 1,7 
εκατ. ήταν τα νέα κρούσματα HIV, 690.000 άνθρωποι 
πέθαναν μόνο εκείνη τη χρονιά, 75,7 εκατ. άνθρωποι 
μολύνθηκαν από τον HIV από την αρχή της πανδημί-
ας, 32,7 εκατ. άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από 
την αρχή της πανδημίας. Από το 2004, οπότε και η παν-
δημία ήταν στην κπρ’υφωσή της, οι θάνατοι από AIDS 
έχουν μειωθεί κατά 60%, ενώ από το 2010 κατά 39%.

Ο ιός Έμπολα
Ο ιός Εμπολα (2014-2016) - που πήρε το όνομά του από 
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έναν ποταμό κοντά στο σημείο που καταγράφηκε το 
πρώτο κρούσμα- είχε περιορισμένο πεδίο συγκριτικά 
με άλλες πανδημίες της σύγχρονης εποχής. Ήταν όμως 
εξαιρετικά θανατηφόρος. 

Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό στη Γουινέα το 2014 
και εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες της Δυτικής Αφρι-
κής. Ο ιός σκότωσε 11.325 ανθρώπους από τους 28.600 

που προσβλήθηκαν από αυτόν. Ο Εμπολα θεωρείται ότι 
κόστισε 3,77 δισ. ευρώ στη Γουινέα, τη Λιβερία και τη 
Σιέρα Λεόνε. Όπως και η χολέρα, τα θύματά του ήταν 
οι χώρες που δεν είχαν τις υποδομές για να τον αντι-
μετωπίσουν. 

Σύγκρουση συμφερόντων: Καμία

Diseases, their nature and their effects on people and society change in each era as 
a result of social and environmental conditions, relationships and values. Historical 
data from previous pandemics and other health crisis situations are particularly re-
vealing. Between the years 430-426 BC, the city-state of Athens was struck by a mys-
terious and destructive scourge, the Great Plague of Athens, which was highly conta-
gious and often deadly. The first of seven major cholera pandemics started in India and 
spread to many neighboring areas and has claimed the lives of millions of people, with 
the World Health Organization calling it the "forgotten pandemic", notifying that the sev-
enth outbreak in 1961, continues to this day. Leprosy, which affects only humans, was widespread in some areas, and 
spread to Europe in the 11th century, leading to mass population isolation and stigma. Typhoid is an infectious dis-
ease that mainly occurred between troops in wars, ships and prisons. Tuberculosis affected one third of the world's 
population due to poor living conditions and nutrition and excessive fatigue as it existed for over 9,000 years but 
only in the late 19th and early 20th century resulted to become a mass killing disease. Malaria is a disease with in-
calculable consequences and loss of life that the WHO has identified as a pandemic with 207 million cases of ma-
laria recorded in 2012. AIDS, or Acquired Immune Deficiency Syndrome, was first reported in Africa in 1959 and the 
first cases occurred in the late 1960s and 1970s, while sexual freedom and a large increase in air travel caused the 
virus to spread throughout the world. Finally, the Ebola virus started in a small village in Guinea in 2014 and spread 
to neighboring West African countries.

Abstract KEY WORDS

pandemic, 
plague, cholera, 
leprosy, typhoid, 

tuberculosis, 
malaria, AIDS,  

ebola
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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. 

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ
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